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RESUMO 

 

 

A tese tem como objeto os hinos do Apocalipse. Ela compreende três capítulos: o status 
quaestionis, a análise dos hinos do Apocalipse e a leitura teológica desses hinos. A investigação 
se inicia com o levantamento dos autores, desde os clássicos comentários até as pesquisas 
recentes, que abordam o tema. Em seguida, avaliamos as contribuições de cada ponto de vista 
sobre o assunto estudado e propomos nossa hipótese e nosso método para abordar os hinos. O 
segundo capítulo apresenta o gênero “hino”, os critérios de escolha dos textos, suas fontes e 
analisa cada um dos hinos do Apocalipse (4,8-11; 5,9-14; 7,10-12; 11,15-18; 12,10-12; 15,3-4; 
16,5-7; 19,1-8) a fim de uma teo-logia desde esses hinos. A última parte coleta os dados 
apresentados na análise e expõe algumas considerações. No aspecto literário, os hinos se 
localizam em momentos privilegiados da narrativa e assumem um papel de síntese doxológica 
do drama do Apocalipse. Então, exibimos algumas perspectivas teológicas: o caráter 
mistagógico dos hinos, o juízo divino como misericórdia, Deus como um mysterium tremendum 
et fascinans, o Cordeiro imolado e o Espírito Santo. Finalmente, um tópico final discute a 
hermenêutica desses textos para o tempo presente e o valor da fé e do testemunho para o autor 
do Apocalipse e para nós hoje. 

Palavras-chave: Apocalipse. Hinos. Mysterium. Deus. Cordeiro. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The object of study in this dissertation is the hymns on the Book of Revelation. It comprises of 
three chapters: the status quaestionis, the analysis of the hymns on the Book of Revelation and 
the theological reading of these hymns. The investigation begins with the survey of the authors, 
from the classic comments to the recent researches, which the subject approaches the theme. 
Next, it was evaluated the contributions of each point of view about the studied subject and 
proposed the hypothesis and the method to address the hymns. The second chapter presents the 
genre “hymn”, the criteria for choosing the texts, the sources and analyses each of the hymns 
of the Book of Revelation (4:8-11; 5:9-14; 7:10-12; 11:15-18; 12:10-12; 15:3-4; 16:5-7; 19:1-
8) towards a theo-logy from these hymns. The last part collects the data presented in the analysis 
and sets out some considerations. In the literary aspect, the hymns are located in privileged 
moments of the narrative and assume a role of the doxological synthesis of the Book of 
Revelation drama. Then, it is exhibited some theological perspectives: the mystagogical 
character of hymns, the divine judgment as mercy, God as a mysterium tremendum et fascinans, 
the Lamb slain and the Holy Spirit. Finally, the last topic discusses the hermeneutics of these 
texts for the present time and the value of faith and witness to the author of the Book of 
Revelation and to us today. 

Keywords: The Book of Revelation. Hymns. Mysterium. God. Lamb. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A aragem acontece de maneira solitária, mas a colheita atrai boas companhias. Assim, 

este trabalho de pesquisa busca oferecer diferentes contributos após a labuta das páginas 

seguintes. 

No Brasil, na América Latina e no mundo, os estudos bíblicos do Novo Testamento se 

direcionam, sobretudo, para os evangelhos. Os escritos paulinos, porque contêm os principais 

fundamentos para as questões da Teologia dogmática. Eles também são escolhidos pelos 

estudiosos, majoritariamente, os protestantes. Além disso, há várias pesquisas em inúmeros 

textos do Novo Testamento (Atos dos Apóstolos, Hebreus, Tiago, Pedro etc.). Entretanto, o 

Apocalipse não lista entre os favoritos, tampouco corrobora para uma mensagem de “anestesia 

religiosa”, de tranquilidade diante das realidades de ontem e de hoje. 

Tanto protestantes quanto católicos desenvolveram leituras fundamentalistas do 

Apocalipse. Dessa maneira, popularizaram-se alguns temas desse livro (a besta, o dragão, 666, 

os eleitos, as batalhas, mil anos etc.) de modo indevido na sociedade, na arte, no cinema e nas 

religiões, gerando uma imagem errada do conteúdo e criando até o medo da leitura desse livro. 

Desde o início, até nossos tempos, o Apocalipse sofreu com a incompreensão de sua mensagem 

e ficou indevidamente associado ao fim do mundo. 

Ao eleger o livro do Apocalipse como objeto de pesquisa, percebemos textos que 

sustentam doxologicamente a narrativa. A primeira intuição a partir desses textos era de uma 

estética teológica, uma expressão de beleza divina que movia os seres celestiais à reverência. 

O conceito se relaciona à reflexão desenvolvida por Hans Urs von Balthasar. Contudo, com o 

progresso da investigação, notamos que o autor do Apocalipse não trata do tema “beleza”, o 

que justificaria tal estética, mas descreve Deus nos hinos de maneira fascinante e misteriosa. A 

questão sobre quem é Deus e como ele é exposto na narrativa perpassará o presente trabalho. 

Portanto, não trataremos da abordagem proposta por Balthasar, nem destacaremos os 

aspectos estéticos dos hinos (retórica, rima etc.). Analisaremos os textos para compreender, 

principalmente, como eles apresentam Deus. Escaparemos das discussões da Teologia 

Sistemática para nos ater ao texto bíblico e à sua mensagem. 
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Então, o ponto de partida da pesquisa será uma mirada nas abordagens de outros autores 

nos hinos do Apocalipse. O capítulo inicial tratará de um status quaestionis do objeto específico 

de pesquisa. O primeiro tópico apresentará as contribuições dos comentadores clássicos desde 

Allo até Vanni, passando por Charles, Ford, Mounce, Corsini e Prigent. Em seguida, 

mostraremos obras mais recentes, dentre elas, algumas mais específicas sobre o tema: Aune, 

Nusca, Arens, Díaz Mateos, Blount, Morgen, Schedtler, Koester e Grabiner. Convém verificar 

o que se estudou e descobriu para sugerir algo que acrescente à história da pesquisa sobre o 

tema. 

Depois dessa exposição das ideias, dos comentários de referência e das pesquisas dos 

últimos anos, avaliaremos as contribuições, os avanços e as lacunas a fim de propor uma 

hipótese. Alguns elementos devem ser considerados em princípio: os hinos apresentam Deus 

mesmo quando se menciona o Cordeiro, portanto são teocêntricos; há um processo de 

julgamento perceptível nos hinos que faz parte da narração; termos, expressões, temas e 

estrutura distinguem esses textos de outros. Portanto, proporemos verificar a imagem de Deus 

(teo-logia) que se apresenta a partir dos hinos e, consequentemente, presente em todo livro do 

Apocalipse. 

O método para análise dos textos consistirá em uma abordagem predominantemente 

sincrônica, com aportes importantes dos métodos diacrônicos. Não escolheremos um método 

restrito, como por exemplo a análise retórica, análise narrativa, entre outros. Desenvolveremos 

a exegese dos textos a partir de quatro pontos: a delimitação do texto e o contexto literário da 

perícope; uma tradução de trabalho e a crítica textual; uma análise literária; uma análise 

teológica. Tal percurso será para a constituição de uma teo-logia dos hinos do Apocalipse. 

Então, o segundo capítulo analisará os textos conforme o método proposto e verificando 

a hipótese sugerida. Antes, trataremos algumas questões preliminares importantes 

metodologicamente: o gênero literário “hino”, identificando o que caracteriza tais textos como 

distintos dos outros; o elenco dos textos no Apocalipse e os critérios de escolha; finalmente, as 

fontes dos hinos. As discussões sobres esses temas colocarão elementos consideráveis para a 

abordagem seguinte. 

O primeiro hino (4,8-11) se dirige a Deus como “santo”; “Senhor”; “Todo-Poderoso”; 

“o que era, que é e que vem” (4,8). Os seres se prostram, adoram e lançam as coroas aclamando 

a Deus como “digno” de receber glória, honra e poder, pois ele criou todas as coisas. Desde o 

primeiro hino, perceberemos a identificação com o Deus do povo de Israel, que cria pela sua 
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vontade (4,11). Ademais, há uma oposição à mentalidade do Império de que seria César o 

“digno” de todas as honras. 

O segundo hino apresentará um “cântico novo” ao Cordeiro imolado (5,9-14), porque 

se achou digno de receber o livro em mãos para romper os selos. Os atributos a Deus se repetem 

dirigidos ao Cordeiro: digno de receber honra, glória e poder (5,12//4,12). Os seres celestiais 

com as criaturas da terra e sob a terra veneram a Deus e ao Cordeiro igualmente. Esse hino 

mostra uma dignidade equiparada entre Deus e o Cordeiro. 

O terceiro hino (7,10-12) sintetizará os dois outros proclamando que a salvação pertence 

a Deus e ao Cordeiro. Os movimentos de reverência se repetem e os atributos se ampliam: “o 

louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, o poder e a força” (7,12).  O Cordeiro participa 

da ação salvadora de Deus e por meio dele acontece o julgamento. 

O tema do reinado de Deus aparecerá nos hinos a partir de 11,15-18, quando se 

comunicará que o reino se tornará do Senhor e de Cristo (11,15). A veneração passa a ser devido 

ao ato de reinar de Deus e pelo seu grande poder (11,17). A “ação de graças” do hino anterior 

(7,12) reaparecerá em forma de verbo no hino em análise (11,17) juntamente com os títulos já 

declarados em 4,8. Em reação ao agir divino, vem a ira das nações combatida pelo tempo do 

julgamento, a recompensa aos servos e a extermínio dos destruidores da terra (11,18). 

No meio do livro do Apocalipse, há o hino central de 12,10-12. A salvação começa a 

realizar-se (12,10). O poder, o reino de Deus e a autoridade de Cristo tornam-se presentes, 

porque o acusador foi expulso (12,10). Há um desvio do olhar: antes direcionado a Deus e a 

Cristo; desde esse hino passará para a comunidade co-vitoriosa devido ao sangue do Cordeiro 

(12,11) e ao testemunho de fé. O presente hino não louva a Deus e/ou ao Cordeiro como os 

demais, mas já celebra o julgamento e a salvação que acontece. 

Então, na sequência, os dois próximos hinos (15,3-4; 16,5-7) enaltecerão a justiça divina 

que passará a ser manifesta. O primeiro texto (15,3-4) se designa como cântico de Moisés e do 

Cordeiro para comparar a experiência cristã com a libertação dos judeus da escravidão do Egito: 

as maravilhas de Deus são admiráveis, os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros, e só ele 

é santo (15,3-4). No segundo texto (16,5-7), Deus é caracterizado como o “justo”, o “santo”, o 

“Senhor Todo-Poderoso” (16,5.7), que possui os julgamentos justos e verdadeiros (16,7). Em 

15,4, anuncia-se que nações virão adorar a Deus e em 16,6 fala dos “santos e profetas”, 

representação da comunidade de fé, como “dignos”, mesma qualidade atribuída a Deus e ao 
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Cordeiro (4,11; 5,9). A atenção dos hinos se dirige também à assembleia reunida para ouvir 

atentamente essa Escritura.  

O último hino do Apocalipse (19,1-8) retomará e sintetizará os demais como um grande 

louvor a Deus. Diversas vezes se repete o termo “aleluia” (19,1.3.6) ou a expressão equiparada 

“louvai a Deus” (19,5). Trata-se de um encerramento festivo e um convite final às núpcias com 

o Cordeiro (19,7). Os temas, os títulos e as imagens presentes nos hinos anteriores reaparecem 

nesse hino final. A comunidade de fé se apresenta como uma noiva vestida de justiça e 

preparada para unir-se ao marido, o Cordeiro imolado (19,8). 

Por fim, o segundo capítulo concluirá com um tópico de síntese do processo de 

apresentação de Deus e do Cordeiro nos hinos do Apocalipse e o terceiro desenvolverá e 

organizará os elementos surgidos da análise dos textos. 

A primeira consideração sobre os hinos será de cunho literário. Eles possuem, devido 

ao conteúdo e à estratégica localização no enredo, uma tarefa peculiar no Apocalipse: relacionar 

um evento ao outro de forma doxológica. Na parte central do livro (4,1–22,5), cada unidade 

literária traz algum hino correspondente. Consequentemente, os textos sumarizam a ação de 

Deus e apresenta-o de maneira celebrativa. Portanto, observar as reverências e atributos que 

marcam o texto nos guia em uma leitura do drama da relação do povo com Deus e de sua ação 

salvífica. 

O segundo tópico do capítulo abordará alguns aspectos teológicos e apresentará a teo-

logia do Apocalipse. Os hinos propõem um itinerário mistagógico para o leitor, lentamente, 

conhecer a Deus e experimentar sua ação. Então, percebe-se o tema do juízo divino e que o 

Senhor reinará. No entanto, o julgamento não corresponde ao que sabemos sobre um processo 

judicial, mas diz respeito à ação divina para salvar seu povo. Logo, Deus se mostra como um 

mysterium tremedum et fascinans a partir dessas composições trabalhadas. Por último, um 

tópico sobre o Cordeiro, que participa da apresentação de Deus, e outro sobre o Espírito Santo, 

que age no vidente e na comunidade a fim de compreenderem o mistério de Deus. 

O terceiro item tratará da hermenêutica dos hinos do Apocalipse. O final do percurso 

valeria ser sobre uma atualização desses textos para nosso momento presente. Ensaiaremos de 

compreender o que cada hino tentou comunicar para aquele tempo, naquele contexto 

sociocultural, e o que pode ser dito, a partir deles, para a atualidade. Enfim, um binômio 

consequente e importante para a hermenêutica atualmente: a fé e o testemunho. 



15 
 

A leitura do trabalho deverá guiar para uma teo-logia dos hinos. Sua composição, 

distribuída nos três capítulos, possibilitará uma aproximação do último livro da Bíblia na 

perspectiva de compreender aquele que o texto quer mostrar: Deus. Cada uma das partes 

converge para esse centro que constitui a questão da pesquisa: desde as diversas pesquisas sobre 

os hinos e nossa hipótese, passando pela análise dos textos e as considerações literárias, 

teológicas e hermenêuticas. As reverências dos seres celestiais, os atributos dirigidos a Deus e 

suas ações desvelarão um mistério atraente. 

Enfim, esse preâmbulo convida à continuação da leitura. Iniciaremos pelas palavras de 

outros sobre o assunto: o que dizem a respeito dos hinos. Depois, por meio de uma análise, 

exporemos nossas próprias percepções sobre eles. Por último, no intuito de uma teo-logia, 

desenvolveremos e sintetizaremos a nossa compreensão, oferecendo assim, outros horizontes 

de interpretação sobre os hinos. Que as próximas páginas contribuam com novidades para os 

leitores, levando-os a outros temas, livros e autores. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 STATUS QUAESTIONIS 

Uma pesquisa se inicia com um levantamento das investigações acerca do assunto em 

questão (status quaestionis). Por isso, recolhemos os autores, as percepções diferentes, as 

abordagens e as relações dos hinos do Apocalipse. 

A primeira verificação acontece com os considerados comentários “clássicos”. Eles não 

tratam especificamente sobre nosso tema, mas analisam o livro inteiro e oferecem elementos 

para o desenvolvimento de uma pesquisa. Dentre os comentários elencados, percorremos desde 

a obra de Ernest Allo, no início do século XX, até as contribuições de Ugo Vanni, que publicou 

seus estudos no final do século passado. 

A partir dos anos noventa, destacamos as pesquisas sobre os hinos do Apocalipse. Os 

autores recolhem as intuições dos antigos e desenvolvem as características, as relações, a 

hermenêutica, a mensagem e a riqueza que os textos podem dispensar. No conjunto de obras 

contém partes de comentários, artigos e livros sobre o tema até os anos passados. 

Cada investigação oferece sua colaboração e uma novidade sobre a matéria abordada. 

Ao fim da apresentação dos autores, avaliamos as diferentes hipóteses e conclusões para 

averiguar os contributos e os limites de cada pesquisa apresentada. Então, elaboramos nossa 

própria hipótese da possibilidade de uma leitura teocêntrica dos hinos do Apocalipse. 

A fim de examinar a intuição, desenvolvemos uma metodologia que consistirá em uma 

abordagem predominantemente sincrônica. Entretanto, precisaremos, antes do trabalho em si, 

delimitar o texto, perceber o contexto, demonstrar as variantes para, então, explanar o conteúdo 

dos hinos. O percurso findará com a teologia de cada perícope e com a apresentação da evolução 

da compreensão de Deus. 

O estado da questão, a hipótese e a metodologia sustentam o capítulo inicial. A abertura 

da pesquisa acontece com o terreno a partir do qual poderemos construir o edifício de uma tese 

que se pretende sólida. 
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1.1 Algumas abordagens clássicas 

Convém iniciar a pesquisa colhendo dos “clássicos” as percepções dos textos 

selecionados e acompanhar as preocupações de cada tempo, os instrumentos adquiridos por 

cada comentador, os destaques e contribuições. Selecionamos alguns dos principais autores 

citados nas pesquisas sobre o livro do Apocalipse. 

O comentário clássico de referência sobre o livro do Apocalipse mais citado é o de 

Ernest Allo1. O estilo se caracteriza por uma análise de quase todas as palavras e com uma rica 

discussão de crítica textual ainda válida atualmente. Não há uma consideração sobre o conjunto 

dos hinos do Apocalipse, mas ele já percebe e expõe elementos que contribuem para a pesquisa 

hoje. Quanto aos dois primeiros hinos (4,8-11;5,9-14), ele os considera como parte de uma 

seção literária (da visão introdutória à parte profética: 4−5) e inclui excursos sobre o céu e a 

corte celeste; o Cordeiro no Apocalipse; os livros do Apocalipse; a forma do livro selado2. Para 

os demais hinos, não há excursos específicos, mas já atenta para temas que se desenvolverão 

posteriormente na pesquisa: a aclamação swthri,a em 7,103; o reino do mundo que se torna do 

Senhor (evge,neto h̀ basilei,a tou/ ko,smou tou/ kuri,ou) em 11,154; o fim da primeira seção 

profética em 11,185; o hino proléptico de 12,10-126; crítica à supressão da expressão kai. th.n 

wv|dh.n tou/ avrni,ou em 15,37; o vocativo (o` o[sioj) de 16,58; a relação do último hino (19,1-8) com 

a parte final do Apocalipse (20−22); as núpcias anunciadas em 19,79; a marca textual le,gontej 

e as diversas variações desse verbo nos hinos. A referência sempre contribui para pensar o 

desenvolvimento da pesquisa, a evolução dos temas e os enfoques de cada tempo. 

Outro comentário clássico é o de Robert Charles10. O autor possui um estilo diferente 

daquele de Ernest Allo: a atenção do comentário é majoritariamente nas expressões, mais do 

que nas palavras, com mais detalhes filológicos da língua grega e paralelos com o Antigo 

Testamento e a literatura apócrifa. Especificamente sobre nossos textos selecionados, Charles 

indica informações importantes para a pesquisa. A respeito dos anciãos que aparecem nos hinos 

                                                 
1 ALLO, Ernest. L’Apocalypse. 3ed. Paris: Lecoffre, 1933. 
2 ALLO, 1933, p. 73.81-83. 
3 ALLO, 1933, p. 114. 
4 ALLO, 1933, p. 168-169. 
5 ALLO, 1933, p. 170. 
6 ALLO, 1933, p. 184-185. 
7 ALLO, 1933, p. 251. 
8 ALLO, 1933, p. 255. 
9 ALLO, 1933, p. 299. 
10 CHARLES, Robert. A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John. Vol. 1. 
Edinburgh: T&T Clark, 1975. 



18 
 

desde 4,10, Charles propõe, a partir do Antigo Testamento e da literatura apócrifa, as seguintes 

possibilidades de leitura: o homem glorificado; o conselho de anjos; a representação angélica 

das vinte e quatro ordens sacerdotais; os fiéis em sua dimensão sacerdotal, profética e real11. 

Sobre o Cordeiro imolado (5,12), ele explica a expressão no final do comentário ao capítulo 

cinco12. Ele atenta para a perspectiva proléptica do texto desde o hino 11, 15-18, enquanto Allo 

apenas a observa em 12,10-1213, e ainda destaca o movimento progressivo nas palavras de 11,18 

a partir da repetição da conjunção kai, no início de cada frase14. Em 12,10, Charles destaca a 

ocorrência do advérbio a;rti, que depois ocorrerá em 14,13, para manifestar a vitória de Deus 

contra o dragão15. Em 15,3, ele discute as diferentes possibilidades de complemento (th.n wv|dh.n 

Mwu?se,wj tou/ dou,lou tou/ qeou/ kai. th.n wv|dh.n tou/ avrni,ou) para o verbo a;|dousin16. A mais 

ousada indicação de Charles diz respeito aos últimos hinos (16,5-7;19,1-8): ele propõe uma 

reconstrução do texto inserindo 16,5-7 após 19,417. Para o autor, 16,5-7 seria uma interpolação 

baseada em 1Hen 66,218. Apesar de reconhecer que os melhores manuscritos indicam 16,5-7 

no lugar comumente conhecido, ele argumenta que o contexto favorece o entendimento de que 

o hino limita a incidência da terceira praga e que o editor final da obra colocou nessa posição 

por incompreensão da justiça de Deus. Então, o hino de 19,1-8 é reconstituído com a inserção 

de 16,5-7 após o Aleluia de 19,4, formando uma estrutura simétrica19. A obra de Charles tornou-

se uma referência para os trabalhos ulteriores. 

O comentário de Josephine Massyngberde Ford possui uma característica própria por 

não se ater a palavras ou expressões, mas discorrer sobre o capítulo em análise. Ela propõe uma 

tradução, apresenta as notas de variantes textuais e comenta o capítulo. Como os hinos são 

curtos trechos, o método da autora dificulta notar o que se diz especificamente sobre os hinos; 

contudo, favorece uma compreensão da mensagem do texto. Ela aponta, na introdução da obra, 

um tópico sobre os hinos no Apocalipse, no qual apenas expõe uma diferença entre os hinos do 

Novo Testamento e os do Apocalipse: os hinos do Apocalipse não contêm uma Cristologia 

                                                 
11 CHARLES, 1975, p. 129-133. 
12 CHARLES, 1975, p. 152-153. 
13 CHARLES, 1975, p. 293. 
14 CHARLES, 1975, p. 295-297. 
15 CHARLES, 1975, p. 326. 
16 CHARLES, Robert. A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John. V. 2. 
Edinburgh: T&T Clark, 1976, p. 34-36. 
17 CHARLES, 1976, p. 44.122. 
18 CHARLES, 1976, p. 44. 
19 CHARLES, 1976, p. 122. 
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como os outros do Novo Testamento e são compostos de frases do Antigo Testamento e de 

textos da liturgia judaica20. 

Para Josephine Ford, a visão de Ap 4 se baseia numa teocracia e o hino (4,8-11) apoia-

se nos cânticos de Hekhalot21: as quatro criaturas representam o universo; os vinte e quatro 

anciãos retratam os líderes do povo de Israel mencionados em Eclo 44−49 e em contraste com 

os reis da terra22. O Cordeiro (Ap 5,12), na relação com aquele que está sentado sobre o trono, 

compara-se ao Filho do Homem e ao ancião em Dn 7,13; 1Hen 48,223; as imagens do “livro 

selado” e do “Cordeiro imolado” possuem correspondências nos textos apócrifos24; o hino se 

desenvolve de forma progressiva: criaturas e anciãos (5,8-9), as miríades (5,11-12), e toda a 

criação (5,13-14)25. O atributo “salvação” (7,10) designa o servo sofredor (Is 49,6) e um título 

messiânico encontrado no contexto de Lc 2,3026. Há um paralelo entre 11,17-18 e 19,1-3.6-8, 

que evidencia a celebração da soberania do julgamento divino27. A sequência dos versículos do 

capítulo 12 é reconstruída (12,1-5.14-18.6-13) para uma nova compreensão do texto28. Sobre 

16,5-7, ela sugere uma aplicação da Lei de Talião como uma retribuição semelhante a Ex 4,22-

2329. O hino de Ap 19,1-8 é apresentado pela autora como um conjunto de cinco hinos (1-

2.3.4.5.6-8)30. Ademais, a autora dispõe de diferentes referências aos deuterocanônicos, aos 

manuscritos de Qunram e aos apócrifos. 

Na sequência de importantes comentários sobre o Apocalipse, prosseguimos com a obra 

de Robert Mounce31. Além das informações exegéticas referentes aos textos, o autor ressalta o 

contexto histórico-social do livro e assinala algumas expressões presentes nos hinos: “digno és” 

(4,11; 5,9) como referência à aclamação de recepção do imperador romano vere dignus32; 

                                                 
20 FORD, Josephine. Revelation. New York: Doubleday, 1975, p. 21. Em estudo posterior, a autora 
apresenta a função cristológica dos hinos do Apocalipse. FORD, J. The Christological Function of the 
Hymns in the Apocalypse of John. Seminary Studies, v. 36, n. 2, p. 207-229, 1998. 
21 FORD, 1975, p. 79. 
22 FORD, 1975, p. 80. 
23 FORD, 1975, p. 88. 
24 FORD, 1975, p. 89-93. 
25 FORD, 1975, p. 95. 
26 FORD, 1975, p. 127. 
27 FORD, 1975, p. 181. 
28 FORD, 1975, p. 187-207. 
29 FORD, 1975, p. 271-272. 
30 FORD, 1975, p. 315. 
31 MOUNCE, Robert. The Book of Revelation. 2 ed. Michigan: Eerdmans, 1997. Primeira edição em 
1977. 
32 MOUNCE, 1997, p. 135. 
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“Todo-Poderoso” e “nosso senhor e Deus” como atributos dados a Domiciano33. Ainda algumas 

percepções sobre o conjunto dos hinos: o destaque dos termos e atributos que se repetem nos 

vários hinos; os repetidos “amém” que introduzem e concluem a doxologia angélica em 7,1234; 

o uso litúrgico dos hinos35; um paralelo entre 15,2-4 e 16,5-636; a estrutura antifonal de 19,1-

837; o contexto social do matrimônio, em contraste com a prostituta, para compreensão das 

núpcias em 19,7-838. O comentário destaca pontos em comum aos textos (léxicos e algumas 

expressões paralelas), todavia não oferece uma visão de conjunto que será apresentada 

ulteriormente por outros. 

Eugenio Corsini desenvolve sua obra em um estilo diferente39: em vez de comentar as 

palavras ou expressões de cada parte do livro do Apocalipse, ele comenta os temas das 

passagens e tenta explicar os símbolos e as imagens do livro. Por isso, não nos favorece tanto 

com conteúdo exegético, mas com compreensões e interpretações teológicas que dizem respeito 

aos nossos textos, por exemplo: a ordem cósmica40; a submissão dos anjos41; a redenção42; o 

Cordeiro43; a consumação do “mistério de Deus”44; os que venceram a besta45; o novo êxodo46. 

Um comentário que influenciou os estudos sobre Apocalipse no Brasil e ainda pode fornecer 

elementos importantes para análise dos textos. 

A obra de Pierre Prigent segue o estilo dos comentários clássicos, ocupando-se de 

palavras e expressões de cada versículo e dialogando com os autores predecessores47. Ele atenta 

para o aspecto litúrgico dos textos do Apocalipse e para a influência dos rituais judaicos (por 

exemplo: Qedusha, Merkaba, Geula), desenvolvendo o que já apresentara em uma obra 

anterior48. Prigent relaciona alguns dos nossos trechos selecionados e destaca expressões e 

                                                 
33 MOUNCE, 1997, p. 346. 
34 MOUNCE, 1997, p. 163. 
35 MOUNCE, 1997, p. 286. 
36 MOUNCE, 1997, p. 294. 
37 MOUNCE, 1997, p. 341. 
38 MOUNCE, 1997, p. 347. 
39 CORSINI, Eugênio. O Apocalipse de São João. São Paulo: Paulinas, 1984. 
40 CORSINI, 1984, p. 139-141. 
41 CORSINI, 1984, p. 141-144. 
42 CORSINI, 1984, p. 144-146. 
43 CORSINI, 1984, p. 146-150. 
44 CORSINI, 1984, p. 214-217. 
45 CORSINI, 1984, p. 291-293. 
46 CORSINI, 1984, p. 307-308. 
47 PRIGENT, Pierre. L’Apocalypse de Saint Jean. 2 ed. Geneve: Labor et Fides, 1988. 
48 PRIGENT, Pierre. Apocalypse et liturgie. Neuchatel: Delachaux, 1964. O autor apresenta Ap 4−5 
como uma liturgia judaica adaptada ao cristianismo (p. 46-79). 
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atributos comuns entre eles49. No hino de 12,10-12, ele classifica essa passagem como “hino”, 

mas não discute a problemática. Ele omite a mesma ideia nas outras referências usando termos 

genéricos como “proclamação”, “passagem”, “louvor” etc.50. No trecho seguinte, 15,3-4, ele 

usa a nomenclatura oferecida no próprio texto bíblico (15,3: cântico) e expressa o valor deles 

no relato do livro: “Os cânticos ou hinos têm no Apocalipse, nós podemos regularmente notar, 

uma real importância. Eles vêm geralmente favorecer o significado profundo dos eventos 

relacionados”51. Ao final do comentário, Prigent oferece alguns tópicos de síntese do 

Apocalipse, dentre os quais dois se relacionam diretamente com os hinos: o “julgamento” e o 

“culto”52. 

O exegeta italiano Ugo Vanni dedicou muitos anos à pesquisa e ao ensino do livro do 

Apocalipse. A contribuição inaugural do autor foi sua tese a respeito da estrutura literária do 

Apocalipse53. Em um capítulo específico54, no final da segunda parte, ele discorre sobre as 

doxologias (1,4-8; 4,8-11; 5,8-14; 7,9-12; 11,15-18; 15,3-4; 16,5-7; 19,1-8), a fim de recolher 

os elementos significativos para a estrutura literária55. Segundo Vanni, as doxologias possuem 

uma relação retrospectiva e prospectiva (passado-presente-futuro) com a narração do 

Apocalipse56. Partindo de 1,4-8, onde Deus é denominado o` h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menoj 

(1,4.8), ele demonstra em cada texto as relações das designações divinas e o desenvolvimento 

do drama; especialmente na atenção à modificação da última expressão (o` evrco,menoj), que dá 

ideia de futuro, por outras que comunicam a ação divina no presente (11,17: o[ti ei;lhfaj th.n 

du,nami,n sou th.n mega,lhn kai. evbasi,leusaj; 16,5: ò o[sioj). O autor ainda percebe inúmeros 

paralelismos nas passagens e a mudança de cenário em cada uma das doxologias. 

Além disso, ele publicou outros artigos sobre diferentes temas do Apocalipse e 

condensou as principais contribuições em uma obra de síntese57. Nessa, o autor não discute os 

textos dos hinos do Apocalipse, mas contribui indiretamente com o assunto com a análise 

exegética de alguns textos importantes: 1,4-8 trata da atribuição divina (o` h=n kai. o` w'n kai. o` 

evrco,menoj) que recorrerá nos hinos 4,8; 11,17; 16,558; o texto de 5,6-8 traz o contexto literário 

                                                 
49 PRIGENT, 1988, p. 172.125.244.280. 
50 PRIGENT, 1988, p. 192. 
51 PRIGENT, 1988, p. 240. 
52 PRIGENT, 1988, p. 376-380. 
53 VANNI, Ugo. La struttura letteraria dell'Apocalisse. 2 ed. Brescia: Morcelliana, 1980. 
54 VANNI, 1980, p. 149-167. 
55 VANNI, 1980, p. 149. 
56 VANNI, 1980, p. 149-150. 
57 VANNI, Ugo. Apocalisse: ermeneutica, esegesi, teologia. Bologna: Dehoniane, 1997. 
58 VANNI, 1997, p. 102-113. 
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e a apresentação do Cordeiro, dos quatro seres vivos, dos vinte e quatro anciãos que atuam no 

hino 5,9-1459; 12,1-6 narra o combate central da trama do Apocalipse, cuja vitória se celebra 

em 12,10-1260. O autor influencia as posteriores interpretações do Apocalipse ao propor uma 

perspectiva litúrgica, talvez herdada de Pierre Prigent, para a compreensão do Apocalipse. Tal 

perspectiva será assumida depois por vários exegetas. 

Os “clássicos” comentários referidos ainda não contemplam especificamente o tema dos 

hinos do Apocalipse, apesar da breve menção dos hinos por Josephine Ford. Cada qual contribui 

para as pesquisas que se desenvolvem nos estudos recentes: Ernest Allo aponta as marcas 

textuais dos hinos; Robert Charles oferece detalhes filológicos importantes; Josephine Ford 

distingue os hinos do Apocalipse dos hinos do Novo Testamento e já apresenta ricas relações 

dos hinos com textos apócrifos dos manuscritos de Qumran; Robert Mounce percebe o léxico 

comum entre os hinos e o contexto histórico-social; Eugenio Corsini expõe os temas teológicos; 

Pierre Prigent destaca o aspecto litúrgico do Apocalipse. Ele atenta para os hinos, mas não 

desenvolve o tema; Ugo Vanni considera os hinos como doxologias, analisa alguns textos na 

sua relação com a estrutura literária e o tempo da narrativa. Os comentários mais recentes 

consideram mais os hinos, apresentam excursos e oferecem variados elementos para análise. 

1.2 Estudos recentes (1997-2015) 

1.2.1 David Aune (1997) 

David Aune elabora um comentário em três tomos, no qual ele dedica um excurso para 

tratar dos hinos no Apocalipse. Dentre os comentários de consistência científica, ele não apenas 

comenta os capítulos e as partes do livro do Apocalipse nos quais se localizam os hinos, mas 

oferece elementos significativos para uma pesquisa sobre o assunto. 

Há a identificação de dezesseis “composições hínicas” ou “hinos” no decorrer da 

narrativa61: 4,8c.11; 5,9b-10.12b.13b; 7,10b.12; 11,15b.17-18; 12,10b-12; 15,3b-4; 16,5b-7b; 

19,1b-2.3.5b.6b-8. Com exceção de 15,3-4, os hinos são arranjados em estruturas antifonais no 

total de sete: 4,8-11; 5,8-14; 7,9-12; 11,15-18; 16,6-7; 19,1-4.5-8. O autor não considera 12,10-

12 neste elenco dos hinos, pois se trata de um curto trecho que celebra a vitória de Deus, sem 

                                                 
59 VANNI, 1997, p. 165-184. 
60 VANNI, 1997, p. 227-252. 
61 D. Aune usa dois nomes para classificar tais trechos: “hymns” ou “hymnlike compositions” sem 
discutir a nomenclatura. Prevalece o termo “hinos” no decorrer do comentário: AUNE, David. 
Revelation 1-5. Dallas: Word, 1997, p. 315. 
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destinar um louvor a Deus, como os demais. No entanto, quando comenta a passagem, chama-

a de hino62. 

Aune apresenta elementos que demonstram o contexto litúrgico judaico-cristão dos 

hinos: “aleluia”, sanctus, “amém”, doxologias e aclamações. Outrossim, as passagens possuem 

seres celestiais como sujeitos das proclamações a Deus. Tanto no Antigo Testamento (Is 6,3; 

Sl 103,20; 148,2), quanto nos apocalipses judaicos (2Hen 18,8-9; 19,3; 32,4; Test Jó 51,1-4; 

52,12; 3Hen 24-40; Ap Abraão 18,3; Test Abraão 20,12; Test Isaac 6,1-6; Test Adão 1,4), os 

anjos e outros seres celestiais aclamam a Deus com hinos63. 

Por outro lado, segundo Aune, além das tradições judaicas, o autor do Apocalipse 

também se utiliza das composições feitas para honrar o imperador romano. Por isso, 

encontramos diversos atributos a Deus que eram usados para o culto do imperador: santo e 

verdadeiro (6,10; 15,4; 16,5); glória (4,11; 5,12.13; 7,12; 19,1.7); salvação (12,10; 19,1); 

autoridade (12,10); digno de receber poder (5,12); justos julgamentos (19,1); nosso Deus Todo-

Poderoso (19,6)64. 

Segundo Aune, há dois tipos principais de hinos na tradição literária grega. O primeiro, 

hinos de culto ou hino subjetivo, tentava convencer a divindade a agir em favor daquele que 

suplica. Pode-se dividir em três partes: uma invocação honorífica endereçada à divindade; a 

recordação das respostas passadas da divindade; culto de conclusão do hino com o pedido para 

o qual as duas partes conduziam. O segundo tipo de hino, chamado por Aune de hino rapsódico 

ou hino objetivo, pressupõe uma audiência humana e se divide igualmente em três partes: 

exórdio, com o anúncio da intenção do hino; seção intermediária, com a descrição da divindade 

ou uma narrativa mítica; epílogo final de saudação e súplica. O autor apenas fornece as 

características da classificação, sem exemplificar com hinos gregos, para maior esclarecimento 

do leitor. 

Enquanto os hinos gregos foram escritos em forma de prosa e poesia com certas 

categorias literárias próprias, os hinos cristãos não seguiram a mesma métrica. Encontram-se 

formas poéticas de paralelismos semíticos nas composições cristãs. 

                                                 
62 No comentário à referida passagem, os nomes variam: seção hínica e hino de vitória (p. 663); hino (p. 
664); cântico de vitória (p. 676); passagem hínica e cântico de vitória (p. 699). David Aune percebe a 
especificidade do trecho em relação aos outros, mas prefere classificá-lo como hino: AUNE, David. 
Revelation 6-16. Nashville: Thomas Nelson, 1998a, p. 676-700. 
63 AUNE, 1997, p. 316. 
64 AUNE, 1997, p. 316-317. 
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Enfim, apesar de não se tratar de um estudo específico sobre os hinos no Apocalipse, 

David Aune identifica um elenco de passagens com características e conteúdos em comum e 

percebe uma relação com os hinos da corte romana e com a estrutura poética hebraica. Com 

isso, ele oferece alguns princípios consideráveis para se pesquisar o tema. 

1.2.2 Anthony Robert Nusca (1998) 

Anthony Nusca desenvolve uma tese sobre os hinos no Apocalipse em perspectiva 

litúrgica. A pesquisa propõe um exame dos hinos do livro do Apocalipse dando atenção à 

assembleia ouvinte e celebrante a quem se endereçava o Apocalipse de João. 

O estudo se divide em quatro partes principais. Na primeira parte (status quaestionis), 

Nusca faz um levantamento das pesquisas anteriores sobre os hinos no Novo Testamento e no 

Apocalipse, entre teses, comentários e artigos sobre o assunto ou a respeito de alguma das 

passagens. A segunda parte apresenta a perspectiva própria metodológica e hermenêutica: uma 

abordagem litúrgica, que consiste em uma interpretação dos hinos à luz da celebração 

eucarística comunitária. A terceira parte analisa exegeticamente as passagens dos hinos do 

Apocalipse escolhidas (Ap 1,5-6; 4,8-11; 5,9-14; 7,9-12; 11,15-18; 12,10-12; 13,4; 14,3; 15,3-

4; 16,5-7; 18,20; 19,1-8). A proposta de uma leitura do Apocalipse no cenário da Eucaristia se 

esclarece na quarta parte da pesquisa, na qual Anthony Nusca sugere que o livro do Apocalipse 

era lido em alta voz na celebração da Eucaristia. 

Nusca oferece um valioso status quaestionis que se inicia com estudos sobre os hinos 

no Novo Testamento: as principais investigações sobre o tema no século XX e a identificação 

dos hinos65. Em seguida, estreita o tema para os hinos no Apocalipse, destacando duas pesquisas 

importantes: a de Klaus-Peter Jörns (1971) e a de Michael Harris (1988)66. Seguem-se pequenos 

estudos de discussão que, segundo a classificação do autor, são de menor relevância para o 

tema: Jacques Marty (1929-1930); Gerhard Delling (1959); Samuel Läuchli (1960); Richard 

Deichgräber (1967); John O’Rourke (1968); Leonard Thompson (1969); David Carnegie 

(1982). Além disso, cita-se contribuições parciais de análise de alguns hinos: sobre Ap 4−5, 

Otto Piper (1951); Lucetta Mowry (1952); Pierre Prigent (1964); Edouard Cothenet 

(1976/1988); L. W. Hurtado (1985); R. Dean Davis (1992); sobre Ap 7, H. Ulfgard (1989); e 

                                                 
65 NUSCA, Anthony Robert. Heavenly Worship, Ecclesial Worship: a ‘Liturgical approach’ to the 
Hymns of the Apocalypse of St. John. Roma: PUG, 1998, p. 6-20. 
66 JÖRNS, Klaus-Peter. Das Hymnische Evangelium: Untersuchungen zu Aufbau, Funktion und 
Herkunft der hymnischen Stücke in der Johannesoffenbarung. Gütersloher: Gerd Mohn, 1971. HARRIS, 
Michael. The Literary Function of Hymns. Louisville: Southern Baptist Theological Seminary, 1988. 
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sobre Ap 12-15, Jan du Rand (1993). Posteriormente, o autor expõe outros estudos que 

indiretamente contribuíram para a pesquisa e a compreensão dos hinos no Apocalipse: 

observações sobre os hinos no Novo Testamento e o valor dos hinos do Apocalipse, Martin 

Dibelius (1931); uma visão litúrgica do Apocalipse, B. Brinkmann (1931); o significado dos 

anjos na adoração, Eric Peterson (1935); observações sobre os antigos hinos cristãos, Oskar 

Cullmann (1953); uma nota sobre a liturgia do Apocalipse, Allan Cabaniss (1953); liturgia e 

Apocalipse, Thomas Torrance (1957); a liturgia pascal e o Apocalipse, Massey Shepherd 

(1960); a adoração na igreja primitiva, Ferdinand Hahn (1967); a influência do cerimonial da 

corte romana no Apocalipse de João, David Aune (1983); aspectos de adoração no livro do 

Apocalipse, Donald Guthrie (1992) e adoração no livro do Apocalipse, Marianne Meye 

Thompson (1992). Anthony Nusca conclui sintetizando as discussões a respeito da natureza, da 

função, da origem e do elenco dos hinos no Apocalipse e apresenta uma questão já sugerida na 

pesquisa de Klaus-Peter Jörns sobre a leitura do Apocalipse antes da Eucaristia: o cenário 

litúrgico do livro67. 

Na segunda parte, há a apresentação da própria abordagem hermenêutica e 

metodológica dos hinos do Apocalipse. Para a construção da própria hipótese, Nusca inicia 

observando o gênero do Apocalipse de João: apocalipse ou profecia? Ele argumenta a favor da 

profecia, como a maioria dos estudos, e da realização dessa em um cenário litúrgico. Depois 

ele identifica algumas marcas de oralidade do livro (1,6; 22,7) e esquematiza a realização da 

profecia: Deus, Jesus, anjos, profetas e comunidade. Em seguida, o autor assinala componentes 

de um uso ritual do Apocalipse: “os céus abertos” e o simbolismo performativo utilizado pelo 

autor. Enfim, ele apresenta a situação da Ásia Menor (Sitz im Leben): culto de mistérios, 

adoração ao imperador, prática de magias, teosofia e a filosofia clássica. Esses são indícios, 

segundo o autor, da possibilidade do uso do Apocalipse para a leitura antes da Eucaristia68. 

O terceiro capítulo analisa as perícopes escolhidas. Preliminarmente, Nusca justifica as 

delimitações acolhendo a proposta do estudo de Klaus-Peter Jörns (1971) e acrescentando ao 

elenco hínico as seguintes passagens que lhe servem para sustento da hipótese: 1,5-6, porque 

se trata de uma pequena doxologia cristológica de caráter litúrgico; 13,4, devido ao uso do 

verbo prostrar-se (proskune,w); 14,3 por causa da ocorrência do verbo cantar (a;|dw); e 18,20, na 

qual há a proclamação angélica da queda da Babilônia69. Em seguida, aborda, conforme a 
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perspectiva apresentada no segundo capítulo, os textos dos hinos, apresentando para cada 

unidade uma introdução literária para cada hino, alguns excursos conforme o texto em análise 

e uma síntese conclusiva. Os hinos convidam à adoração a Deus e ao Cordeiro e a opor-se aos 

artifícios do Império Romano na esperança do Dia do Senhor70. 

A quarta parte responde à questão do contexto eucarístico para a leitura do Apocalipse. 

Nusca apresenta dados de Ap 22,15-21; 1Cor 16,22; Didache 9-10 e da “Carta de Plínio a 

Trajano (X, 96.7)” para concluir que o livro do Apocalipse era lido antes da Eucaristia cristã. 

O autor explica que a palavra Maranathá ocorre somente em 1Cor 16,22, por influência das 

igrejas que ainda usavam a língua aramaica, demonstrando um contexto litúrgico que se 

evidencia no Apocalipse (termo traduzido em Ap 22,20). Entre Ap 22,15-21 e a Didache, 

observa-se: a presença dos que são dignos de participar da Eucaristia; os indignos são 

comparados a cães; Jesus como descendente de Davi; a promessa de beber a água da vida; 

convite a vir; referências à profecia; a aclamação Maranathá e o “amém”. O testemunho 

histórico da Carta de Plínio a Trajano descreve eventos entre os cristãos alusivos à Eucaristia: 

a reunião dos cristãos em um dia da semana, hinos a Cristo e uma celebração comunitária 

seguida de refeição. Estas evidências, conforme o autor, sugerem a leitura do Apocalipse no 

contexto eucarístico. 

À guisa de conclusão, além de resumir e verificar os postulados anunciados, o autor 

ainda apresenta pontos significativos sobre os hinos no Apocalipse: os hinos são palavras 

inspiradas para uso litúrgico; recriam a experiência de adoração celeste; envolvem os 

destinatários numa experiência proléptica de morte espiritual; levam a um conhecimento da 

liturgia judaica; preservam a identidade dos destinatários; possuem um importante papel para 

compreensão da vitória escatológica final; apresentam a adoração a Deus mais importante do 

que o julgamento; destacam o papel de João como profeta e visionário; concentram o 

simbolismo do livro do Apocalipse; preparam para o encontro com o ressuscitado71. 

Anthony Nusca tem o mérito de retomar o tema dos hinos do Apocalipse desde a última 

tese sobre o assunto em 1988 por Michael Harris. Contudo, apenas o elenco dos hinos não 

parece ser suficiente para comprovar uma leitura do livro do Apocalipse em alta voz antes da 

Eucaristia. Embora seja certo o contexto litúrgico dos hinos do Apocalipse, bem como todo o 

livro, o autor usou mais algumas passagens do Apocalipse (1,5-6; 13,4; 14,3; 18,20; 22,15-21) 
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e outras evidências textuais (1Cor 16,22; Didache 9-10; “Carta de Plínio a Trajano”) a fim de 

concluir satisfatoriamente a tese. 

1.2.3 Eduardo Arens e Manuel Díaz Mateos (2004) 

Em perspectiva latino-americana, o comentário de Eduardo Arens e Manuel Díaz 

Mateos dedica um capítulo à apresentação dos hinos como reflexo da teologia do Apocalipse72. 

Os autores assim consideram: “Os hinos são um comentário poético à narração e ajudam 

a compreender e a interpretar a trama do Apocalipse”73. Eles elencam os versículos de 

aclamação sem o contexto narrativo, pois já comentaram as perícopes. A abordagem destaca 

mais o conteúdo do que as origens e as formas literárias e são classificados, sem maiores 

discussões, conforme a natureza da seguinte maneira74: aclamação solene a Deus e ao Cordeiro 

(4,11; 5,9-10; 5,12; 7,10; 19,1); louvor a Deus e ao Cordeiro (4,8; 5,13; 7,12); vitória (11,17-

18; 12,10-12; 15,3-4; 19,6-8); proclamação da soberania de Deus (11,15). Segue-se, então, a 

exposição dos hinos a partir do próprio contexto literário. 

Os capítulos 4−5 contêm cinco hinos (4,8.11;5,9-10; 12.13) que enaltecem a soberania 

de Deus e do Cordeiro comentando a narração dos eventos. O primeiro hino (4,8) se inspira em 

Is 6,3 e insere títulos de grande significado no Apocalipse (Senhor, Deus, Todo-Poderoso) por 

se oporem à soberania do imperador75. O breve hino já afirma a vinda de Deus que será repetida 

no Apocalipse. O segundo hino (4,11) responde e complementa o primeiro; ele declara Deus 

distinto de outros senhores por criar todas as coisas e ter poder de julgar, sendo digno de receber 

honra, glória e poder76. 

O capítulo 5 apresenta a reverência ao Cordeiro na mesma medida que a Deus por meio 

de dois hinos (5,9-10.12) e uma doxologia conclusiva a ambos (5,13). No primeiro (5,9-10), o 

Cordeiro é louvado pelos mesmos personagens (seres vivos e anciãos) em uma cena repleta de 

alusões ao Êxodo e, assim como se justificou a dignidade de Deus (“porque criastes todas as 

coisas” 4,11), também se justifica porque o Cordeiro é digno: “foi degolado”, “comprou para 

Deus”, “fez um reino”. Uma soberania soteriológica em contraste com a soberania dos tiranos77. 

Seguem-se sete prerrogativas (5,12), dentre as quais três se aplicaram a Deus (4,11): glória, 

                                                 
72 ARENS, Eduardo; DÍAZ MATEOS, Manuel. O Apocalipse: a força da esperança. São Paulo: Loyola, 
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73 ARENS; DÍAZ MATEOS, 2004, p. 271. 
74 ARENS; DÍAZ MATEOS, 2004, p. 272. 
75 ARENS; DÍAZ MATEOS, 2004, p. 272. 
76 ARENS; DÍAZ MATEOS, 2004, p. 273. 
77 ARENS; DÍAZ MATEOS, 2004, p. 274. 
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honra e poder. A cena se conclui com uma doxologia de todos os seres criados (5,13) com o 

“amém” responsorial. 

Após o rompimento dos seis primeiros selos, ocorrem dois hinos de celebração da 

salvação e da vitória de Deus (7,10.12). Ap 7,10 confirma a salvação pertencente àquele que 

está sentado sobre o trono (Deus) e ao Cordeiro, em vez de aos poderosos senhores romanos. 

Os seres celestiais respondem com outra aclamação (7,12) repetindo três atributos já 

mencionados em 4,11;5,12: glória, honra e poder. A salvação de Deus e do Cordeiro constitui 

a garantia para os cristãos de que, se seguirem a Cristo, triunfarão sobre os padecimentos78. 

Após o toque da última trombeta, seguem-se três aclamações que encerram o segundo 

setenário (11,15.17.18). A primeira tematiza o reinado de Deus e de Cristo contrastando com 

os reinos mundanos. Em seguida, há uma lembrança de Ex 15 nos hinos, cujos conteúdos 

temáticos se desenvolverão em Ap18−20. Deus é descrito como aquele que destruirá os 

destruidores da terra para reafirmar seu triunfo contra as nações, representando o triunfo cristão 

contra os perseguidores79. 

Para os autores, Ap12,10-12 constitui o hino mais amplo do livro do Apocalipse. Eles o 

dividem em duas partes80: o triunfo para aqueles que estão no céu (12,10-12a) e um lamento 

pelas vítimas das perseguições na terra (12,12b). A novidade desses versículos consiste em 

incluir a Igreja no mesmo conflito do Cordeiro e no testemunho até derramar o sangue. Um 

estímulo para que os fiéis perseverem e enfrentem os desafios81. 

Em Ap 15,3-4, os vencedores da besta entoam um hino de libertação baseado em três 

motivos (15,4). O novo povo, à semelhança daqueles que saíram do Egito, proclama sua 

libertação por meio deste “cântico de Moisés e do Cordeiro” (15,3). As pragas que demostraram 

a soberania de Deus contra o faraó, no Apocalipse confirmam Deus enquanto o soberano das 

nações (Todo-Poderoso; rei das nações)82. A mensagem do hino se completa em 16,5-7, após a 

terceira praga (16,4), com a exaltação da justiça divina83. 

No capítulo 19, os vinte e quatro anciãos, os quatro seres vivos e a multidão celeste 

(19,1.4) entoam o louvor a Deus e ao Cordeiro. Eduardo Arens e Manuel Díaz Mateos 
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distinguem duas partes no hino: uma recordação do juízo passado (19,1-3) e uma projeção para 

a celebração futura (19,6-8), entre as quais uma voz celeste convida todos para o louvor (19,5)84. 

Primeiro (19,1-3), a multidão comemora os justos juízos divinos por causa da destruição de 

Babilônia, a “grande prostituta” que corrompia a terra, e assentem solenemente com o “Amém! 

Aleluia!” como em 5,14; 7,11. Segundo (19,6-8), explica-se o motivo do louvor: porque 

começou a reinar, porque as núpcias do cordeiro chegaram. Os últimos hinos possuem um valor 

maior por se relacionarem com o todo Apocalipse e apresentarem o desfecho do triunfo de Deus 

contra os inimigos85. 

Após a atenção aos textos dos hinos no Apocalipse, os autores tratam da origem e 

finalidade dos hinos. Para eles, os hinos se encontram em lugares estratégicos na trama e 

explicitam o contexto no qual estão inseridos86. Eles afirmam que os hinos são parte da obra e 

não uma inserção posterior87, servindo como chave hermenêutica soteriológica e escatológica 

para proclamar a vitória de Deus e animar os cristãos para perseverarem88. 

O contexto histórico do Apocalipse favorece ao campo semântico dos hinos relacionado 

a termos políticos (trono, poder), atitude e ações administrativas (julgar), referências ao poder, 

à soberania e ao triunfo. Embora perceba-se o substrato litúrgico, o acento da mensagem do 

livro do Apocalipse é marcadamente político89. 

No que diz respeito ao capítulo do comentário, Arens e Díaz Mateos discorrem sobre 

hinos considerando o conteúdo de cada um deles e a relação com a narrativa do livro. A análise 

das perícopes é feita no comentário às respectivas passagens. Nesse capítulo, os autores 

retomam uma visão de conjunto sobre o tema, por isso sem maiores detalhes textuais e destaque 

à mensagem teológica de Deus como juiz salvador dos cristãos perseguidos. Não se 

problematizam o gênero dos hinos, a estrutura, os critérios de seleção etc. A preocupação é 

mais de síntese do que de discussão. 

Entre o elenco de obras sobre o tema da nossa pesquisa, esta não traz maiores 

contribuições. No entanto, convém considerar uma abordagem latino-americana dos hinos do 

Apocalipse. O estudo desses autores se caracteriza por uma maior atenção à mensagem 
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teológica do que aos elementos exegéticos e uma consideração pelo contexto histórico e pela 

mensagem política. 

1.2.4 Brian K. Blount (2009) 

O recente comentário de Brian Blount ao livro Apocalipse dedica algumas páginas em 

excurso para uma breve análise dos hinos. Segundo a perspectiva do autor, eles servem de 

“cânticos de resistência”90. Os hinos testemunham um consolo de Deus para seu povo diante da 

opressão romana. 

Blount observa as características já mencionadas pelos estudos anteriores: o contexto 

litúrgico e a estrutura antifonal dos hinos. Em seguida, apresenta o próprio elenco dos hinos 

(4,8-11; 5,9-14; 7,9-12; 11,15-18; 16,5-7; 19,1-4.5-8) e comenta brevemente cada um deles. 

Devido à estrutura não antifonal, ele considera Ap 12,10-12 e 15,3-4 à parte dos demais hinos. 

A atenção do autor, desde o primeiro hino (4,8-11), centra-se na comparação entre Deus 

e César. Como David Aune observou mais detalhadamente no seu comentário ao Apocalipse91, 

os títulos atribuídos a Deus eram usados para o imperador romano (Senhor; Deus; Todo-

poderoso; Aquele que era, que é, que vem). Brian Blount ainda observa as posturas e gestos dos 

personagens no ato de adoração a Deus semelhantes aos romanos quando reverenciavam a 

César: depor as coroas, prostrar-se, adorar, colocar-se em torno ao trono. Para o autor, tais 

semelhanças não são acidentais, mas propositais como sinal de oposição e resistência da 

comunidade cristã contra o difundido culto a César. 

Blount verifica uma relação entre 4,8-11 e 5,9-14. O que no primeiro hino aplica-se a 

Deus, no segundo aplica-se ao Cordeiro: atribuições, linguagem e estrutura. O livro selado que 

aparece desde 5,9, símbolo do destino da história humana, pertence ao Cordeiro e não a César. 

Assim, constata-se o seguinte quadro comparativo92: 

 

A 4,8 5,14 Louvor dos quatro viventes 
B 4,9 5,12-13 Glória, honra e ação de graças 
C 4,10 5,11 Adoração 
B’ 4,10 5,10 Coroa/reino 
A’ 4,11 5,9 Digno és 
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A resistência ao Império continua em 7,9-11 com a multidão de todas as raças, tribos e 

línguas trajando vestes brancas e palmas nas mãos, proclamando que a salvação pertence a Deus 

e ao Cordeiro, não a César. As vestes e as palmas representam a vitória cristã contra as 

maquinações do Império Romano (Ap 3,4; 4,4; 6,9-11; 7,13). O “amém” conclusivo dos anciãos 

e dos quatro viventes prostrados em adoração demonstram o gesto da comunidade cristã 

resistente e reverente a Deus. 

O hino de 11,15-18 explicita a mensagem do hino anterior: não apenas as testemunhas, 

mas também as vozes celestiais confirmam a vitória de Deus. O reinado do mundo não pertence 

a Roma, mas a Deus e ao Cordeiro, que reinarão para sempre. 

Em 16,5-7, o anjo das águas proclama a justiça do julgamento de Deus vitorioso contra 

a ilusória onipotência de Roma. Os julgamentos de Deus são justos e verdadeiros. Em 

contrapartida, César e seu império serão derrotados pelas próprias injustiças praticadas. Os 

cristãos reconhecem o senhorio de Deus mais do que o domínio de Roma. 

A passagem de 19,1-8 é dividida em duas unidades hínicas: 19,1-4 e 19,1-5. No único 

lugar do Novo Testamento no qual aparece quatro vezes “aleluia”, proclama-se o reinado de 

Deus por seus justos juízos, por isso o júbilo da multidão celestial que celebra a libertação do 

jugo do Império. O povo de Deus veste-se de puro linho branco para festejar as núpcias com o 

Cordeiro. 

Por fim, o autor considera os dois outros hinos não antifonais (12,10-12 e 15,3-4). 

Ambos cultuam a Deus e ao Cordeiro contra o Império. Em 12,10-12, comemora-se a destruição 

de Roma graças ao sangue do Cordeiro e de suas testemunhas. Em 15,3-4, recordando-se a 

vitória de Deus contra o faraó, exalta-se a soberania de Deus contra Roma, logo todas as nações 

conhecerão suas maravilhosas obras e o adorarão. 

Para Brian Blount, os hinos representam uma celebração de resistência política. Os 

ouvintes e leitores do Apocalipse, que viviam em ambiente de adversidade e opressão, são 

convocados a uma resposta de adoração com a multidão celeste a Deus e ao Cordeiro. As visões 

não querem comunicar algo sobre o futuro, mas provocar uma nova atitude dos cristãos frente 

à ideologia imperial. Para o autor, o livro do Apocalipse deve ser lido como um apelo à 

resistência não violenta contra os poderosos que almejam ser senhores do destino dos outros93. 
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A perspectiva de Blount sinaliza uma leitura política e sociológica do Apocalipse e dos 

hinos como fez outrora Elisabeth Schüssler Fiorenza94. Considerá-los como “cânticos de 

resistência”, como o autor anuncia desde o título, é uma das variadas características e funções 

que tais passagens bíblicas possuem. 

Entretanto, fixar-se apenas em uma única perspectiva (sociopolítica) condiciona a 

interpretação e empobrece a mensagem do texto bíblico. Sem desconsiderar seu valor, existem 

outros elementos não citados (métrica do texto, pressuposto judaico, uso do Antigo Testamento, 

a profecia contida nos hinos, simbolismo, entre outros) e diferentes possibilidades de leitura 

que contribuem para a interpretação dos hinos do Apocalipse. 

1.2.5 Michèle Morgen (2009) 

O artigo de Michèle Morgen é parte de uma coletânea de outros que foram elaborados, 

discutidos e compilados por ocasião de um congresso da Associação Católica Francesa para os 

Estudos Bíblicos95. O evento ocorreu em Strasbourg em agosto de 2007 e reuniu exegetas 

francófonos em torno do tema das funções dos hinos no Novo Testamento. 

Michèle Morgen propõe uma análise sincrônica das peças de louvor do livro do 

Apocalipse96. Ela constata que as passagens se inscrevem na narração e na estrutura global do 

livro oferecendo, por isso, perspectivas cristológicas e soteriológicas a partir da função própria 

das passagens no conjunto do macrorrelato. A autora prefere chamar os hinos do Apocalipse de 

“passagens hínicas”, devido ao gênero e à falta de nomeação específica para as passagens97. 

Segue-se uma apresentação da estrutura literária do livro do Apocalipse e a localização 

das passagens hínicas nessa estrutura. A autora constata a composição de um prólogo e um 

epílogo segundo as características epistolares (Ap 1−3; 21−22); o desenvolvimento do enredo 

acontece nos capítulos 4,1−22,5, cuja abertura Ap 4−5 contém duas cenas litúrgicas paralelas 

com as respectivas aclamações que apresentam “aquele que está sentado sobre o trono” e o 

                                                 
94 FIORENZA, Elisabeth Schüssler. Revelation: Vision of Just World. Edinburgh: T&T Clark, 1993. 
Outras interpretações sociológicas recentes: KRAYBILL, Nelson. Culto e comércio imperiais no 
Apocalipse de João. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 24-27. 
95 MORGEN, Michèle. Comment louer Dieu, “Celui qui siège sur le trône et l’Agneau”?: Étude sur la 
contextualization et la fonction des passages hymniques dans l’ensemble du livre de l’Apocalypse. In: 
ACFEB. Les hymnes du Nouveau Testament et leurs fonctions. Paris: Cerf, 2009, p. 209-237. 
96 MORGEN, 2009, p. 209. 
97 MORGEN, 2009, p. 210. 
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“Cordeiro”. Em seguida, inicia-se o tema do julgamento e da salvação organizado em duas 

partes articuladas (6−16; 17−21)98. 

Na primeira parte (6−16), a narração se interrompe em três momentos dentro do 

conjunto dos setenários: no início, há uma intervenção no capítulo 7 antes da ruptura do último 

selo; depois, entre o intermédio dos capítulos 10−15, algumas outras passagens hínicas 

acompanham o anúncio do julgamento final e a proclamação da vitória da salvação (11,15-18; 

12,10-12; 14,1-5; 15,1-8), entre as quais se situa a passagem de 12,10-12 considerada central 

para compreensão do Apocalipse; enfim, os anjos portam as taças da ira divina e em 16,5-7 o 

anjo das águas proclama uma passagem hínica respondida por outro ser (16,7). Na segunda 

parte (17−21), após o término do setenário, a temática do julgamento progride. Uma passagem 

hínica conclui a segunda parte e articula uma nova sequência. Finalmente, a autora, baseada na 

sugestão de David Aune, elenca suas passagens hínicas para análise: Ap 4-5; 7,10-12; 11,15-

18; 12,10-12; 14,2-5; 15,3-4; 16,5-7; 19,1-899. 

O tópico seguinte do texto de Michèle Morgen analisa as passagens hínicas conforme o 

contexto específico de cada uma delas. Inicia-se com as aclamações de louvor de Ap 4−5, 

notando as influências da Qedushá, Is 6 e Ez 1, destacando os verbos que expressam os gestos 

dos celebrantes em relação a Deus e ao cordeiro (pi,ptw, proskune,w) e mostrando a continuidade 

e o paralelo entre os dois capítulos100. Na celebração de Ap 5, introduz-se a figura do Cordeiro 

unida à imagem do leão (5,5) e em referência ao sacrifício, acentuando seu poder vitorioso e 

sua dignidade de abrir o livro e inaugurar o tempo do julgamento101. As passagens introdutórias 

ao setenário destacam o louvor dos viventes e dos anciãos “ao que está sentado sobre o trono” 

e ao “Cordeiro”, como quem se inicia a seção seguinte com a abertura dos selos (6,1)102. 

Na abertura dos selos (Ap 6−7), antes da abertura do sétimo selo (8,1), o texto se 

interrompe por uma nova passagem hínica (7,10-12). Os mesmos personagens da celebração 

anterior se encontram agora diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas e palmas nas 

mãos (7,9), repetindo o gesto de reverência e adoração das passagens anteriores103. A passagem 

                                                 
98 MORGEN, 2009, p. 213. 
99 Exceto Ap 14,2-5, as outras passagens são também constatadas por David Aune: MORGEN, 2009, p. 
214. 
100 MORGEN, 2009, p. 216. 
101 MORGEN, 2009, p. 217-218. 
102 MORGEN, 2009, p. 220. 
103 MORGEN, 2009, p. 221. 
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funciona para manter a esperança na promessa escatológica ante a iminência da abertura do 

sétimo selo. 

Antes do final do segundo setenário, no conjunto de Ap 10−15, fortes vozes no céu 

clamam numa celebração em dois tempos (11,15-16.17-18), constituindo parte do toque da 

sétima trombeta (11,15). A passagem hínica canta a ação de graças (v. 17: euvcaristou/me,n soi) 

ao Todo-Poderoso e anuncia a realeza de Cristo, a proximidade de seu reino e o reconhecimento 

de todos: servidores, profetas, justos, tementes, pequenos e grandes. O reino de Cristo é 

associado ao reino eterno de Deus. Segundo a autora, há uma amplificação do louvor e da 

proclamação do Senhorio de Jesus, associado ao de Deus, expressando a novidade da salvação 

de Cristo104. 

A passagem hínica seguinte se situa no capítulo 12 e, como as passagens precedentes, a 

autora a integra no conjunto narrativo do livro do Apocalipse. Ela distingue as palavras 

específicas dos versículos que constituem o louvor das palavras da parte narrativa do trecho em 

análise. O primeiro versículo hínico (v. 10) proclama o “agora” da salvação que vem e o poder 

do reinado de Deus; a segunda parte (vv. 10-11) estabelece uma ligação com o contexto 

narrativo imediato; o último versículo hínico (v.12) conclui o louvor dirigindo-se à terra, ao 

mar e aos céus e orientando o leitor para a narrativa seguinte. A passagem hínica de Ap 12 

concentra o drama apocalíptico e comunica a esperança cristã na salvação realizada por 

Cristo105. 

Os textos de Ap 14,1-3,7 e 15,2-3 constituem uma peça hínica na qual o cântico novo 

(15,2-3) forma a parte principal introduzida, longamente, por Ap 14 com a contextualização 

apresentada em Ap 5;7;12106. O som provém dos tocadores de harpas (14,2) que evocam os 

vinte e quatro anciãos com cítaras de 5,8 e celebram a salvação que vai se clareando na narração 

(7,10; 12,10), agora com os vencedores da batalha contra a Besta. Os dois cânticos, o de Moisés 

e o do Cordeiro, cantam os altos feitos de Deus, a exemplo de Ex 15, proclamando-o rei das 

nações, temível e santo por seus julgamentos. As duas passagens preparam o leitor para a nova 

orientação metafórica da celebração do reino em Ap 19−22107. 

No setenário das taças, Ap 16,5-7 anuncia que os julgamentos de Deus se tornaram 

manifestos. As duas partes da passagem hínica se dirigem a Deus sob uma forma de “doxologia 

                                                 
104 MORGEN, 2009, p. 225. 
105 MORGEN, 2009, p. 227. 
106 MORGEN, 2009, p. 227. 
107 MORGEN, 2009, p. 229. 
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de julgamento” conforme se observa com a ênfase dos termos “justo”, “julgamento”, “julgar” 

e “justiça”108. Os versículos dessa passagem hínica reafirmam a proclamação do julgamento 

cumprido como condenação da grande prostituta e recompensa para as testemunhas fiéis. 

A última passagem hínica se forma fora dos setenários num novo espaço estrutural no 

livro do Apocalipse. Ap 19 recapitula as outras passagens e celebra a vitória de Cristo sobre o 

mal e suas forças já apresentada em Ap12−13. A novidade da passagem se demonstra na 

repetição do halleluya (19,1.3.4.6) convidando a rejubilar-se (v. 7) pela vinda das núpcias do 

Cordeiro109. A passagem articula as duas “mulheres-cidades” (Babilônia-prostituta; Jerusalém-

esposa) e manifesta a vitória já conquistada e ainda em realização110. Nela enumeram-se e 

sintetizam-se os temas já mostrados anteriormente: a salvação, o reino, o julgamento, o 

Cordeiro, o poder de Deus, a justiça e a verdade111. 

Por fim, a autora elabora algumas conclusões112. Segundo ela, os hinos estão 

relacionados com o contexto e integrados no conjunto narrativo; o vocabulário hínico difere do 

vocabulário da parte narrativa e ao mesmo tempo continua, anuncia e sustenta a narração113; as 

composições hínicas se situam nas pausas do relato para acelerar o evento; as peças hínicas 

interrompem as catástrofes para reanimar a esperança; o movimento das passagens hínicas 

segue um ritmo narrativo para comunicar a vinda do reino do julgamento e da salvação até o 

capítulo 19 que propõe uma recapitulação; as passagens hínicas convidam, por meio da poesia, 

ao louvor junto ao Todo-Poderoso; o percurso das peças hínicas explicita elementos da 

celebração litúrgica dos cristãos: celebração centrada no evento pascal, fé em Deus vivo e 

atuante na história, liturgia como lugar de louvor, anúncio cristológico e teológico. 

Michèle Morgen apresenta um estudo das funções das passagens hínicas no conjunto do 

livro do Apocalipse com consideráveis elementos para discussão. Ela opta por uma abordagem 

sincrônica e pela relação das passagens hínicas com as seções literárias nas quais elas se 

inserem. Por isso, o artigo oferece uma síntese da mensagem do Apocalipse e um panorama da 

sua estrutura literária sem discussões detalhadas sobre o tema. Como parte de um congresso 

                                                 
108 MORGEN, 2009, p. 230. 
109 MORGEN, 2009, p. 231. 
110 MORGEN, 2009, p. 232. 
111 MORGEN, 2009, p. 233. 
112 MORGEN, 2009, p. 233-236. 
113 Como exemplo, a autora cita os termos “reino” e “salvação” no capítulo 19, que foram preparados 
nos capítulos anteriores (reino de sacerdotes) e serão realizados nos capítulos sucessivos: MORGEN, 
2009, p. 234. 
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sobre os hinos no Novo Testamento, o estudo de Morgen representa bem o Apocalipse no 

conjunto das pesquisas do Novo Testamento. 

O artigo contém algumas lacunas que um pesquisador do campo bíblico percebe na 

leitura. A autora não analisa exegeticamente os textos das passagens hínicas, apenas os 

relacionam com a narração imediata. Por causa dessa relação, a delimitação das perícopes não 

é apresentada nem justificada. Os títulos dos tópicos do artigo sobre cada uma das passagens 

hínicas se apresentam na relação com o capítulo ou a parte do livro do Apocalipse 

correspondente sem considerar apenas a passagem. A autora ainda faz uma opção inédita por 

chamar os hinos do Apocalipse de “passagens hínicas”114. No entanto, a discussão sobre o 

gênero desses textos não se desenvolve e se limita a um parágrafo. Ademais, comparando os 

hinos do Apocalipse com os outros hinos do Novo Testamento, existem algumas 

especificidades que poderiam ser evidenciadas: conteúdo mais “teo-lógico” do que cristológico, 

vocabulário específico em relação aos hinos do Novo Testamento (trono, Cordeiro, Aleluia 

etc.), a estrutura antifonal, entre outras. 

O tipo de artigo-ensaio para conferência que Michèle Morgen compõe não permite 

maiores discussões sobre a temática. O texto retoma a pesquisa sobre os hinos do Apocalipse 

sem notáveis conclusões ou avanços, entretanto oferece uma síntese sobre a mensagem, a 

estrutura e os elementos desses hinos em perspectiva sincrônica. 

1.2.6 Justin Jeffcoat Schedtler (2014) 

A obra de Justin Schedtler é uma reelaboração da sua tese doutoral, defendida em agosto 

de 2013, sobre as similaridades entre os hinos do Apocalipse e os coros da tragédia grega antiga. 

A pesquisa se inicia com uma história das investigações sobre os hinos no Apocalipse. 

O autor aponta os antecedentes no Antigo Testamento (Salmos, Isaías e Ezequiel) e em outros 

textos da tradição judaica (Qumran, Pseudoepígrafes, textos apócrifos) e não judaica (hinos da 

cultura greco-romana); as associações litúrgicas dos hinos (serviço no templo, adoração na 

sinagoga, antiga liturgia cristã, cerimonial da corte imperial); as implicações teológicas e 

cristológicas dos hinos (verdadeira realeza, orientação escatológica, teologia anti-imperial); por 

fim, a função estrutural que os hinos possuem no Apocalipse115. 

                                                 
114 MORGEN, 2009, p. 215. 
115 SCHEDTLER, Justin Jeffcoat. A Heavenly Chorus: the Dramatic Function of Revelation’s Hymns. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, p. 3-13. 
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Em seguida, apresenta-se o status quaestionis especificamente sob a perspectiva própria 

intencionada pelo autor: a relação dos hinos do Apocalipse com os antigos coros da tragédia 

grega. O primeiro estudo de referência foi elaborado por David Brown (1891). Ele sugere que 

os hinos do Apocalipse funcionam analogamente ao coral lírico da tragédia grega e se 

constituem em um meio para interpretar as demais narrativas do livro116. Frederic Palmer (1903) 

contribui para o tema em discussão observando que não apenas os hinos, bem como outras 

partes do Apocalipse, possuem as características dramáticas de uma tragédia grega clássica. 

Reymond Brewer (1936) avança nas pesquisas especificando as relações dos hinos do 

Apocalipse com coros gregos: termos, forma de linguagem, características literárias, quem 

canta, elementos de performance entre outros. Ao final, Schedtler ainda apresenta alguns 

autores subsequentes que reconheceram a função dramática dos hinos, mas não avançaram no 

tema: Elisabeth Schüssler-Fiorenza (1977), Frederick Murphy (1998) e Massyngbaerde Ford 

(1998). Assim, justifica-se a relevância da pesquisa à qual se pretende. 

A partir daí, o autor formula sua metodologia e hipótese de trabalho. Segundo Schedtler, 

os estudos antecedentes consideraram a função dramática dos hinos em relação com o período 

clássico (até o século V a.C.) e negligenciaram os coros do período helenístico e as tragédias 

romanas (a partir do século IV a.C.), desde as quais se observa mudanças no conteúdo, no estilo 

e na função. A presente pesquisa apresenta as relações entre os hinos do Apocalipse e os coros 

das tragédias ao longo da Antiguidade, incluindo período helenista e romano117. 

No segundo capítulo, o autor examina os textos do Apocalipse (4,8-11; 5,9-15; 7,9-14; 

11,15-19; 12,10-12; 15,3-4; 16,5-7; 19,1-8). Antes, ele apresenta a definição de hinos (u[mnoj) 

na Antiguidade clássica enquanto cântico dirigido à divindade118. Ele enumera algumas 

características formais: estilo (em segunda ou terceira pessoa), estrutura (invocação de Deus, 

louvor, conclusão) e as diferentes classificações dos hinos conforme a performance 

(performance específica ou pertencente a um contexto performático), o gênero (lírico, épico, 

dramático, elegíaco e alguns gêneros em prosa) e outros elementos (acompanhamento musical, 

número de performers, contexto etc.)119. Contudo, a análise exegética compreende a maior parte 

do capítulo, com atenção à estrutura retórica e narrativa em relação ao enredo em torno. Os 

dados da análise serão comparados com os coros de tragédia ao final da obra. 

                                                 
116 SCHEDTLER, 2014, p. 14. 
117 SCHEDTLER, 2014, p. 19. 
118 SCHEDTLER, 2014, p. 22. 
119 SCHEDTLER, 2014, p. 26-27. 
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Ao apresentar os hinos, o autor considera o contexto dos coros dramáticos gregos por 

meio de dois principais movimentos na Antiguidade: a poesia coral e a performance na Grécia 

arcaica e clássica (choreia) e as formas dramáticas particulares (tragoedia). No capítulo sobre 

os coros dramáticos (choreia), Schedtler discorre sobre esse fenômeno na Grécia atestado desde 

Homero e Hesíodo, passando pelos poetas arcaicos (Álcman, Estesícoro, Íbico, Simónides de 

Ceos), clássicos (Píndaro, Baquílides) até o declínio no período pós-clássico (após o século IV 

a.C.). Em seguida, classifica os gêneros de coral (odes Epinikion, Paean, Dithyramb, hinos e 

poesia coral) e elenca as características formais de uma poesia coral (métrica, composição dos 

coros, tamanho dos coros, dança, formação, coreografia), os elementos musicais (ritmo e 

acompanhamento de instrumentos) e a função dos coros de poesia coral (cúltica, mitológica, 

pedagógica e social). 

A tragédia grega é apresentada no quarto capítulo. Schedtler se refere à origem da 

tragédia a partir da descrição em um texto da Poética de Aristóteles120, no qual se lê a 

improvisação vinda de um ditirambo, composição em versos para produzir entusiasmos, entre 

coros e não coros e atores. Em seguida, observam-se os princípios da tragédia em Atenas, no 

século V a.C., com os poetas (Téspis, Ésquilo, Eurípides) e as composições meio históricas e 

meio míticas121. No século IV a.C., a tragédia ganha mais forma e popularidade conforme as 

evidências de manuscritos e papiros, entre as quais se destaca a tragédia do poeta Ezequiel, 

chamada Exagoge122. No período romano, a partir do século III a.C., a tragédia grega continua 

em território romano, tendo como principais dramaturgos Lívio Andrônico e Gnaeus 

Naevius123. Justin Schedtler classifica-a em duas formas: Tragoedia ou fábula crepidata, que 

repete o estilo e os temas gregos; Praetextata, que narra momentos e personagens ilustres da 

história de Roma124. Enfim, o autor descreve os contextos das performances (os festivais do 

século V-IV a.C.), as performances no período romano e, concluindo o capítulo, a construção 

dos teatros com suas características e partes que os compõem. 

                                                 
120 “Mas, nascida de um princípio improvisado (tanto a Tragédia, como a Comédia: a Tragédia, dos 
solistas do ditirambo; a Comédia, dos solistas dos cantos fálicos, composições estas ainda hoje estimadas 
em muitas de nossas cidades), [a Tragédia] pouco a pouco foi evoluindo, à medida que se desenvolvia 
tudo quanto nela se manifestava; até que, passadas muitas transformações, a Tragédia se deteve, logo 
que atingiu sua forma natural”. (ARISTÓTELES. Poética. 2 Ed. São Paulo: Ars Poética, 1993, p. 31, 
[n. 1449a]). 
121 SCHEDTLER, 2014, p. 158-160. 
122 SCHEDTLER, 2014, p. 161-164. 
123 SCHEDTLER, 2014, p. 166-167. 
124 SCHEDTLER, 2014, p. 168. 
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Os capítulos quinto e sexto expõem as formas e as funções dos coros trágicos, 

respectivamente, no período clássico e do século IV a.C. até o período romano. Quanto ao 

período clássico, antes do século IV a.C., Schedtler apresenta as características da formação de 

corais de tragédia: composto por homens adultos com idade para serviço militar, entre 12 a 15 

membros, havendo um líder e um treinador para o grupo; a posição do coro em frente aos atores; 

os tipos de coral lírico (Párodos, Stasimon, Êxodos, os coros contracenando, os diálogos líricos) 

e as dinâmicas musicais. Em seguida, evidenciam-se as funções diversas presentes em um coral 

de tragédia: o protagonismo dos coros, os movimentos dos atores, a reação emocional do 

público, as vozes dos coros125. Finalmente, descreve-se o declínio qualitativo e quantitativo dos 

coros de tragédia126. 

No período posterior, tema do sexto capítulo, a forma dos coros de tragédia se 

transforma com as novas configurações históricas. Há a profissionalização dos membros do 

coro, a diminuição dos atuantes e as posições se alteram: os coros ficam na orquestra e os atores 

no palco127. Entre o período pós-clássico e anterior à Tragédia de Sêneca, há poucos indícios 

de mudanças nas funções dos coros e as informações não são suficientemente claras; a obra de 

destaque do período é a tragédia Rhesus128. No período do sucesso da tragédia de Sêneca, há o 

avanço nas ações dramáticas com a introdução de caracteres, uma sinopse das circunstâncias 

do drama, o prenúncio de futuros eventos dramáticos e apenas o protagonista fornece 

informações sobre o enredo da ação dramática. Ainda no mesmo período, observam-se mais 

algumas diferenças nos episódios do drama: uma reação ao material precedente e uma 

implicação com o contexto mitológico-histórico, filosófico ou mitológico-teológico129. 

Finalmente, o último capítulo relaciona as características dos coros com os hinos do 

Apocalipse. O autor adverte que não é possível espelhar os hinos com o coro da tragédia grega, 

pois o conteúdo do Apocalipse se apresenta como narração da visão do autor e não como um 

progressivo diálogo entre personagens. A estrutura do texto não segue o formato tradicional de 

uma tragédia (cena-coro-cena-coro), e as cenas do Apocalipse não se dividem entre entradas e 

saídas de personagens130. Mesmo assim, ele argumenta que a forma e as funções dos hinos 

evocam os coros da tragédia grega. 

                                                 
125 SCHEDTLER, 2014, p. 226-254. 
126 SCHEDTLER, 2014, p. 255-261. 
127 SCHEDTLER, 2014, p. 263-264. 
128 SCHEDTLER, 2014, p. 278-280. 
129 SCHEDTLER, 2014, p. 283. 
130 SCHEDTLER, 2014, p. 298. 
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Primeiro, Schedtler evidencia alguns pontos de relação entre os hinos do Apocalipse e 

os coros de tragédia grega. Os vinte e quatro anciãos recordam o número de membros de muitos 

coros antigos trágicos, mantêm uma relação com o personagem principal do Apocalipse e 

ocupam uma posição subordinada diante dele, semelhante aos coros em relação ao personagem 

principal nas tragédias131. A formação circular diante do trono realizada pelos anciãos (Ap 4,4) 

e outros seres − arco-íris (4,3), os quatro seres vivos (4,6), miríades de anjos (5,11;7,11) – se 

compreende à luz da formação circular dos coros de uma tragédia que se confirma em algumas 

edificações antigas. O diálogo com um dos anciãos, em Ap 7,13-14, recorda o líder do coro em 

diálogo com os outros atores e cantores132. Outros grupos de personagens celestes aparecem 

semelhantes a um coro de tragédia: seres vivos (4,8; 5,8-10; 7,11-12; 19,4), a grande multidão 

de mártires (7,9-10; 19,1-3.6-8), multidão de vozes (11,15; 12,10-12), miríades e miríades de 

anjos (5,11-12), todas as criaturas no céu, na terra e no mar (5,13) e aqueles que venceram a 

besta (15,2-4). Eles possuem a mesma identidade, as funções dos membros dos grupos são 

homogêneas, o número de participantes não se revela (exceto as quatro criaturas), circundam o 

trono à semelhança dos vinte e quatro anciãos e se assemelham aos múltiplos coros de 

tragédia133. 

Depois, Schedtler examina os hinos do Apocalipse em relação aos coros líricos. De 

acordo com os vários tipos de coros, nenhum hino pode ser classificado como coro do tipo 

párodos ou êxodos, pois as estruturas se diferem. No entanto, dois hinos (12,10-12; 19,1-8) 

podem ser classificados como coro stásima, por causa da sequência demarcada na narrativa 

semelhante ao coro na tragédia134. Em termos de características formais, a dinâmica musical 

dos hinos (Ap 5,8;15,2) supõe um conhecimento da performance dos coros no período 

romano135. Considerando a função dos coros em relação à ação dramática, o autor observa que 

nenhum dos hinos introduz personagem, oferece uma sinopse das circunstâncias presentes ou 

funciona para avançar a narrativa, mas algumas vezes serve de prenúncio do futuro (11,17-18; 

12,12; 15,3-4) e como fornecimento de informações sobre os personagens (7,13-17)136. 

Por fim, uma consideração sobre a “voz” nos hinos, a qual o autor compara com a voz 

do poeta ou a voz da assembleia na tragédia, como uma voz introdramática dos personagens na 

                                                 
131 SCHEDTLER, 2014, p. 301-302. 
132 SCHEDTLER, 2014, p. 303. 
133 SCHEDTLER, 2014, p. 305. 
134 SCHEDTLER, 2014, p. 307. 
135 SCHEDTLER, 2014, p. 309. 
136 SCHEDTLER, 2014, p. 310-313. 
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antiga tragédia. Da mesma maneira que os corais líricos, nos hinos do Apocalipse a voz pode 

representar a voz da comunidade137. 

Justin Schedtler demonstra uma relação possível e valiosa para a pesquisa bíblica. Ele 

inova numa possibilidade pouco acentuada atualmente e destaca a dimensão artística do 

Apocalipse. No entanto, observa-se mais conteúdo sobre os coros da tragédia grega do que 

elementos de análise bíblica, embora o capítulo de exegese tenha sido criteriosamente 

elaborado. 

Mesmo considerando que a tragédia fizesse parte do cotidiano deles, o autor e os 

possíveis destinatários do Apocalipse teriam tanto conhecimento técnico da cultura greco-

romana? Trata-se de um tema para se examinar. 

Pode-se questionar ainda se os elementos considerados têm mais relação com os coros 

da tragédia grega (personagens, vozes, posições etc.), como sugere Schedtler, ou antes, com o 

Antigo Testamento e com elementos da cultura judaica. 

1.2.7 Craig R. Koester (2014) 

A introdução do recente comentário de Craig Koester apresenta algumas páginas a 

respeito dos hinos do Apocalipse138. Ele os considera em um tópico unido às bem-aventuranças, 

pois as passagens respectivas possuem uma função de encorajamento dos leitores frente aos 

desafios e manifestam a percepção da ação divina na vida do povo139. 

O autor destaca de início a estrutura antifonal dos hinos, na qual alguém ou um grupo 

inicia e outros respondem. As respostas se dão imediatamente (4,8-11; 5,9-14; 7,9-12; 11,15-

18; 19,1-4.5-8) ou numa seção seguinte (15,3-4; 16,5-7). Assim, ele demonstra um elenco de 

passagens semelhante ao que fora indicado por outros autores. 

Outras características são observadas: os hinos recebem algumas vezes o nome de 

cânticos (wv|dh) (5,9; 14,3; 15,3); possuem acompanhamento de instrumentos musicais (5,8; 

14,2; 15,2); apresentam-se como adoração (4,10; 5,14; 7,11; 19,4) e como oferecimento de 

glória e ação de graças (4,9; 7,12; 11,17). Tais observações condensam alguns dos vários pontos 

em comum que as passagens possuem. 

                                                 
137 SCHEDTLER, 2014, p. 316. 
138 KOESTER, Craig. Revelation. London: Yale University Press, 2014, p. 126-130. 
139 KOESTER, 2014, p. 126. 
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Em seguida, Koester explica a nomeação dessas passagens como “hinos” porque 

exaltam e louvam a Deus e a Cristo. Os hinos se dirigem a Deus em estilo de segunda pessoa 

(5,9; 15,3-4; 16,5-7), de terceira pessoa (7,10-11; 19,1-8) ou com uma mescla de ambos (4,8-

11; 5,9-13; 11,15-18). Ele percebe também a repetição da conjunção o[ti para justificar a razão 

ou objeto do louvor: Deus criou todas as coisas e possui os justos juízos (4,11; 19,2); o Cordeiro 

foi imolado e resgatou o povo para Deus (5,9; 11,17; 15,4; 16,5-7; 19,7). 

Koester aponta a relação dos hinos do Apocalipse com o Antigo Testamento (Sl 96; 98; 

145; 1Cro 16,8-36) e com outros escritos judaicos tardios (Qumran; Fílon). Para ele, os hinos 

do Apocalipse se relacionam com as tradições de Israel, por exemplo: santo (Ap 4,8; Is 6,3); 

amém e aleluia (Ap 7,12; 19,1-6; 1Cro 16,36; Sl 106,1; 150,1); Senhor Deus Todo-Poderoso 

(Ap 4,8; 11,17; 16,7; 19,6; 1Cro 17,34); reino de sacerdotes (Ap 5,10; Ex 19,6); poder, 

sabedoria e força a Deus (Ap 5,12; 1Cro 29,11-13). Outra relação dos hinos com a cultura 

judaica se percebe na estrutura literária: quiasmos e paralelismos. 

Em seguida, destacam-se as relações com as tradições de adoração na cultura greco-

romana: vestes brancas; palmas nas mãos; depor coroas para Deus; os cantores como coros; 

aclamações com vasta companhia. Os hinos do Apocalipse também trazem uma estrutura de 

louvor e de petição à semelhança de alguns hinos às divindades greco-romanas140. Alguns 

atributos usados para o imperador, que era considerado divino, aplicam-se a Deus nas passagens 

do Apocalipse: glória, honra, força, sabedoria e poder a Deus e ao Cordeiro, pois são “dignos”. 

Distintamente dos hinos às divindades greco-romanas, o autor do Apocalipse ressalta os 

temas da tradição bíblica no louvor dos hinos: Deus criador de todas as coisas (Ap 4-5); o 

Cordeiro imolado (5,9-12); os que venceram por causa do sangue do Cordeiro (12,11); o 

Cordeiro é incluído no louvor a Deus (5,13; 7,10); o cântico do Cordeiro (15,3). Os hinos, além 

de demonstrar a adoração a Deus, expressam a fé da comunidade reunida para o culto. Koester 

considera a influência da cultura greco-romana, mas realça os precedentes judaicos e 

escriturísticos como mais preponderantes para a compreensão da mensagem dos hinos. 

Os hinos do Apocalipse, na perspectiva de Koester, manifestam uma descrição de Deus 

mediante sua ação para o povo. Deus é criador, redentor por meio do sacrifício do Cordeiro e 

                                                 
140 KOESTER, 2014, p. 128. 
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julga com justiça e verdade141. Os aspectos sintetizam a vivência da fé e da esperança dos 

cristãos naquele contexto de opressão do Império Romano. 

Alguns aspectos dessa concisa introdução importam para os estudos sobre os hinos: a 

preponderância da influência judaica mais do que da greco-romana e o contexto de adoração e 

profissão de fé. Algumas leituras dos hinos parecem negligenciar essas duas características que 

nos aproximam do universo do autor e dos primeiros leitores. 

1.2.8 Steven Grabiner (2015) 

O mais recente estudo publicado sobre os hinos no livro do Apocalipse aborda a 

dimensão do conflito cósmico presente nos hinos. O livro reelabora a tese defendida em junho 

de 2013 na Universidade da África do Sul (UNISA). 

O capítulo introdutório apresenta brevemente o objetivo, a justificativa e outros 

pressupostos da pesquisa. Steven Grabiner pretende examinar a contribuição que as perícopes 

dos hinos oferecem para o tema do conflito cósmico, pois eles sumarizam ou servem de clímax 

para os eventos do Apocalipse142. Apresenta-se a estrutura da pesquisa e as possíveis fontes dos 

hinos (a Merkabá e os cerimoniais da corte imperial). 

A primeira parte da pesquisa compreende capítulos que discutem temas gerais sobre o 

Apocalipse. Primeiro, uma exposição sobre a perspectiva hermenêutica adotada: o criticismo 

narrativo que aplica aos textos bíblicos técnicas literárias que são adotadas frequentemente para 

as obras de ficção143. O método consiste em apresentar as características formais do texto na 

sua forma final, destacando a sintaxe, a trama, o imaginário, o cenário, o ponto de vista etc. 

com especial atenção ao papel do autor, do leitor e do narrador. 

Depois, um capítulo com considerações literárias sobre o livro do Apocalipse tais como 

autoria: um certo João, que se autodescreve no texto (1,10; 7,13.14; 10,9-10; 19,10; 22,8); o 

gênero: uma mistura de epístola, profecia e apocalipse; a gramática: construção de solecismos, 

                                                 
141 KOESTER, 2014, p.130. 
142 GRABINER, Steven. Revelation’s Hymns: commentary on the cosmic conflict. London: 
Bloomsbury, 2015, p. 1. 
143 GRABINER, 2015, p. 13-18. Há duas principais referências destacadas pelo autor: RESSEGUIE, 
James L. Narrative Criticism of the New Testament: an introduction. Gran Rapids: Baker, 2005. 
CHATMAN, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. New York: 
Cornell, 1989. 
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mudança de gênero, uso irregular dos casos e quebra das construções; e a estrutura, na qual 

Grabiner propõe uma estrutura unitária e um cenário narrativo144. 

Por fim, um capítulo que explica o conflito cósmico e a teodiceia. O autor compreende 

o livro do Apocalipse como um drama de uma batalha entre as forças malignas e a soberania 

divina145. Ele apresenta diversas marcas narrativas para demonstrar sua perspectiva de leitura: 

Satanás na narrativa; o imaginário do templo e do conselho divino; algumas questões em 

discussões para uma teodiceia a partir de alguns autores: Eugene Boring, Sigve Tonstad, Peggy 

Day e Richard Bauckham146. O capítulo se conclui afirmando o conflito cósmico no desenrolar 

da narrativa tendo como centro Ap 12,7-12, que pontua o juízo de Deus contra Satanás (12,10) 

pela morte redentora do Cordeiro. Assim, a partir de tal perspectiva, os hinos serão lidos e 

compreendidos pelo autor. 

Os capítulos seguintes analisam os hinos escolhidos pelo autor (4,8-11; 5,9-14; 7,9-12; 

11,15-18; 12,10-12; 15,3-4;19-1-8). Em vez de um capítulo com a análise de todos os textos, 

Grabiner preferiu agrupar os textos em quatro capítulos. 

A primeira série contempla os dois primeiros hinos (4,8-11; 5,9-14). O autor apresenta 

o cenário, os dramatis personae, o enredo e os detalhes da narrativa para finalmente expor a 

análise das perícopes. Depois, na mesma sequência metodológica (cenário, personagens, enredo 

e detalhes da narrativa), ele trabalha 7,9-12; 11,15-18; 12,10-12. Finalmente, a abordagem das 

duas últimas perícopes hínicas elegidas pelo autor (15,3-4; 19,1-8) contendo, enfim, um 

sumário com as bases para a conclusão. 

O capítulo conclusivo sintetiza os resultados da abordagem de Grabiner em quatro 

tópicos principais147. O primeiro trata da importância do tema do conflito cósmico, geralmente 

negligenciado, para a compreensão do Apocalipse. O segundo apresenta a significação do 

cenário narrativo de conflito para se interpretar o enredo do livro, o papel preponderante do 

templo, da sala do trono e da assembleia participante do conselho divino. O terceiro mostra a 

vitória de Deus contra Satanás por meio da morte sacrifical do Cordeiro. Por fim, o quarto 

tópico exibe a função que os hinos possuem de fornecerem comentários à narrativa, 

                                                 
144 GRABINER, 2015, p. 29-34. 
145 Em semelhante perspectiva de atenção ao conflito cósmico: COLLINS, Adela Yarbro. The Combat 
Myth in the Book of Revelation. Missoula: Scholar Press, 1975. TONSTAD, Sigve. Saving God’s 
Reputation: The Theological Function of Pistis Iesou in the Cosmic Narratives of Revelation. New 
York: T&T Clarck, 2006. 
146 GRABINER, 2015, p. 60-67. 
147 GRABINER, 2015, p. 223-225. 
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participando da refutação das acusações de Satanás, pois, para Grabiner, os hinos são 

proclamados contra a voz de Satanás para expressar que suas acusações foram superadas148. 

A pesquisa contribui para uma nova tendência na compreensão do Apocalipse. Segundo 

o autor, deve-se tirar a atenção da controvérsia com Roma para perceber o conflito cósmico 

presente na narrativa. Assim, compreende-se e interpreta-se melhor o livro do Apocalipse 

valorizando o sentido da história humana enquanto história de salvação. 

Caberia ao elenco de passagens de Grabiner a análise do hino de Ap 16,4-7. A 

contribuição do autor com atenção ao conflito cósmico possui também o conteúdo político 

consequente do contexto histórico do livro. Na perspectiva do Apocalipse, o que se realiza no 

céu reflete o que se passa na terra. Logo, o conflito cósmico retrata o confronto com o Império 

Romano. 

1.3 Avaliação 

Os estudos mais recentes, dos últimos vinte anos, oferecem, mais do que os 

comentadores clássicos, importantes aportes para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre os 

hinos no Apocalipse. 

Os comentários acima citados analisam os hinos e fornecem informações importantes 

para o estudo das passagens, mas não apresentam uma visão de conjunto sobre os hinos. A obra 

de Josephine Ford traz uma distinção entre os hinos do Apocalipse em relação aos hinos do 

Novo Testamento: eles se referem a Deus e não a Cristo149. Os comentários de Robert Mounce 

e Pierre Prigent evidenciam, respectivamente, o léxico comum entre os hinos e o cenário 

litúrgico ao qual os hinos pertencem. 

David Aune retoma os elementos oferecidos desde a importante pesquisa de Klaus-Peter 

Jörns150: o elenco das passagens, a estrutura antifonal de quase todos os hinos e o pressuposto 

da liturgia judaico-cristã. Entre os comentários de referência ao Apocalipse das últimas décadas, 

a obra de David Aune tece considerações indispensáveis para o estudo dos hinos, não apenas 

pelo excurso, mas também pelas referências oferecidas e pelas análises dos textos, destacando 

a estrutura literária, a relação com os textos da tradição judaica e a teologia cristã primitiva. 

                                                 
148 GRABINER, 2015, p. 225. 
149 FORD, 1975, p. 21. 
150 JÖRNS, 1971. 
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A perspectiva litúrgica de Anthony Nusca retoma o valor dos hinos do Apocalipse após 

vários anos sem pesquisa específica sobre o assunto. Ele trabalha exegeticamente os textos 

bíblicos, mas ao final parecem dispensáveis para afirmar que eram lidos antes da Eucaristia. A 

perspectiva litúrgica se deve à óptica de leitura do Apocalipse divulgada por Ugo Vanni151. A 

percepção de uma liturgia nos hinos e em todo o texto do Apocalipse é evidente, contudo as 

novas abordagens bíblicas nos provocam a novos olhares sobre o texto sagrado. 

Eduardo Arens e Manuel Díaz Mateos consideram a mensagem teológica dos hinos e 

propõem uma visão de síntese do conjunto. Não aparecem discussões como critérios de seleção 

dos hinos, gênero literário ou crítica textual. Apresentam-se os versículos dos hinos com relação 

ao enredo do livro e ao contexto histórico. O comentário ao texto não compreende a maior parte 

da obra. Os temas introdutórios e teológicos ocupam mais o interesse dos autores que mixam 

exegese e explicações para uma leitura aprofundada do Apocalipse. A rica experiência das 

leituras populares parece influenciar as opções metodológicas da obra152. 

Numa maior sensibilidade pela temática social, Brian Blount propõe os hinos do 

Apocalipse como cânticos de resistência contra o Império Romano. O contexto político-social 

e os elementos apresentados pelo autor sugerem uma resistência cristã contra o Império 

Romano, mas o autor teria outros meios mais eficazes para desenvolver apenas uma resistência 

política. Os hinos e o livro do Apocalipse nos oferecem mais do que fundamentos para uma 

reação contra o governo, a mensagem perdura pelos séculos por algo além da política. 

Optando por uma perspectiva sincrônica, Michèle Morgen apresenta uma síntese dos 

hinos, a relação desses com a narrativa do Apocalipse e sua função soteriológica. Sem maiores 

inovações sobre a temática, a autora contribui com um método mais recente, com o interesse 

pelas relações entre os hinos e com a consideração do contexto narrativo imediato. Faltou-lhe, 

porém, maiores detalhes e discussões para colaborar com a reflexão sobre os hinos do 

Apocalipse. 

Uma nova relação com os hinos do Apocalipse é apresentada por Justin Schedtler. Ele 

ousa encontrar pontos comuns entre os hinos e as tragédias gregas. A tese não demonstra apenas 

                                                 
151 Por exemplo: PUTHUSSERY, Johnson. Days of Man and God’s Day: an Exegetico-Theological 
Study of hemera in the Book of Revelation. PUG: Roma, 2002. MANUNZA, Carlo. L’Apocalisse come 
“actio liturgica” cristiana: studio exegético-teologico di Ap 1,9-16; 3,14-22; 13,9-10; 19,1-8. Roma: 
Gregorian Press, 2012. 
152 Na mesma perspectiva de leitura popular do livro do Apocalipse: MESTERS, Carlos; OROFINO, 
Francisco. Apocalipse de João: teimosia dos pequenos. Petrópolis: Vozes, 2003. 
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conhecimento das Escrituras, mas também de história e cultura greco-romana. No entanto, a 

relação comprovada distanciou o autor da intenção da mensagem bíblica e da teologia do livro 

do Apocalipse. Suas novas e diferenciadas informações comunicam mais sobre o contexto 

sociocultural do que sobre a mensagem cristã. 

Um comentário recente ao livro do Apocalipse dispõe algumas páginas sobre os hinos. 

Mesmo considerando as influências da cultura greco-romana, Craig Koester acentua o 

pressuposto judaico e escriturístico. De fato, o autor e os destinatários primeiros da obra eram 

de origem judaica. Ademais, outras características, na mesma óptica, poderiam ser destacadas: 

o gênero apocalítico, a estrutura poética e alguns símbolos. 

A última pesquisa apresentada sobre os hinos considera-os como parte de um conflito 

cósmico que se apresenta no Apocalipse. Steven Grabiner evita uma leitura com elementos da 

cultura greco-romana e sublinha o próprio texto do Apocalipse aplicando nele um método de 

análise literária. A percepção do autor é mais de cunho religioso, negligenciando o contexto 

sócio-político que marcadamente se percebe no Apocalipse, inclusive nos hinos. 

1.4 Hipótese 

A partir dos elementos apontados pelos estudos antigos e recentes, e em vista de uma 

compreensão pluridimensional, procuramos projetar uma hipótese de trabalho que vise ao 

conteúdo “teo-lógico” dos hinos e como ele emerge da abordagem literária, ou seja, do tecido 

textual que nos é colocado diante dos olhos153. 

O foco dos textos dos hinos do Apocalipse se centra em Deus. Dos estudos recentes 

surgem diversos elementos: atributos, paralelismos, etc. Ou ainda diversas relações possíveis: 

textos do Antigo Testamento, cultura greco-romana, poética hebraica, apócrifos judaicos, entre 

outras. Os hinos do Apocalipse são teocêntricos, pois neles se condensam a “teo-logia” e 

também a Cristologia, do livro do Apocalipse154. As passagens mencionam o Cordeiro em 

referência a Deus, apenas dois hinos não se reportam a ele (4,8-11; 16,5-7). Por isso, justifica-

                                                 
153 “The theocentricity of Revelation is complete. God is the One who is at the same time supra-author, 
main character and superaddresse. Each of these elements is important an approach which recognizes 
the centrality of God to, in and through the text”. ROTZ, Carol; RAND, Jan. The One who sits on the 
throne: towards a theory of theocentric characterization according to the Apocalypse of John. 
Neotestamentica, v. 33, n. 1, p. 91-111, 1999, p. 92. 
154 Na clássica obra sobre os hinos cristológicos, Jack Sanders exclui os hinos do Apocalipse por falta 
de um conteúdo de confissão de fé explicitamente cristológica. SANDERS, Jack. The New Testament 
Christological Hymns: their Historical Religious Background. Cambridge: Cambridge Press, 1971, p. 
2-5. 
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se uma leitura teocêntrica dos hinos, observando, além das relações possíveis, o que o texto 

comunica aos leitores. 

O enredo do livro retrata um julgamento que se realiza, no qual Deus julga seus inimigos 

e instaura seu reino. As narrativas mostram os eventos, os hinos celebram o triunfo divino, por 

isso, neles poderemos observar a imagem de Deus que o autor deseja apresentar. O autor do 

Apocalipse justifica os atos de adoração com a conjunção o[ti (4,11; 5,9; 11,17; 12,10; 15,4; 

16,5.6; 19,2.6.7). Ap 7,10-12 é o único hino que não possui a conjunção, a justificativa pode 

ser considerada em seguida em 7,17. 

Ao contrário do que se poderia supor, o juiz retratado nos hinos não é malvado ou 

terrível, mas reverenciado e creditado por multidões celestes e terrestres, provocando uma 

catarse naqueles que comparecem diante dele. Os seres se aproximam, aclamam-no, 

reconhecem-no e o adoram, honrando-o com adjetivos diversos, que culminam no silêncio da 

contemplação da participação nas núpcias do Cordeiro. 

O elenco dos textos dos hinos se dispõe numa sequência que guia o leitor desde a 

percepção de Deus como “aquele que está sentado no trono” (4,9), que merece a adoração 

porque criou todas as coisas (4,11), até o reconhecimento de que a salvação, a glória e o poder 

pertencem a Deus, porque seus juízos são justos e verdadeiros (19,1-2) e ele reina (19,6). Por 

conseguinte, chega-se ao escopo da narrativa, que é a realização das núpcias com o Cordeiro 

(19,7)155. 

No centro dos hinos, localiza-se o julgamento no qual se lê: “agora (a;rti156) realizou-se 

a salvação, o poder e o reino do nosso Deus” (12,10). Após a realização da salvação, os hinos 

exaltam a justiça divina: “justos e verdadeiros são teus caminhos” (15,4); “os teus juízos se 

manifestaram” (15,4); “justo és, porque julgaste estas coisas” (16,5); “verdadeiros e justos são 

teus julgamentos” (16,7); “verdadeiros e justos são os juízos dele, porque julgou a grande 

prostituta” (19,2). 

A imagem de Deus apresentada possui também um conteúdo político consequente do 

contexto sociocultural, no qual o livro do Apocalipse foi escrito. Os cristãos ouvintes, leitores 

e celebrantes do Apocalipse encontram a salvação em Deus, não em César. Para Deus se dirige 

                                                 
155 O autor do Apocalipse justifica os atos de adoração com a conjunção o[ti (4,11; 5,9; 11,17; 12,10; 
15,4; 16,5.6; 19,2.6.7). Ap 7,10-12 é o único hino que não possui a conjunção, a justificativa pode ser 
considerada em seguida 7,17. 
156 A outra ocorrência do advérbio a;rti em 14,13 é precedida da preposição avpo, significando desde 
agora. 



49 
 

verdadeiramente o culto. Da mesma forma, a esperança em Deus e de novos tempos é nutrida 

na comunidade perseguida e aflita, porém resistente contra a repressão do Império. 

Portanto, tentaremos apresentar Deus enquanto mistério fascinante, desejável e justo a 

partir dos hinos do Apocalipse, percebendo a beleza e o encanto que o autor transmite nos textos 

para gerar nos leitores a confiança na ação da justiça divina. 

1.5 Metodologia 

1.5.1 Abordagens dos hinos do Apocalipse 

As pesquisas acima referidas sobre os hinos do Apocalipse apresentam diferentes 

metodologias de trabalho com os textos bíblicos. Os comentários seguem uma estrutura de 

análise para todas as perícopes, logo não sugerem uma abordagem somente para os hinos. 

Então, dialogaremos com as investigações específicas sobre os hinos do Apocalipse a fim de 

alcançar uma metodologia própria para nossa pesquisa. 

Anthony Nusca emprega uma abordagem que mescla sincronia e diacronia157. Por 

pretender uma relação com a liturgia, há um predomínio dos métodos diacrônicos (crítica 

literária e redacional), mas também com muitos elementos de análise semântica e pragmática 

(sincronia). Assim, ele desenvolveu seu método de trabalho a partir de três tópicos: uma breve 

apresentação do texto com atenção à forma e à estrutura; o comentário exegético com atenção 

às variantes textuais e às relações com documentos extra bíblicos; uma síntese teológica158. 

Nusca não elege um método único, mas utiliza-os para a finalidade da abordagem litúrgica dos 

hinos do Apocalipse. 

Michèle Morgen propõe uma abordagem sincrônica dos textos dos hinos159. A autora 

faz uma leitura de conjunto do livro do Apocalipse e da função das “passagens hínicas”, como 

ela chama os hinos, contextualizando-as e destacando os elementos de relação entre elas. O 

método de Michèle Morgen não apresenta o rigor técnico de um tipo de método, apenas atenta 

para o conteúdo do texto, tal como se apresenta, e como este conduz o leitor desde a adoração 

a Deus e ao Cordeiro até o “aleluia” final. 

A pesquisa de Justin Jeffcoat Schedtler apresenta uma relação entre os hinos do 

Apocalipse e os coros da tragédia greco-romana160. Portanto, os hinos são um elemento da 

                                                 
157 NUSCA, 1998, p. 191. 
158 NUSCA, 1998, p. 195. 
159 MOGEN, 2009, p 209. 
160 SCHEDTLER, 2014, p. 19. 
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relação defendida pelo autor. Ele comenta exegeticamente as sentenças dos hinos, destacando 

o sentido do texto sem seguir um único método, mas predominando os métodos histórico- 

críticos. Então, do ponto de vista do método de abordagem dos hinos, Schedtler não inova. Sua 

maior contribuição consiste em demonstrar as influências dos coros greco-romanos nos hinos 

do Apocalipse. 

Steven Grabiner segue um método específico para os hinos do Apocalipse: o criticismo 

narrativo161. Aplicam-se as técnicas literárias, comumente aplicadas às ficções, aos textos 

bíblicos. Para o autor162, cada uma das passagens dos hinos não pode ser compreendida 

isoladamente e os aspectos literários (nuances, retórica, cenário e enredo) facilitam a 

interpretação do texto. Para cada perícope, ele observa o cenário, as dramatis personae 

(personagens) e os detalhes narrativos. Grabiner quase pouco usa abordagens diacrônicas para 

o presente estudo. Seu método é predominantemente sincrônico e literário, com atenção ao 

conflito cósmico narrado no livro. 

Assim, os autores seguem métodos diversos e os aglutinam para a abordagem dos hinos 

do Apocalipse conforme a perspectiva própria pretendida na pesquisa. As abordagens 

diacrônicas ajudam na descoberta de elementos históricos, fontes, detalhes redacionais entre 

outros. Já as abordagens sincrônicas consideram mais o conjunto do texto e a relação das partes 

com o todo, ajudando em uma visão mais ampla da mensagem do autor bíblico. Cada um dos 

métodos traz sua contribuição para a compreensão da mensagem do texto. 

1.5.2 Uma análise literária dos hinos do Apocalipse 

Para uma teo-logia dos hinos do Apocalipse, elegemos um percurso metodológico que 

se desenvolverá em quatro etapas: o contexto literário e a delimitação da perícope; o texto com 

uma tradução literal para trabalho e a apresentação das variantes textuais; uma análise literária 

das perícopes; e, finalmente, uma análise teológica. 

O primeiro passo consistirá na delimitação de cada perícope a partir do contexto literário 

imediato. Verificar-se-ão as marcas textuais que balizam o princípio e fim daquela unidade 

redacional e a relação com a unidade literária na qual a perícope se insere163. Logo, será dada 

atenção à estrutura interna da perícope e às possíveis divisões. 

                                                 
161 GRABINER, 2015, p. 13-18. 
162 GRABINER, 20115, p. 18. 
163 WEGNER, Uwe. Exegese do Novo Testamento: manual de metodologia. 7 ed. São Leopoldo: 
Sinodal, 2012, p. 112-120. 
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Depois, trataremos o texto escolhido, olhando as variantes textuais e estabelecendo uma 

tradução literária para o trabalho. Assim, poderemos fazer o que chamamos de “análise 

literária” que consiste em uma leitura predominantemente sob o aspecto sincrônico, observando 

as características sintáticas do texto (léxico, formas gramaticais, conexão entre vocábulos e 

frases etc.) e a semântica do texto164. Embora a abordagem seja feita com métodos sincrônicos, 

não dispensará as informações importantes advindas das abordagens diacrônicas. 

Por fim, haverá um tópico de análise teológica de cada perícope escolhida165. A última 

etapa abordará a imagem de Deus apresentada nos textos e os temas que se apresentam a partir 

da análise anterior, bem como a relação existente entre os hinos e o conjunto do livro do 

Apocalipse. Essa tarefa final sintetizará o percurso exegético dos passos anteriores e norteará a 

confirmação da hipótese pretendida no trabalho. 

1.6 Para uma análise dos hinos do Apocalipse 

O capítulo insere o leitor na pesquisa sobre os hinos do Apocalipse. Os textos com os 

quais pretendemos trabalhar foram analisados e percebidos sob diversas formas em comentários 

e em estudos específicos sobre o tema (artigos, capítulos, livros etc.), desde as abordagens 

clássicas até as teses mais recentes. Nossa pesquisa entra nesse rol com o desenvolvimento de 

alguma novidade. 

Os comentários “clássicos” comportam algumas percepções dos detalhes dos hinos do 

Apocalipse. Eles ainda não trazem um estudo específico sobre os textos, mas já consideram 

alguns pormenores demonstrando que necessitam de um exame mais apurado: as marcas 

textuais (Allo, Charles), a distinção dos hinos do Apocalipse dos hinos do Novo Testamento 

(Ford), o contexto sociocultural (Mounce), a interpretação teológica (Corsini), o pressuposto 

litúrgico (Prigent), a influência na estrutura literária (Vanni). Enfim, uma questão se desperta a 

partir dessas primeiras intuições para o desenvolvimento das pesquisas ulteriores. 

Dentre os estudos específicos, a pesquisa de Klaus-Peter Jörns se torna referência para 

os autores interessados no assunto166. Ele oferece um exame do conjunto e propõe algumas 

conclusões com as quais os autores subsequentes dialogam. Nas diferentes abordagens, ou em 

uma parte do comentário (Aune, Arens e Díaz Mateos, Blount, Koester) ou em um estudo 

                                                 
164 EGGER, Wilhelm. Metodologia do Novo Testamento: introdução aos métodos linguísticos e 
histórico-críticos. 3 ed. São Paulo: Loyola, 2015, p. 73-106. 
165 Conforme explicitado em WEGNER, 2012, p. 365-375. 
166 JÖRNS, 1971. 
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específico (Nusca, Schedtler, Mongen, Grabiner), os autores apontam diferentes intuições dos 

textos, relações possíveis e interpretações que acrescentam à história da pesquisa. Contudo, os 

textos ainda devem ser pesquisados e compreendidos sob novas maneiras. 

A partir do que cada autor discorreu e expôs, elaboramos nossa própria hipótese. Os 

hinos do Apocalipse sintetizam o drama narrado e se situam em momentos oportunos do enredo. 

Eles condensam o louvor a Deus, o grande protagonista do evento contado, logo demonstram-

no e descrevem-no a ponto de maravilhar o leitor e ouvinte. Assim, propomos uma leitura 

teocêntrica dos hinos do Apocalipse a fim de compreendermos quem é este juiz diante do qual 

todos se prostram reverentes e admirados, desejosos de sua ação em prol do seu povo. 

Para alcançar essa perspectiva, trabalharemos os textos selecionados, sobretudo, por 

meio de uma “análise literária” e “teológica”. Trata-se de uma abordagem predominantemente 

sincrônica dos hinos do Apocalipse para se observar o que se comunica de Deus, ou ainda, 

como Deus vai se mostrando na narrativa do Apocalipse a partir dos hinos. Destarte, 

analisaremos o objeto da nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 ANÁLISE DOS HINOS DO APOCALIPSE 

As pesquisas anteriores sobre os hinos do Apocalipse não explicitaram suficientemente 

as semelhanças e as diferenças entre eles e a relação deles com o enredo do livro. Por isso, 

nossa análise possui uma preocupação com a visão de conjunto dos hinos e a mensagem 

teológica desses textos. 

O capítulo central do nosso trabalho se ocupa, principalmente, com a análise exegética 

dos hinos do Apocalipse. Antes de analisar as perícopes, deter-nos-emos em três tópicos 

preliminares importantes na discussão sobre esse assunto: o gênero literário, a seleção dos 

textos no livro do Apocalipse e suas possíveis origens. 

O debate sobre o gênero literário é longo e sem consenso. No Novo Testamento, 

inúmeras passagens de diferentes livros são consideradas comumente como “hino”. Contudo, 

não se alcança um critério ou conjunto desses que se aplique a todos como juízo de 

classificação. Portanto, deve-se tomar cada texto ou grupo de textos para demonstrar alguns 

elementos comuns. 

No livro do Apocalipse, há textos que ocorrem na sequência narrativa, nos quais se 

observam características hínicas. Os autores que pesquisaram sobre o tema discutem se uma ou 

outra passagem pode ser considerada como hino do Apocalipse. Geralmente, a exclusão ou 

inclusão de um texto serve ao propósito da investigação. Para nosso objetivo de uma teo-logia, 

elencamos oito perícopes (4,8-11; 5,9-14; 7,10-12; 11,15-18; 12,10-12; 15,3-4; 19,1-8), que 

constituem os hinos do Apocalipse. 

Acerca das fontes dos hinos, os autores apresentam variadas possiblidades: a liturgia 

cristã, o Antigo Testamento, os textos judaicos extrabíblicos, as aclamações da corte imperial 

e outras. As pesquisas, comumente, sublinham uma das origens, enquanto convém compreender 

os hinos com procedências diversas, sendo que uma não exclui as outras. 

A abordagem exegética ocupa a maior parte do capítulo. Cada perícope é analisada sob 

quatro tópicos: o contexto literário e a delimitação da perícope; texto, tradução e crítica textual; 

análise literária; análise teológica. O primeiro apresenta os eventos que circundam a perícope e 
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delimita-a dentro desse conjunto narrativo. Em seguida, estabelecemos o texto, uma tradução 

proximamente literal para trabalho e expomos a crítica textual. Depois, analisamos o hino do 

ponto de vista exegético. Enfim, a análise teológica demonstra os temas presentes no hino e o 

que cada qual comunica de Deus e de sua ação por meio de Cristo. 

Ao final do capítulo, um tópico conclusivo que retoma e sintetiza o trabalho 

desenvolvido nos pontos anteriores para apontar uma teo-logia a partir dos hinos do Apocalipse. 

2.1 Recentes discussões sobre o gênero “hino” 

Embora o Novo Testamento não possua um agrupamento de hinos à semelhança do 

saltério do Antigo Testamento, averiguamos alguns textos que comumente se caracterizam 

como hinos por causa de sua função no enredo do livro, de seu estilo e de outros elementos 

específicos (Lc 1,47-55.68-79; 2,29-32; Fl 2,6-11; Cl 1,15-20; Ef 2,14-16; 1Tm 3,16; 1Pd 3,18-

22; Hb 1,3)167. 

Na Antiguidade, os hinos se compunham desde simples fórmulas de adoração ou 

saudação até aclamações litúrgicas mais complexas e literariamente elaboradas. Os autores 

bíblicos recebem essas influências das culturas vizinhas e elaboram seus hinos a partir da 

própria experiência religiosa168. Os cristãos, inseridos na cultura greco-romana, distinguem seus 

hinos dos outros hinos por utilizarem-nos para o louvor a Deus, como uma relação privilegiada 

com a divindade, enquanto que os hinos pagãos eram poemas aos deuses e/ou aos heróis, sem 

necessariamente constituir uma relação169. 

Para as pesquisas sobre a hinologia do Novo Testamento, não há consenso quanto à 

forma nem quanto ao conteúdo dos hinos no cristianismo primitivo. Tampouco se utiliza o 

termo “hino” para a designação dos textos que comumente se classificam como hinos no Novo 

Testamento170. 

                                                 
167 Para a análise desses textos: SANDERS, 1971, p. 9-98. Philipp Vielhauer analisa alguns textos 
diferentes de Sanders (Fl 2,6-11; 1Tm 3,16; 1Pd 2,21-24; 3,18-22; Cl 1,12-20; Hb 1,3) considerando-os 
como cânticos: VIELHAUER, Philipp. História da literatura cristã primitiva. São Paulo: Academia 
Cristã, 2005, p. 70-79. 
168 LEHMANN, Yves. La fonction des hymnes dans les littératures antiques. In: ACFEB. Les hymnes 
du Nouveau Testament et leurs fonctions. Paris: Cerf, 2009, p. 19-37, aqui p. 21. 
169 LEHMANN, 2009, p. 37. 
170 OSBORNE, Thomas. “Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés” (Ep 
5,19): Un état de la question sur l’étude des “hymnes” du Nouveau Testament. In: ACFEB. Les hymnes 
du Nouveau Testament et leurs fonctions. Paris: Cerf, 2009, p.57-80, aqui p. 73. 
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Dentre as pesquisas mais recentes, G. Kennel (1995) propõe seis características textuais 

que determinam a forma literária de um hino: a estrutura de comunicação; um tema comum; 

uma estrutura ordenada; a relação entre o texto e a realidade visada; a relação do texto com 

outros meios (dança, música etc.); o panorama linguístico e estilístico171. Contudo, ele verifica 

tais características apenas em três textos: Lc 1,46-55; Fl 2,6-11; Ap 19,1-8 e não desenvolve a 

intuição inicial aplicando-a a outros hinos neotestamentários. 

O estudo de R. Brucker (1997), além de confirmar a imprecisão do gênero literário 

“hino”, examina os textos de Fl 2,6-11; 3,20-21 à luz dos gêneros e da retórica da literatura 

greco-latina172. Ele aponta alguns elementos: a estrutura métrica diferente da prosa narrativa; a 

mudança de estilo no interior do texto; os hinos louvam a divindade; demonstram algo por meio 

do discurso hínico173. 

Thomas Osborne, ao apresentar um estado da questão sobre os hinos no Novo 

Testamento, conclui que há uma variedade de definições para o gênero “hino”. As 

classificações alternam desde as mais genéricas até as mais específicas (hinos métricos 

conforme os gregos, hinos em prosa, hinos conforme a poesia hebraica etc.). As características 

de um “hino” determinado não são exclusivas do gênero “hino”. Enfim, o contexto literário e o 

enredo do livro podem contribuir mais para a identificação e a classificação, pois os “hinos” 

estão diretamente relacionados com os textos nos quais se inserem174. 

Então, no Novo Testamento, não há consenso quanto às características de um gênero 

“hino”. A classificação depende dos elementos literários e da narrativa à qual pertence o hino. 

No Apocalipse, observamos um conjunto de distinções comuns aos textos que chamamos de 

hinos. 

2.2 Elenco dos textos do Apocalipse 

No livro do Apocalipse, após o prólogo (1,1-8), a visão inicial (1,9-20) e a seção de 

cartas às igrejas da Ásia Menor (2,1−3,22), deparamo-nos, na parte central (4,1−22,5) 175, com 

                                                 
171 OSBORNE, 2009, p. 74. 
172 OSBORNE, 2009, p. 75. 
173 OSBORNE, 2009, p. 75-76. 
174 OSBORNE, 2009, p. 79-80. 
175 Os autores propõem divisões diversas conforme os critérios adotados. A maioria dos autores 
consideram o prólogo (1,1-8); a visão inicial e as cartas às igrejas (1,9−3,22); a parte central do livro do 
Apocalipse (4,1−22,5), na qual os autores divergem quanto às subdivisões; e um epílogo (22,6-21). As 
clássicas discussões e os consensos: LAMBRECHT, Jan. A Structuration of Revelation 4,1−22,5. In: 
LAMBRECHT, Jan (org.). L’Apocalypse johannique et l’Apocalyptique dans le Nouveau Testament. 
Leuven: Leuven Press, 1980, p. 77-104. 
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intercalações de alguns hinos de seres celestiais dirigidas, sobretudo, “Àquele que está sentado 

no trono” e ao “Cordeiro”. 

Tais intervenções hínicas possuem um contexto litúrgico-celebrativo que se desenvolve 

em uma narração de julgamento e, por isso, possuem um caráter profético-escatológico176. Os 

sujeitos das exclamações manifestam reverências corporais a Deus: prostrações, adoração, 

visões celestiais, acompanhamento de instrumentos musicais etc. Os termos utilizados nas 

passagens procedem do uso litúrgico: amém, aleluia, santo, honra, glória, ação de graças etc. 

Nota-se o pressuposto do ambiente judaico nas referências ao Antigo Testamento, na forma 

gramatical, na estrutura do texto e nos hinos. Igualmente, o contexto de conflito com o Império 

Romano (gênero literário, mensagem do livro) e a oposição ao Imperador. 

Os sujeitos das passagens hínicas são sempre seres celestiais: quatro seres vivos (4,8; 

5,8.11; 7,11; 19,4), vinte e quatro anciãos (4,10; 5,8.11; 7,11; 11,16; 19,4), numerosa multidão 

(7,9; 19,1.6) e anjos (5,11;7,11; 11,15; 15,1; 16,1). Os destinatários do elenco das passagens 

hínicas (Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro) definem outra característica comum 

entre os textos. O visionário João testemunha esses acontecimentos celestiais. 

Klaus Berger sugere, a partir da história das formas (Formgeschichte), uma classificação 

distinta para cada uma das passagens consideradas hinos177: aclamação (4,8); aclamação com 

a;xioj (4,11; 5,9-10.12); doxologia (5,13; 7,10.12); doxologia do juízo (16,5-7; 19,1-2); 

proclamação (11,15; 14,8); proclamação com comentário (12,10-12); hino veterotestamentário 

(19,5.6-8); hino parcial (15,3-4; 19,5); cântico de ação de graças (11,17-18). A divisão de 

Berger detalha o conteúdo de cada parte dos textos em questão, porém dificulta uma visão de 

conjunto dos textos, a relação com o enredo e a percepção de elementos comuns entre eles. 

O léxico de tais passagens não fundamenta uma classificação como hinos ou cânticos. 

No Apocalipse, não há ocorrência da palavra hino (u[mnoj); no Novo Testamento ocorre em: Ef 

5,19; Col 3,16. A palavra wv|dh e o verbo a;|dw aparecem no Novo Testamento em Ef 5,19; Col 

3,16; Ap 5,9; 14,3; 15,3. Então, precisa-se de outros critérios para uma classificação como 

hino178. 

                                                 
176 FORD, 1998, p. 208. 
177 BERGER, Klaus. As formas literárias do Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 1998, p. 222. 
178 Por esse motivo, sugere-se o uso da forma adjetivada da palavra hinos: “passagens hínicas”, conforme 
a proposta de MORGEN, 2009, p. 215. 
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Os textos podem ser identificados como hinos baseando-se na estrutura formal comum 

aos hinos da Antiguidade e por consistirem em um louvor a Deus com características hínicas, 

por exemplo: estrutura, estilo, destinatários e contexto da narração179. No Apocalipse 

encontramos, nos textos seletos, algumas fórmulas introdutórias comuns às composições que 

sugerem ao leitor um hino, como por exemplo: le,gontej (4,8.10; 5,9.12; 7,10.12; 11,15.17; 

15,3), wv|dh.n kainh,n (5,9; 15,3), kra,zousin (7,10), e fwnh, mega,lh (5,12; 7,10; no plural: 11,15; 

12,10; 19,1)180. 

Encontram-se, no Apocalipse, dezesseis textos mais comumente identificados como 

hinos: 4,8c.11; 5,9b-10.12b.13b; 7,10b.12; 11,15b.17-18; 12,10b-12; 15,3b-4; 16,5b-7b; 19,1b-

2.3.5b.6-8181. Com exceção de 15,3-4, todos os hinos se organizam com uma resposta antifonal 

separada por elementos narrativos182. 

Ap 12,10-12 proclama a vitória e a salvação de Deus. A passagem possui uma 

especificidade em relação aos outros hinos do elenco. Não se dirige diretamente a Deus ou ao 

Cordeiro, mas aos ouvintes convidados à celebração dos feitos de Deus. Mantemos a passagem 

na seleção dos hinos por causa das seguintes características: o início semelhante com os demais 

(kai. h;kousa fwnh.n mega,lhn evn tw/| ouvranw/| le,gousan), a temática teológica e os vocábulos do 

mesmo campo semântico (swthri,a , evxousi,a , du,namij , basilei,a tou/ qeou). 

Para nosso trabalho, elencamos as seguintes perícopes com os hinos destinados a Deus 

e ao Cordeiro: 4,8-11; 5,9-14; 7,10-12; 11,15-18; 12,10-12; 15,3-4; 16,5-7; 19,1-8183. 

                                                 
179 SCHEDTLER, 2014, p. 30-31. 
180 JÖRNS, 1971, p. 20; SCHEDTLER, 2014, p.31. 
181 Desde as conclusões de JÖRNS, 1971, p. 19, seguido por AUNE, 1997, p. 315. Há outras passagens 
com características hínicas que, por motivos variados, não são consideradas como hinos: Ap 1,5-6.8; 
13,4; 18,22-24; 21,3-4; 22,12-13.17.20-21: JÖRNS, 1971, p. 21-22. 
182 AUNE, 1997, p. 315; SCHEDTLER, 2014, p.30. 
183 O elenco das passagens se encontra no consenso dos principais comentadores do livro do Apocalipse 
da atualidade: AUNE, 1997, p. 315. As dissertações sobre os hinos do Apocalipse se diferem na listagem 
conforme a abordagem: Anthony Nusca (1998) aborda as unidades menores com características hínicas 
(Ap 1,5-6; 18,20; 22) por causa da abordagem litúrgica. Schedtler (2014) difere em alguns versículos 
quanto à delimitação (p. ex. 7,9-14; 11,15-19), porque apresenta a relação dos hinos do Apocalipse com 
os coros da tragédia grega. Grabiner (2015) não analisa 16,5-7. Outra abordagem semelhante de outra 
seleção de textos (1,9-16; 3,14-22; 13,9-10; 19,1-8): MANUNZA, 2012. 
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2.3 As fontes dos hinos 

A questão sobre a origem dos hinos não é tema das maiores discussões. Por isso, as 

pesquisas não se estendem enormemente nem há maiores divergências. Os estudiosos 

identificam fontes diversas e apresentam as diferentes influências nos hinos do Apocalipse. 

A primeira possibilidade, que geralmente se imagina, supõe os hinos do Apocalipse 

como extratos de textos da liturgia cristã primitiva. Tal hipótese foi sustentada longamente, mas 

atualmente desconsiderada e contestada desde os estudos de Carnegie e O’Rourke184. Percebe-

se, evidentemente, o contexto e os elementos litúrgicos do livro. No entanto, a redação dos 

hinos se insere coesamente na narrativa geral, de forma que não poderia vir de outro redator 

senão o próprio autor do Apocalipse185. A liturgia cristã origina os hinos, mas não pode ser a 

única fonte. 

Um autor que se destaca, Gregory K. Beale, não dedica um tópico sobre o assunto, mas 

expressa sua opinião em excursos após o comentário aos hinos. Sua obra se caracteriza pela 

relação dos textos do Apocalipse com o Antigo Testamento e as tradições judaicas. Então, ele 

destaca a linguagem semelhante aos textos do Antigo Testamento, sobretudo, ao livro de 

Daniel186, afirmando, inclusive, uma dependência de Ap 4−5 a Dn 7. Assim, ele conclui sobre 

sua hipótese: Ap 4−5 se torna a plenificação da profecia do filho do homem de Dn 7; a 

combinação de Is 6; Ez 1−2 com Dn 7 confirma o julgamento que está por vir; a ideia do 

julgamento também se confirma com a imagem do livro já presente em Ez 2; Is 29; Dn 12, 

contudo predomina a ideia de Dn 7,10; a mensagem de Ap 4−5 se aproxima mais do sentido de 

Dn 7 do que de Ez 1−2, sendo a Igreja a realização do reino anunciado por Daniel187. Logo, na 

perspectiva do autor, os hinos se originam dos textos do Antigo Testamento, sobretudo, de 

Daniel. Ele não se importa com as fontes extrabíblicas e com a oposição política explicitada no 

enredo do Apocalipse. 

                                                 
184 CARNEGIE, David. Worthy is the Lamb: the Hymns in Revelation. In: ROWDON, Harold (ed). 
Christ the Lord: studies in Christology presented to Donald Guthrie. Michigan: Inter Varsity, 1982, p. 
243-256, aqui p. 246. O’ROURKE, John. Hymns of the Apocalypse. Catholic Biblical Quarterly, n. 30, 
p. 399-409, 1968, aqui p. 402. 
185 GRABINER, 2015, p. 6. 
186 Beale afirma encontrar aproximadamente 23 alusões a Daniel no livro do Apocalipse: BEALE, 
Gregory. The Book of Revelation: Michigan: Eerdmans, 1999, p. 367. 
187 BEALE, 1999, p. 368-369. 
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David Seal discute o tema apresentando a influência das aclamações do primeiro século 

em Ap 4,8.11188. O autor retoma as hipóteses correntes sobre a origem dos hinos e sintetiza em 

três posições principais, em ordem diferente da nossa: os hinos são oriundos do Antigo 

Testamento e de outros textos judaicos (p. ex.: Beale); segunda, eles se originam nas liturgias 

da Igreja primitiva (p. ex: oposições de Carnegie e O’Rourke); terceira, a dependência dos hinos 

do misticismo judaico e das tradições apocalíticas (p. ex.: Ford, Bauckham)189. Enfim, Seal 

desenvolve outra possibilidade dos autores precedentes, demonstrando que os hinos derivam 

das aclamações proclamadas para o imperador romano190. 

O autor recorre aos documentos do tempo do Império Romano e apresenta a definição 

de aclamação, a história das aclamações, as aclamações no Império Romano, a forma dessas 

aclamações e suas funções. Então, ele verifica que tais vocativos aparecem em Ap 4,8.11 

atribuídos a Deus. Logo, os cristãos reverenciavam a Deus com os mesmos termos que as 

pessoas veneravam a César (Senhor, Deus, Todo-poderoso, Digno, Criador). Não apenas o 

vocabulário se assemelha, mas também, segundo Seal191, a forma poética, rima e cadência 

musical. Ele demonstra a relação das aclamações à corte romana em Ap 4,8.11, mas menciona 

que podem se constatar em outros textos do Apocalipse (1,4-7; 5,9-10.12-13; 7,10.12; 11,15.17-

18; 12,10-12; 15,3-4.6-8; 19,1-3.5)192. As aclamações à corte romana presentes nos hinos 

distinguem-nos das outras partes do Apocalipse, sugerindo uma influência distinta. 

Steven Grabiner apresenta as perspectivas acima citadas e tece considerações sobre o 

misticismo judaico, principalmente a Merkabah. Para o autor, a influência da Merkabah nos 

hinos necessitaria de mais pesquisas. Isso evidenciaria mais relações e contribuiria para novas 

compreensões193. Contudo, o autor não desenvolve a problemática e se restringe à discussão de 

David Seal e David Aune sobre as influências das aclamações da corte imperial nos hinos do 

                                                 
188 SEAL, David. Shouting in the Apocalypse: the influence of First-Century Acclamations on the Praise 
Utterances in Revelation 4:8 and 11. Journal of the Evangelical Theological Society, v. 2, n. 51, p. 339-
352, 2008. 
189 SEAL, 2008, p. 339-340. 
190 SEAL, 2008, p. 340. A proposta de David Seal amplia dois antigos artigos sobre o assunto: MOWRY, 
Lucetta. Revelation 4-5 and Early Christian Liturgical Usage. Journal Biblical Literature, n. 71, p. 75-
84, 1952; AUNE, David. The Influence of Roman Imperial Court Ceremonial on the Apocalypse of 
John. Biblical Research, n. 28, p. 5-26, 1983. 
191 SEAL, 2008, p. 352. 
192 SEAL, 2008, p. 345. 
193 GRABINER, 2015, p. 7. As pesquisas progridem nessa perspectiva: RYAN, Sean. In Animate Praise: 
the Heavenly Temple Liturgy in the Apocalypse and the Songs of Sabbath Sacrifice. Scripture Bulletin, 
v. 62, n. 1, p. 13-25, 2012. Sobre a relação entre os hinos do Apocalipse e os textos de Qumran: FORD, 
1998, p. 208-211. 
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Apocalipse. Enfim, Grabiner conclui que as perspectivas se completam. Entretanto, seu 

trabalho prioriza a dependência dos hinos com o Antigo Testamento194. 

Em suma, os autores destacam as principais fontes e desenvolvem suas reflexões a partir 

das próprias perspectivas. Conforme os estudos, resumimos as origens dos hinos dos seguintes 

materiais: a liturgia cristã; o Antigo Testamento; outros escritos judaicos, incluindo a Merkbah; 

as aclamações da corte do Império Romano. As diferentes fontes não se excluem nem se 

impõem isoladas, mas se complementam e atestam o variado pressuposto do autor e dos 

destinatários195. 

Os estudos consideram mais os primeiros textos (Ap 4−5) do que os outros e estendem 

a intuição desses para os demais hinos. O cenário narrativo, o vocabulário, as aclamações e os 

personagens mudam no decorrer da narrativa. Assim, torna-se difícil, por exemplo, verificar os 

mesmos termos de 4,8.11 em 19,1.3.6. Contudo, não se contraria a relação dos hinos com as 

aclamações da corte romana, mas os elementos se diferenciam com o desenrolar da narração. 

Dessa maneira, não nos ateremos a uma das fontes apenas, mas consideraremos os 

diferentes pressupostos dos hinos. Entretanto, por causa do objetivo da pesquisa, destacaremos 

o uso do Antigo Testamento e de outros textos judaicos em cada um dos hinos analisados. 

2.4 Análise dos hinos 

2.4.1 Aquele que está sentado sobre o trono (Ap 4,8-11) 

2.4.1.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

O primeiro hino ocorre em 4,8-11 como componente de uma série de eventos iniciados 

em 4,1, com a abertura da porta do céu e a visão da sala do trono. 

Uma liturgia celestial se realiza em 4,1−5,14. Em 3,22, a mensagem às igrejas se conclui 

e uma nova seção se inicia com a expressão meta. tau/ta, como um marcador textual de divisão 

de partes e nova temática, estendendo-se até 5,14 no “amém” dos seres vivos e no gesto 

reverente de prostração dos anciãos. A partir de 6,1, inicia-se a visão da abertura do primeiro 

selo196. 

                                                 
194 GRABINER, 2015, p. 12. 
195 GLOER, Hulitt. Worship God! Liturgical Elements in the Apocalypse. Review and Expositor, n. 98, 
p. 35-57, 2001, aqui p. 36. 
196 R. Davis desenvolve mais argumentos acerca da unidade literária de Ap 4-5 e destaca os principais 
temas da unidade literária: DAVIS, Dean R. The Heavenly Court Judgment of Revelation 4-5. New 
York: University Press of America, 1992, p. 16-24. Russel Morton, além de defender a unidade de Ap 
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Há três elementos de continuidade de Ap 4−5 com a unidade literária precedente: o 

início textual “depois destas coisas” (4,1); a mesma voz ouvida agora soa como uma trombeta 

(4,1; 1,10); a presença dos sete espíritos diante do trono (4,5; 1,4)197. 

Conforme David Aune198, os capítulos 4−5 podem se subdividir da seguinte maneira: 

introdução à visão (4,1-2a), que insere o leitor na mensagem central do livro; a adoração 

celestial de Deus (4,2b-11) e a investidura do Cordeiro (5,1-14). 

O capítulo 4 pode ser estruturado em torno do trono evocado na visão de João199: vv. 1-

2a: convite para entrar na sala do trono; vv. 2b-3: descrição daquele que está sentado – aspectos 

de jaspe, cornalina, envolto no arco-íris com reflexos de esmeraldas; vv. 4-7: em torno ao trono 

– os vinte e quatro anciãos (v. 4), manifestações de Deus (v. 5), os quatros seres vivos (6-7); 

vv. 8b-11: o hino com a adoração daquele que está sentado sobre o trono. 

A partir do v. 8, o conteúdo e o estilo da narração se diferem dos precedentes. As 

descrições daquele que estava sobre o trono, do que havia em torno ao trono e dos seres vivos 

cessam no v. 7. Em 4,8-11, os seres vivos proclamam o hino em estilo poético com repetições 

de aclamações e reverências a Deus. 

O primeiro hino do Apocalipse conclui parte da visão da sala do trono (4,8-11)200. 

Internamente, organizamos este ato em duas partes principais: a proclamação dos seres vivos 

(8-9) e a resposta dos vinte e quatro anciãos (10-11). 

2.4.1.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

kai. ta. te,ssara zw/|a(  
e]n kaqV e]n auvtw/n e;cwn avna. pte,rugaj e[x(  
kuklo,qen kai. e;swqen ge,mousin ovfqalmw/n(  
kai. avna,pausin ouvk e;cousin  
h`me,raj kai. nukto.j le,gontej\  
a[gioj a[gioj a[gioj  
ku,rioj o` qeo.j ò pantokra,twr( 
o ̀h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menojÅ 

4, 8 E os quatros viventes,  
em cada um deles tendo seis asas,  
ao redor e por dentro estão cheios de olhos,  
e descanso não têm  
dia e noite, dizendo:  
Santo, Santo, Santo,  
Senhor Deus, o Todo-Poderoso,  
o que era, o que é e o que vem. 

                                                 
4-5, apresenta vários paralelos para comprovação da unidade literária e a relação dessa com outras partes 
do Apocalipse: MORTON, Russell. One the Throne and the Lamb: a Tradition Historical/Theological 
Analysis of Revelation. New York: Peter Lang, 2007, p. 68-75. 
197 DAVIS, 1992, p. 19. 
198 AUNE, 1997, p. 274-275. 327-328. 
199 AUNE, 1997, p. 274; MORTON, 2007, p. 83. 
200 Uma comparação entre a sala do trono de Deus e o grande altar de Pérgamo: GUFFEY, Andrew. 
Unseeing the Shown, Showing the Unseen: The Images of John's Apocalypse and the Visual Culture of 
Ancient Asia Minor. Virginia: University of Virginia, 2014, [tese de doutorado], p. 114-117. 
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Kai. o[tan dw,sousin ta. zw/|a  
do,xan kai. timh.n kai. euvcaristi,an  
tw/| kaqhme,nw| evpi. tw/| qro,nw|  
tw/| zw/nti eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn( 

4,9 E enquanto darão os viventes  
glória, honra e ação de graças  
ao que está sentado sobre o trono,  
aquele que vive pelos séculos dos séculos, 

pesou/ntai oì ei;kosi te,ssarej presbu,teroi 
evnw,pion tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro,nou  
kai. proskunh,sousin tw/| zw/nti eivj tou.j aivw/naj 
tw/n aivw,nwn  
kai. balou/sin tou.j stefa,nouj auvtw/n evnw,pion tou/ 
qro,nou le,gontej\ 

4,10 Prostrarão os vinte e quatro anciãos 
diante do que está sentado sobre o trono  
e adorarão aquele que vive pelos séculos dos 
séculos  
e lançarão suas coroas diante do trono dizendo: 

a;xioj ei=(  
o ̀ku,rioj kai. o` qeo.j h̀mw/n( 
labei/n th.n do,xan kai. th.n timh.n kai. th.n du,namin(  
o[ti su. e;ktisaj ta. pa,nta 
kai. dia. to. qe,lhma, sou h=san  
kai. evkti,sqhsanÅ 

4,11 Digno és,  
Senhor e Deus nosso,  
de receber a glória, a honra e o poder,  
porque tu criaste todas as coisas 
e por causa da tua vontade existiram 
e foram criadas. 

 
O trecho em análise não oferece significativas variantes de crítica textual201. As 

variantes textuais apresentam, sobretudo, outras formas verbais presentes em manuscritos 

tardios. 

No v. 8, alguns manuscritos tardios (2351, 2050)  atestam um acréscimo da palavra 

e;xwqen (por fora) para enfatizar a caracterização dos viventes. No v. 9, há algumas variações 

em torno do verbo dw,sousin (futuro do indicativo) como: dw,swsin (presente do subjuntivo), 

dw,sin (aoristo do subjuntivo), dw,sei (3° pessoa do singular do futuro do indicativo), edw,kan 

(aoristo do indicativo). A forma no tempo futuro do modo indicativo concorda com a sequência 

dos verbos no versículo seguinte. 

No v. 10, o manuscrito 1611 (séc. X) traz o verbo ba,lontej em vez de balou/sin. No v. 

11, surgem variações de algumas palavras presentes em documentos tardios (posteriores ao séc. 

X), como por exemplo, o acréscimo do vocativo ku,rie (1824) e do adjetivo a[gioj (046, 1006, 

1841, 2351). 

O texto elegido apresenta uma versão com uma gramática corrigida e em concordância 

com o conteúdo geral do livro. 

2.4.1.3 Análise literária 

O hino se inicia, em conformidade com as visões do livro, com o ato incessante dos 

seres vivos que proclamam, literalmente “dizendo” (le,gontej), dia e noite: “Santo, Santo, Santo, 

Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que vem” (4,8). O primeiro verso do hino 

                                                 
201 Utilizamos para a análise dos textos selecionados do Apocalipse a 28° edição de Nestle-Aland com 
uma tradução literal em português para o trabalho da tese. Para outras referências bíblicas, escolhemos 
a tradução da Bíblia de Jerusalém. 
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deriva da aclamação de Is 6,3 e o segundo verso de uma tradicional interpretação judaica de Ex 

3,14 e Dt 32,39202. 

No primeiro, o autor pressupõe a visão de Isaías, na qual o conselho celestial é 

convocado para a eleição do enviado. Da mesma forma, o visionário se encontra diante do trono 

celestial ouvindo os quatro seres celestiais (Ez 1,10-12.15.18; Is 6,2), dizendo essa comum 

atribuição a Deus203. A oração de Is 6,3, juntamente com Ez 3,12; Sl 146,10, era comumente 

usada nas orações judaicas e atestada em textos apócrifos (1Hen 39, 12-13; 2Hen 21,1; 1Clem 

34,6)204. O trisagion identifica o reverenciado, “aquele que está sentado no trono” (4,9), com o 

Senhor Tsabaot de Isaías205. 

 

Ap 4,8 Is 6,3 LXX 
a[gioj a[gioj a[gioj  
ku,rioj  
o ̀qeo.j o` pantokra,twr( 
o ̀h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menojÅ 

a[gioj a[gioj a[gioj  
ku,rioj  
sabawq  
plh,rhj pa/sa h̀ gh/ th/j do,xhj auvtou/ 

 

Em seguida, o hino declara a identidade do inominado: Senhor, Deus, Todo-Poderoso. 

As atribuições subsequentes (Senhor, Deus, Todo-Poderoso) substituem o termo sabawq 

encontrado em Is 6,3 na LXX e fazem referência ao tetragrama sagrado. 

A expressão ku,rioj o` qeo.j o` pantokra,twr ocorre em Ap 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 21,22; 

com variações em Ap 1,8; 19,6; todas as ocorrências estão em contextos de adoração a Deus. 

Na LXX, há sete ocorrências da expressão como tradução de hwhy: Os 12,6; Am 3,13; 4,13; 5,8; 

14,15; 16,9.15; Na 3,5206. 

                                                 
202 JÖRNS, 1971, p. 26-27; AUNE, 1997, p. 302; MORTON, 2007, p. 113. 
203 As “viagens” místicas ao céu faziam parte da literatura judaica extra bíblica: 2Hen 3,1; 30,3; Test de 
Levi 2,6−5,1; Ap Abraão 29,19−30,1; Asc de Is 9,233 e outros textos. PAUL, André. Doxologie, liturgie 
et histoire dans l’Apocalypse. In: SIMOENS, Yves; THEOBALD, Christoph. Sous le signe de 
l’imminence: l’Apocalypse de Jean pour penser l’histoire. Paris: Médiasèvres, 2001, p. 63-76, aqui p. 
67-69. 
204 AUNE, 1997, p. 303; SCHEDTLER, 2014, p. 39. Outras ocorrências de Is 6,3 e Ez 3,12 em Const. 
Apost. 7.35.3. 
205 Veja as relações e comparações entre Is 6,2 e Ap 4,8: FEKKES, Jan. Isaiah and Prophetic Traditions 
in the Book of Revelation: Visionary Antecedents an their Development. Sheffield: Sheffield Press, 
1994, p. 143-146. 
206 AUNE, 1997, p. 306; BEALE, 1999, p. 332; MICHAELIS, Wilhelm. Pantokra,twr In: KITTEL, 
Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. Michigan: Eerdmans, 1965, vol. 3, p. 914-
915. 



64 
 

O título ku,rioj, frequentemente, designava alguém destacado, investido de força, poder 

e autoridade legal207. O título serviu para traduzir o nome de Deus no Antigo Testamento. No 

entanto, não como mero título, mas como expressão da experiência de fé reverente que não 

nomeia Deus, mas resguarda o mistério revelado208. No Novo Testamento, o vocábulo para se 

referir a Deus continua sendo “Senhor”, contudo, o título também se aplica a Jesus em inúmeras 

passagens para reverenciá-lo em igualdade com Deus. “Senhor” e “Deus” aparecem juntos no 

hino em análise. 

O seguinte termo, pantokra,twr, frequente na LXX, traduz na maioria das vezes tAab'c . 

ou yD;v; e designa a soberania divina sobre todas as coisas209. Uma descrição estática, que deve 

ser mais relacionada com “oni-casualidade” de Deus do que com uma onipotência210. 

Na segunda parte, há uma caracterização divina já ocorrida em Ap 1,4.8 e que aparecerá 

novamente em 11,17; 16,5. Os três termos h=n, w'n e evrco,menoj, associados ao trisagion, 

substituem o último verso de Is 6,3 (plh,rhj pa/sa h` gh/ th/j do,xhj auvtou/) e concluem a primeira 

parte do hino211. Esses atributos eram correntes no ambiente judaico-cristão do primeiro século 

e aparecem de variadas maneiras na literatura rabínica212. 

O termo w'n, um particípio presente do verbo eivmi,, deriva da fórmula da frase: evgw, eivmi 

o` w;n, que é a tradução grega de Ex 3,14213. O hino demonstra a ação escatológica de Deus no 

tempo: passado, presente e futuro (1,4; 11,17). João reinterpreta o nome divino indicando a 

eternidade de Deus na relação com o mundo214. Os dois títulos associados enfatizam a soberania 

                                                 
207 FOERSTER, Werner; QUELL, Gottfried. Ku,rioj . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological 
Dictionary of the New Testament. Michigan: Eerdmans, 1965, vol. 3, p. 1039-1098, aqui p. 1041. 
208 FOERSTER; QUELL, 1965, p. 1062. 
209 MICHAELIS, 1965, p. 915. O título também designa Hermes na literatura grega: MORTON, 2007, 
p. 113. 
210 MICHAELIS, 1965, p. 915. 
211 Aparece ainda no Apocalipse em 1,4.8; de maneira reduzida em:11,17; 16,5: BAUCKHAM, Richard. 
The Theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge Press, 1993, p. 28. FEKKES, 1994, p. 
147. SMALLEY, Stephen. The Revelation to John: a Commentary on the Greek Text of the Apocalypse. 
London: SPCK, 2005, p. 122. 
212 SCHEDTLER, 2014, p. 38. R. Bauckham confirma a substituição do nome divino por uma expressão 
verificando em um targum palestinense e em outros documentos judaicos: BAUCKHAM, 1993, p. 28-
29. 
213 D. Aune atesta a popularidade do termo entre os habitantes da Ásia Menor por encontrar uma 
inscrição no altar de Pérgamo que dizia: qeo.j ku,rioj o ̀w'n eivj avei, . AUNE, 1997, p. 30. 
214 BAUCKHAM, 1993, p. 30. 
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de Deus sobre o espaço e o tempo, a criação e a história, e se identificam com o Deus do povo 

de Israel215. 

David Seal destaca a estrutura ternária e a cadência na aclamação. Três atributos divinos 

em três versos, com iguais números de sílabas e com finais de palavras semelhantes216: 

 

a[gioj a[gioj a[gioj 
ku,rioj o` qeo.j ò pantokra,twr 
o ̀h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menoj 

 

Em 4,8, os verbos se encontram no presente, enquanto nos versículos seguintes (4,9-

10), as ações são narradas no futuro. 

Segue-se ao texto uma breve narrativa descrevendo o estado dos seres vivos diante 

daquele que está sentado sobre o trono. Os vinte e quatro anciãos prostrados se unem aos seres 

vivos e depõem as coroas continuando o hino217: “Digno és, Senhor Deus nosso, de receber a 

glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por causa da tua vontade existiram 

e foram criadas” (4,11). 

A primeira parte constitui uma introdução, que se repetirá para o Cordeiro em 5,9.11: 

a;xioj ei;. Aquele que está sentado sobre o trono e o Cordeiro possuem dignidades equiparadas 

e são reverenciados igualmente pelos anciãos e seres vivos (4,9-10; 5,8)218. 

Ao predicativo a;xioj seguem-se dois títulos divinos (ku,rioj, qeo,j), três substantivos 

dependentes do verbo lamba,nw (do,xa, timh,, du,namij) e três atribuições para a criação219. O hino 

possui um estilo com antecedentes no hebraico bíblico, entre os judeus de língua grega e na 

literatura cristã primitiva220. 

                                                 
215 BEALE, 1999, p. 333. 
216 SEAL, 2008, p. 347. 
217 R. Morton aponta os salmos de entronização (p. ex. Sl 27,7-10) como fonte para a cena de Ap 4,9-11 
e apresenta textos em paralelos com o gesto de depor as coroas: MORTON, 2007, p. 114-115. Outros 
autores veem o pressuposto de Dn 4,30-34; 11,30-35; 12,7 em 4,10: BEALE, 1999, p. 334; SMALLEY, 
2005, p. 124. 
218 Ver excurso sobre o termo em JÖRNS, 1971, p. 56-76. Blount apresenta o gesto de reverência dos 
seres e o título “digno” como gestos de oposição política: BLOUNT, 2009, p. 94. No entanto, o livro do 
Apocalipse registra outras duas passagens (3,4;16,6), nas quais pessoas são igualmente “dignas”. 
219 AUNE, 1997, p. 309. 
220 “This short hymn is couched in the du-Stil, ‘thou style’, a style that has antecedents in Hebrew (1Chr 
29:10; 1 QS 11:15), as well as in Greco-Jewish and early Christian literature (LXX Dan 3:26; Did. 8:2; 
9,3-4; 10:2,4,5)”. (AUNE, 1997, p. 309). 
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O termo a;xioj conferido a Deus e a Cristo só aparece no Apocalipse (4,11; 5,2.4.9.12). 

A expressão (a;xioj ei= ) se refere à aclamação para receber solenemente o imperador romano na 

sua chegada221. Em Lc 7,4, há a única ocorrência, fora do Apocalipse, de a;xioj com o verbo 

eivmi (o[ti a;xio,j evstin w-| pare,xh| tou/to), quando os judeus pedem a Jesus por um centurião que 

é digno de que lhe conceda a cura do seu servo222. No hino do Apocalipse, o acréscimo dos 

títulos seguintes explicita aquele que é digno. 

Os atributos divinos seguintes: o` ku,rioj e o` qeo,j contrastavam com os títulos dados ao 

Imperador Romano223. Júlio César se designava como divus Iulius e Otaviano adotou para si o 

título divi filius. Desde então (42 a.C.), os imperadores romanos eram aclamados como 

divindades. No primeiro século da era cristã, dois imperadores se declaravam deuses: Gaio e 

Domiciano. O reconhecimento da divindade do imperador se torna mais frequente no segundo 

século, com Marco Aurélio e Septímio Severo224. 

A expressão o` ku,rioj kai. ò qeo.j ocorre 557 vezes na LXX, enquanto o` ku,rioj kai. o` 

qeo.j h`mw/n ocorre 54 vezes. A expressão como temos em 4,11 (o` ku,rioj kai. o` qeo.j) ocorre no 

Novo Testamento apenas no Apocalipse e em Jo 20,28. Considerando o contexto histórico do 

livro do Apocalipse, a expressão sugere uma oposição contra a idolatria do Império Romano 

que aclamava o soberano como dominus et Deus noster225. Sucedem-se três atribuições que 

retratam a adoração dirigida a Deus e não ao imperador. 

A primeira atribuição (glória) especifica que aquele que é digno se distingue do 

imperador. No uso extrabíblico, desde os escritos de Homero e Heródoto, a palavra do,xa denota 

simplesmente opinião, pensamento ou expectação226. No Novo Testamento, a palavra não 

aparece com esse significado, mas com o sentido usado na LXX como radiação divina e epifania 

de Deus, muitas vezes traduzindo dAbK' 227. No Apocalipse, o termo do,xa ocorre relacionado à 

reverência divina: a glória de Deus e de Cristo (1,6; 4,9.11; 5,12.13; 7,12; 14,7; 15,8; 19,1.7; 

                                                 
221 SEAL, 2008, p. 349. 
222 FOERSTER, Werner. A;xioj. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 1, p. 379-380. 
223 Sobre o culto imperial no contexto do livro do Apocalipse: THOMPSON, Leonard. The Book of 
Revelation: Apocalypse an Empire. Oxford: Oxford University Press, 1990, p. 158-167. 
224 AUNE, 1997, p 310. 
225 NUSCA, 1998, p. 274; SCHEDTLER, 2014, p. 42; MORTON, 2007, p. 162. 
226 KITTEL, Gerhard. Do,xa . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. 
Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 2, p. 233-255, aqui p. 233. 
227 KITTEL, 1964, p. 247. 
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21,11.23.24.26); os homens não tributam glória a Deus (16,9); a glória do anjo (18,1). No hino, 

tributa-se a Deus o reconhecimento da sua manifestação para a humanidade. 

A segunda atribuição a Deus continua a anterior e se constitui parte dela228. No Antigo 

Testamento, a palavra timh, se refere à reverência da criatura ao criador pelas coisas criadas (Jó 

34,19; Sl 28,1; 95,7) e ainda aparece unida a do,xa (Jó 40,10). No Apocalipse, as duas atribuições 

aparecem associadas (4,9.11; 5,12.13; 21,26; com intercalações de outras palavras: 7,12) e 

pressupõem um contexto litúrgico229. 

A terceira atribuição conota a capacidade ou habilidade da pessoa. O uso da palavra 

du,namij no Antigo Testamento difere do significado no mundo helenístico por causa da 

concepção de um Deus pessoal desenvolvida pelo povo de Israel e da relação da divindade com 

a história230. Nos hinos do Apocalipse, o termo indica a aceitação do poder escatológico de 

Deus que julga e destrói as forças hostis. O uso dessa palavra para Deus e para Cristo no 

Apocalipse se associa ao julgamento: 1,16; 3,8; 4,11; 5,12; 7,12; 11,17; 12,10; 15,8; 19,1 

(ainda: 13,2 – o poder da besta; 17,13 – poder dos reis entregue à besta contra o Cordeiro; 18,3 

− significando abundância)231. 

Ao caracterizar o destinatário do hino com o que vemos acima, o hino demonstra a razão 

pela qual os anciãos louvam a Deus: sua ação criadora232. O tema não é central no Apocalipse: 

o verbo kti,zw ocorre apenas aqui (4,11) e em 10,6, e o verbo poie,w, com o sentido de criar, 

ocorre apenas em 14,7233. A celebração de Deus criador de todas as coisas se desenvolve como 

um hino de louvor à semelhança de Sl 8,3; 33,6-9; 95,5; 102,25; 136,5-9234. O tema de Deus 

criador se relaciona com a escatologia: aquele que cria todas as coisas pode dar nova vida ao 

que morreu235. Deus aclamado nos hinos excede em soberania ao imperador romano e aos 

outros poderosos, porque criou todas as coisas e por ele as coisas passaram a existir. 

                                                 
228 SCHNEIDER, Johannes. Timh,. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1972, vol. 8, p. 169-180, aqui p. 175. 
229 SCHNEIDER, 1964, p. 177. Outras ocorrências do termo no Novo Testamento: Rm 2,7.10; 1Tm1,17; 
Hb 2,7.9; 1Pd 1,9; 2 Pd 1,17. 
230 GRUNDMANN, Walter. Du,namij. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 2, p. 284-317, aqui p. 291. 
231 GRUNDMANN, 1964, p. 307. 
232 Semelhante a 1Cro 16,27-28: CHARLES, 1975, p. 134. 
233 AUNE, 1997, p. 312. 
234 AUNE, 1997, p. 313. 
235 BAUCKHAM, 1993, p. 48. A esperança escatológica judaica era para toda criação: 1Hen 72,1; 91,16; 
2Bar 44,12; 2Pd 3,13. Renovação da criação: Jub 1,29; 2Bar 32,6; 4Esd 7,75; 1Hen 45,5. 
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Os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos expressam as mais primárias formas 

de compreensão de Deus: a percepção de Deus como um totalmente outro, santo e numinoso 

(4,8); e de quem todas as coisas dependem dele para existir, pois ele é o criador (4,11)236. A 

adoração é o meio pelo qual o ser humano é conduzido à esfera transcendente para tal percepção 

do divino. 

O hino conclui a primeira parte da visão e incita o leitor e ouvinte do texto para a visão 

de Deus. Os seres vivos e os anciãos anunciam uma Boa Nova por meio do ato de adoração e 

louvor: Deus é o Senhor e Todo poderoso, o merecedor de glória, honra e poder, porque criou 

todas as coisas. A mensagem contida no hino inverte o que se proclamava no Império, no 

período da elaboração do Apocalipse de João. 

2.4.1.4 Análise teológica 

Consideramos que os hinos apresentam a teo-logia do livro do Apocalipse de forma 

condensada. Então, analisamos, ao final, como cada um desses hinos apresenta a imagem de 

Deus. 

No primeiro deles, 4,8-11, Deus é descrito, primeiramente (v. 8), como Santo, Senhor e 

Todo-Poderoso. Os atributos mencionados recordam as qualificações tradicionais de Deus em 

textos do Antigo Testamento, importantes para a fé do povo de Israel237. Ainda no mesmo 

versículo, acrescenta-se que Deus é o “que era, o que é e o que vem” (também em 1,4.8; 11,17), 

referindo-se ao evento do Ex 3,14, no qual se revela a fiel presença salvífica de Deus para a 

história de seu povo, meio pelo qual o povo identifica seu Deus238. Os atributos do hino 

demonstram que o Deus dos cristãos reverenciado no hino é o Deus dos judeus revelado no 

Antigo Testamento. 

Na segunda parte do hino (v. 11), diz-se que Deus é digno de receber honra, glória e 

poder. As reverências devem-se ao Deus de Israel que age em favor de seu povo e não aos 

                                                 
236 BAUCKHAM, 1993, p. 32. 
237 Com a versão dos LXX, o tetragrama sagrado se traduz por atributos diversos como Deus, Senhor, 
Força, Santo e outros. A diversidade de atribuições para Deus se encontra nos textos de Qumran. 
SCHNEIDER, Johannes. Dio. In: COENEN, Lothar et al. Dizionario dei concetti biblici del Nuovo 
Testamento. Bologna: Dehoniane, 1976, p. 487-499, aqui p. 488-489. DELORME, Jean; DONEGANI, 
Isabelle. L’Apocalypse de Jean: révélation pour le temps de la violence et du désir. Vol. 1. Paris: Cerf, 
2010a, p. 156. 
238 Sobre as variações do sentido do tetragrama sagrado: O’CONNOR, Freedman. hwhy. In: RINGGREN, 
Helmer et al. (Ed) Theological Dictionary of the Old Testament. Michigan: Gran Rapids, 1986, vol. 5, 
p. 500-521. BACKER, David. Gods, Names of. In: BACKER, David et al. (Ed). Dictionary of the Old 
Testament: Pentateuch. Intervasity: Downers, 2003, p. 359-368. 
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deuses do Império ou ao imperador. As ações dos seres vivos e dos anciãos (prostrar-se, adorar 

e lançar as coroas) sugerem ao leitor quem é verdadeiramente digno de respeitos divinos e do 

culto consequente. Percebe-se um conteúdo de resistência política, pois se tributa a Deus o que 

comumente se dirigia aos magistrados romanos. 

Em seguida, justifica-se porque ele é digno de tamanha reverência: ele criou todas as 

coisas. O ato criador de Deus se encontrava presente em textos de diferentes fases da fé do povo 

de Israel (Gn 1−2; Sl 104; 136; 148; Pr 8,22-31; Eclo 17,1-12; 33,7-15; 39,12-40; Is 40−55; Jr 

10,11-16; 27,5; 31,35; 32,17) e distinguia o Deus dos judeus dos deuses dos outros povos. 

Também para os cristãos do primeiro século, a fé em Deus criador de todas as coisas continuava 

presente: Mt 5,34; At 7,49; 17,24; Rm 1,18-22; Hb 3,4; acrescentava-se a mediação da criação 

por Cristo: Jo 1,3; Cl 1, 15-17; Hb 1,2239. 

A fé em um Deus criador supera os motivos pelos quais os romanos glorificavam suas 

divindades e o próprio imperador. Se todas as coisas foram criadas por Deus, logo, os romanos 

adoravam as criaturas enquanto os cristãos adoravam o criador. A vontade criadora de Deus 

realiza as maravilhas nas criaturas que manifestam a benevolência do criador e o ser humano, 

ápice da criação (Gn 1,26-27), reconhece sua identidade na relação para a qual ele é chamado. 

O tema da criação será desenvolvido na escatologia desenrolada no enredo do Apocalipse. 

O autor do Apocalipse contrapõe o Deus que os cristãos cultuavam e serviam, às práticas 

de culto ao imperador feitas pelos romanos. Há a identificação do Deus dos cristãos com o Deus 

dos judeus revelado nas Escrituras e que, no próximo hino, considerado revelado por Jesus, será 

apresentado como um Cordeiro imolado (5,12). O leitor se insere numa celebração na qual o 

tempo cronológico se suspende para a contemplação dos sinais de outra realidade240. 

2.4.2 O Cordeiro imolado (Ap 5,9-14) 

2.4.2.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

A narrativa continua se desenvolvendo. O cenário (sala do trono) e os personagens 

(Deus e o autor do Apocalipse) são os mesmos, mas muda o conteúdo apresentado: aquele que 

está sentado sobre o trono possui um livro escrito por dentro e por fora e selado com sete selos 

(5,1). Quem é digno de abri-lo? A questão anuncia a mensagem do capítulo. 

                                                 
239 FERNANDEZ, Irène; BEAUCHAMP, Paul. Criação. In: LACOSTE, Jean-Yves (dir). Dicionário 
Crítico de Teologia. São Paulo: Loyola, 2004, p. 469-479. 
240 DELORME; DONEGANI, 2010a, p. 164. 
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O início do capítulo com a expressão kai. ei=don (5,1) demonstra a continuação da visão 

anterior e a partir de 5,2 novos elementos são adicionados à visão a partir da repetição do termo 

kai. ei=don: um anjo poderoso (5,2); um cordeiro imolado de pé (5,6); o clamor da multidão de 

anjos, seres vivos e anciãos (5,11)241. Em torno dessa marca textual, o capítulo se subdivide 

assim: 5,1: introdução da visão; 5,2-5: a questão por não encontrar alguém digno de romper os 

selos; 5,6-10: a dignidade do cordeiro para romper os selos do livro lacrado; 5,11-14: a celeste 

aclamação a Deus e ao Cordeiro242. 

O texto do hino em análise (5,9-14) constitui um louvor final de ação de graças e um 

prelúdio da abertura dos selos (6,1). Os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos cantam a 

primeira estrofe (5,9-10) e celebram a resposta à questão de 5,2. A segunda estrofe constitui 

uma doxologia proclamada por uma multidão celestial (5,12) e, enfim, por toda criação (5,13-

14)243. 

Os versículos anteriores (5,6-8) descrevem o Cordeiro vitorioso, de pé e imolado. Ele é 

digno de receber o livro, por isso os viventes e os anciãos se prostram e cantam o cântico a 

partir do v. 9. O hino se conclui no v. 14 com o “amém” de reverência e silêncio. Em 6,1, inicia-

se uma nova visão da abertura dos selos pelo Cordeiro. 

2.4.2.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

kai. a;|dousin wv|dh.n kainh.n le,gontej\  
a;xioj ei= labei/n to. bibli,on  
kai. avnoi/xai ta.j sfragi/daj auvtou/(  
o[ti evsfa,ghj  
kai. hvgo,rasaj tw/| qew/| 
evn tw/| ai[mati, sou  
evk pa,shj fulh/j kai. glw,sshj kai. laou/ kai. e;qnouj 

5,9 E cantam um cântico novo dizendo: 
digno és, de pegar o livro  
e de abrir os selos dele,  
porque foste imolado 
e compraste para Deus 
com (no) teu sangue  
de toda tribo e língua e povo e nação. 

kai. evpoi,hsaj auvtou.j tw/| qew/| h̀mw/n basilei,an kai. 
ìerei/j(  
kai. basileu,sousin evpi. th/j gh/jÅ 

5,10 E os fizeste para nosso Deus um Reino de 
sacerdotes  
e reinarão sobre a terra. 

Kai. ei=don( kai. h;kousa fwnh.n avgge,lwn pollw/n 
ku,klw| tou/ qro,nou  
kai. tw/n zw,|wn kai. tw/n presbute,rwn(  

5,11 E vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor 
do trono  
e dos viventes e dos anciãos  

                                                 
241 DAVIS, 1992, p. 18. 
242 AUNE, 1997, p. 327-329. R. Morton define o hino ao Cordeiro em Ap 5,8-14 em vez de 5,9-14 por 
causa do gesto de prostração dos seres vivos e dos anciãos: MORTON, 2007, p. 133. 
243 AUNE, 1997, p. 329. D. Aune vê um paralelo entre Ap 5,1-14 e Odes de Sal. 23,5-22, destacando as 
seguintes diferenças: o lugar onde se passa a cena (Ap: sala do trono; Od: terra); o Cordeiro é digno 
(Ap), enquanto que Odes não menciona quem é digno; o livro é selado e representa eventos 
escatológicos (Ap), enquanto o trecho das Odes de Salomão revela o conteúdo da carta: AUNE, 1997, 
p. 329-330. 
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kai. h=n ò avriqmo.j auvtw/n muria,dej muria,dwn 
kai. cilia,dej cilia,dwn 

e era o número deles milhões de milhões e 
milhares de milhares 

le,gontej fwnh/| mega,lh|\  
a;xio,n evstin to. avrni,on to. evsfagme,non  
labei/n th.n du,namin kai. plou/ton kai. sofi,an kai. 
ivscu.n kai. timh.n kai. do,xan kai. euvlogi,anÅ 

5,12 Dizendo com voz grande:  
digno é o Cordeiro imolado 
de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a 
força e a honra e a glória e o louvor 

kai. pa/n kti,sma o] evn tw/| ouvranw/|  
kai. evpi. th/j gh/j  
kai. ùpoka,tw th/j gh/j  
kai. evpi. th/j qala,sshj  
kai. ta. evn auvtoi/j pa,nta h;kousa le,gontaj\  
 
tw/| kaqhme,nw| evpi. tw/| qro,nw| kai. tw/| avrni,w|  
h` euvlogi,a kai. h` timh. kai. h` do,xa kai. to. kra,toj 
eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwnÅ 

5,13 E toda criatura que está no céu 
e sobre a terra  
e debaixo da terra  
e no mar  
e todas as coisas que estão neles ouvi dizendo:  
ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro 
o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos 
séculos dos séculos. 

kai. ta. te,ssara zw/|a e;legon\ avmh,nÅ  
kai. oì presbu,teroi e;pesan kai. proseku,nhsanÅ 

5,14 E os quatro viventes diziam: amém.  
E os anciãos prostraram-se e adoraram. 

 

No v. 9, א e P 046 atestam tw/| qew/| h̀ma/j. A opção por omitir o pronome pessoal h`ma/j se 

justifica pela sua inadequação com o conjunto literário, sobretudo com o uso da terceira pessoa 

auvtou.j na sequência, no versículo seguinte244. 

No v. 10, manuscritos tardios, posteriores ao século X, preferem basilei/j em vez de 

basilei,an. Depois, no mesmo versículo, opta-se pelo futuro, em vez do presente do verbo 

basileu,w: o tempo presente se encontra em A, P 046. No entanto, o tempo futuro, encontrado 

em א, concorda mais com a mensagem do Apocalipse e com as outras ocorrências em 20,6; 

22,5 sempre no futuro. 

Enfim, no v. 13, após o substantivo qala,sshj, o códice A e alguns outros manuscritos 

atestam o verbo evsti,n. Contudo, א, mais antigo, não traz o verbo e o sentido da frase se mantém. 

2.4.2.3 Análise literária 

O hino começa com o ato de cantar um “cântico novo” (5,9). No Apocalipse, a expressão 

ocorre aqui e em 14,3 e em ambos os contextos das passagens mencionam a cítara (5,8). No 

Antigo Testamento, a expressão “cântico novo” ocorre em: Sl 33,3; 40,4; 96,1; 98,1; 144,9; 

149,1; Is 42,10, como convite ao louvor, introdução à composição musical e algumas vezes 

acompanhado com instrumentos (Sl 33,3; 149,9)245. A expressão sugere uma novidade divina 

advinda e alegremente celebrada. 

                                                 
244 METZGER, Bruce. A Textual Commentary on the Greek New Testament. 3 ed. London: United Bible 
Societies. 1975, p. 736. 
245 AUNE, 1997, p. 360; NUSCA, 1998, p. 285; JÖRNS, 1971, p. 48. 
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O hino se inicia respondendo à questão de 5,2. Proclama-se o Cordeiro, antes 

reconhecido como um leão vitorioso (5,5), de pé (5,6) e imolado (5,6), como digno (a;xioj) de 

abrir o livro246. O adjetivo a;xioj ocorre três vezes nos hinos do Apocalipse: aplicado ao que está 

sentado sobre o trono (4,11) e ao Cordeiro (5,9.12). O cenário sugere uma entronização do 

Cordeiro e um julgamento, paralelamente com Dn 7,13-14247. Embora com um estilo 

alterado248, verificamos as correspondências entre as partes dos hinos. 

 

4,11 5,9 5,12 
a;xioj ei=(  
o ̀ku,rioj kai. o` qeo.j h̀mw/n( 

a;xioj ei=  
 

a;xio,n evstin  
to. avrni,on to. evsfagme,non  

labei/n th.n do,xan  
kai. th.n timh.n  
kai. th.n du,namin( 

labei/n to. bibli,on  
kai. avnoi/xai ta.j sfragi/daj 
auvtou/( 

labei/n th.n du,namin  
kai. plou/ton  
kai. sofi,an  
kai. ivscu.n  
kai. timh.n  
kai. do,xan  
kai. euvlogi,anÅ 

o[ti su. e;ktisaj ta. pa,nta 
kai. dia. to. qe,lhma, sou h=san  
kai. evkti,sqhsanÅ 

o[ti evsfa,ghj  
kai. hvgo,rasaj tw/| qew/| 
evn tw/| ai[mati, sou  
evk pa,shj fulh/j kai. glw,sshj 
kai. laou/ kai. e;qnouj 

 

 

No primeiro hino (4,11), aquele que está sobre o trono, o Senhor e Deus nosso, é digno 

de receber glória, honra e poder. No segundo hino (5,9.12), o Cordeiro é digno de receber e de 

abrir o livro e, ainda, além dos atributos do hino anterior, acrescenta-se riqueza, sabedoria, força 

                                                 
246 As antigas interpretações do texto diziam que o livro representa o poder de Deus sobre o mundo: 
STEFANOVIC, Ranko. The Background and Meaning of Sealed Book of Revelation 5. Michigan: 
Andrews University, 1995, tese de doutorado, p. 9-10. R. Stefanovic propõe, por meio de um estudo 
filológico dos termos e do contexto literário, que o livro significa o livro da aliança usado na 
entronização real (Dt 17,18-20; 1Rs 11,12): STEFANOVIC, 1995, p. 312-313. 
247 BEALE; 1999, p. 357; NUSCA, 1998, p. 291-292; MACLEOD, David. The Adoration of God the 
Redeemer: an Exposition of Reveletion 5:8-14. Bibliotheca Sacra, n. 164, p. 454-471, out.- dez. 2007. 
248 “Three hymns in Revelation begin with o adjective a;xioj, ‘worthy’ (4:11; 5:9, 12), all within 4:11 – 
5,14. The first a;xioj ei; , in the second-person in singular du-stil, ‘thou style’ (Norden, Agnostos Theos, 
p. 143-63), introduces a hymn to God in 4:11, while the second a;xioj ei; introduces a hymn to the Lamb 
in 5:9. There is then a switch to the third person, the so-called er-Stil, ‘he style’ (Norden, Agnostos 
Theos, p. 163-66), and the phrase a;xio,n evstin in 5:12 introduces a second hymn to the Lamb.” (AUNE, 
1997, p. 360). 
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e louvor (5,12). O motivo da dignidade no primeiro hino é a criação de todas as coisas. 

Enquanto, no segundo, é a redenção realizada por Cristo249. 

Os dois primeiros hinos do Apocalipse (4,8-11; 5,9-14) possuem uma semelhança 

também na estrutura. Witherigton III destaca o paralelo entre os hinos apresentando-os da 

seguinte maneira250: a glória de Deus (4,2b-8a) e a glória do Cordeiro (5,5-7); a adoração de 

Deus (4,8b-12) e a adoração do Cordeiro (5,8-12); primeira parte do hino (4,8; 5,9-10); narrativa 

(4,9-10; 5,11-12a); segunda parte do hino (4,11; 5,12). Evidencia-se o foco na dignidade de 

Deus e do Cordeiro nos capítulos 4−5. 

A razão da dignidade do Cordeiro se evidencia com a introdução da partícula o[ti. As 

ações seguintes expressam o efeito salvífico da morte de Cristo por meio de três verbos no 

aoristo: evsfa,ghj, hvgo,rasaj e evpoi,hsaj (v. 9). O primeiro verbo, no passivo (foi degolado, foi 

imolado251), remonta ao servo sofredor de Is 53,7, exprime a violência e possui um contexto 

ritual usado para a morte de Jesus unicamente pelo livro do Apocalipse (5,6.9.12; 13,8; para os 

cristãos: 6,9; 18,24)252. O tema expressa a cristologia do Apocalipse de João253. 

A seguinte ação (hvgo,rasaj), literalmente “comprar” (5,9; 14,3.4), pressupõe o contexto 

de um comércio de escravos no qual alguém paga um preço para assenhorear outrem. A 

expressão só ocorre no Apocalipse, em Paulo (1Cor 6,20; 7,23; Gl 3,13; 4,5) e em 2Pd 2,1 para 

comunicar o efeito da morte redentora de Cristo254. Aqui, o valor é o sangue, cuja expressão (evn 

tw/| ai[mati, sou) propõe, ao mesmo tempo, o lugar ou o momento e o meio pelo qual se pagava 

ao credor255. A imagem recorda a ceia pascal da fuga do Egito, na qual os israelitas deveriam 

                                                 
249 Sobre a dignidade e a adoração de Deus e do Cordeiro: BAUCKHAM, 1993, p. 60-62. Sobre a 
divindade do Cordeiro: HANNA, Kamal Fahim Awad. La passione di Cristo nell’Apocalisse. Roma: 
Gregorian Press, 2001, p. 347-353. 
250 WITHERINGTON III, Ben. Revelation. Cambridge: Cambridge Press, 2013, p. 114. 
251 O uso do verbo sfa,zw, na LXX (84 vezes), significa quase sempre imolar e, muitas vezes, em sentido 
ritual, com um corte no pescoço (degolar), por exemplo, os animais sacrificados em ritual (2Rs10,7; Jr 
52,10). Ainda algumas ocorrências do termo no Novo Testamento: 1Jo 3,12 (morte de Caim) e em Ap 
6,4.9; 13,3.9 (besta). MICHEL, Otto. Sfa,zw. In: FRIEDRICH, Gerhard (ed.). Theological Dictionary 
of the New Testament. Vol 7. Michigan: Eeerdmans, 1971, p. 925-938, aqui p. 929-930; FORD, 1975, 
p. 90. Com o mesmo sentido semântico, o verbo qu,w (sacrificar) foi usado para Cristo e o cordeiro 
pascal: 1Cor 5,7; Mc 14,12; 22,7. 
252 AUNE, 1997, p. 361; SMALLEY, 2005, p. 136. 
253 MICHEL, 1971, p. 934. 
254 HANNA, 2001, p. 367-373; SMALLEY, 2005, p. 136. 
255 DELORME; DONEGANI, 2010a, p. 176. Sobre o significado do sangue para o Apocalipse: 
HANNA, 2001, p. 373-378. 
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aspergir as casas com o sangue do cordeiro imolado (Ex 12,6)256. O verbo ocorre com o mesmo 

sentido também em 1Cor 6,20; 7,23; 2Pd 2,1257. 

A terceira atitude (evpoi,hsaj), fazer um reino de sacerdotes, faz alusão a Ex 19,6. No 

entanto, o Apocalipse prefere o plural (1,6; 5,10 basilei,an kai. ìerei/j) em vez do singular da 

versão da LXX, dando-lhe uma conotação mais universal e escatológica258. Enquanto o 

imperador é digno por seu poder constituído, o Cordeiro o é por sua morte259. Assim, os termos 

propõem um culto tipológico do Cordeiro260. 

A lista étnica seguinte: tribo, língua, povo e nação, manifesta a amplidão universal do 

ato redentor do Cordeiro, possivelmente baseada em Dn 3,4; 5,19; 6,26; 7,14261. Outras 

passagens do Apocalipse citam outras listas: 7,9; 10,9; 11,9; 13,7; 14,6; 17,15262. Demonstra-

se que os cristãos não descendem de uma etnia particular, mas formam um povo novo, distinto 

dos gregos e dos judeus (1Cor 10,32), cidadãos dos céus (Fl 3,20; 1Pd 1,17; 2,11)263. 

O reino de sacerdotes, isto é, os cristãos, reinarão sobre a terra (5,10)264, conforme 

aparece ainda em 20,6 (os santos mártires ressuscitados reinarão) e em 22,5 (os servos reinarão), 

bem como em 1Pd 2,9 se referindo a Ex 19,5-6. O reinado dos santos é consequência do reinado 

de Deus sobre a terra, como se verifica na literatura apocalíptica (p. ex.: Dn 7,18.27) e algumas 

ocorrências em outros livros do Novo Testamento (Mt 19,28; Lc 22,30; 1Cor 6,2)265. O motivo 

apocalíptico ocorre em Rm 5,17: “Os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça 

reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo”. Os seguidores participam da realeza do 

Cordeiro imolado, em contraste com a soberania terrena do imperador266. 

                                                 
256 DELORME; DONEGANI, 2010a, p. 178. 
257 SCHEDTLER, 2014, p. 43. D. Aune apresenta um paralelo entre Ap 5,9 e 1Pd 18-19 em torno ao 
tema da redenção com o sangue: AUNE, 1997, p. 361. 
258 J. Ford sugere que o hino canta a redenção dos gentios e a reunião dos judeus da diáspora: FORD, 
1975, p. 95. 
259 MACLEOD, 2007, p. 462. 
260 JÖRNS, 1971, p. 50. 
261 HANNA, 2001, p. 227. 
262 Alguns textos mencionam três grupos étnicos: Dn 3,4.7.29; 5,19; 6,25; 7,14; Jt 3,8; Jl 2,25. AUNE, 
1997, p. 361. R. Bauckham encontra fundamentos em Gn 10,5.20.31 para afirmar quatro grupos étnicos: 
BAUCKHAM, 1993, p. 328. 
263 Alguns padres chamaram os cristãos de terceira raça em contraste com os gregos e os judeus: 
Orígenes (Contra Celso 8,2); Justino (Diálogo contra Trifão 119); Carta à Diogneto 5-6. 
264 Com diferença literária da ocorrência em Ap 1,6: HANNA, 2001, p. 230. 
265 AUNE, 1997, p. 362. 
266 MORTON, 2007, p. 163. 



75 
 

O hino é intercalado por uma narrativa na qual João vê e ouve os anjos, os seres vivos e 

os anciãos em torno ao trono. Milhões e milhões, milhares e milhares somam aos quatro seres 

vivos e aos vinte e quatro anciãos para continuar o cântico do Cordeiro (5,11)267. O coro 

celestial aumenta na sequência do hino. 

O “Cordeiro digno” caracteriza-se como imolado, degolado (evsfagme,non) e recebe uma 

lista de sete prerrogativas (p. ex. em 1Cro 29,11)268. O Cordeiro ganha uma investidura real 

similarmente à daquele que está sobre o trono269. A dignidade de Deus, reconhecida no hino 

anterior (4,11), aplica-se também ao Cordeiro igualmente em segunda pessoa270. No presente 

texto, não apenas três, mas sete atributos são aplicados ao Cordeiro, como plenitude do louvor 

e da veneração271. 

A primeira atribuição já foi designada para Deus em 4,11: du,namij. O último atributo a 

Deus no hino anterior é o primeiro dirigido ao Cordeiro. O poder escatológico de Deus pertence 

também ao Cordeiro. O reconhecimento e a aceitação de um implica, em continuidade, o 

reconhecimento do outro. 

A seguinte atribuição, plou/toj, distingue-se das demais pelo conteúdo e pelo uso 

específico no Apocalipse (5,12; 15,17). No uso extrabíblico, a palavra significa abundância, 

sobretudo de bens materiais, mas também de bênçãos divinas272. A palavra aparece 180 vezes 

na LXX e possui sentidos diversos negativos e positivos273. No Novo Testamento (22 vezes), 

algumas vezes aparece em sentido pejorativo como oposição aos ricos e às riquezas e, em outras 

                                                 
267 R. Morton encontra paralelos da imagem da numerosa multidão diante do trono de Deus nos 
apocalipses judaicos: MORTON, 2007, p. 165. 
268 Outras listas semelhantes encontram-se em outras fontes: AUNE, 1997, p. 364. 
269 “This Reading of the hymn is supported not only by the fact that Jesus functions as king in Revelation 
(e. g. , shares the throne with God, and acquires the power of God to judge the earth), but also insofar 
Jesus’ status as heavenly king is made explicit elsewhere in the text, as when the Lamb is designated 
‘king of kings’ (17:4), in claims that Jesus Christ is the ‘ruler of the kings of the earth’ (1:5), and that 
‘the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and His Messiah’ (11:15)”. 
(SCHEDTLER, 2014, p. 50). 
270 HOFFMANN, Matthias. The Destroyer and the Lamb. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, p. 163. 
271 FORD, 1975, p. 95. R. Nusca atesta o uso do número sete na liturgia judaica associado à observância 
do Shabbath: NUSCA, 1998, p. 303. 
272 HAUCK, Friedrich; KASCH, Wilhelm. Plou/toj. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary 
of the New Testament. Michigan: Eerdmans, 1968, vol. 6, p. 318-332, aqui p. 319. 
273 HAUCK; KASCH, 1968, p. 323-327. 
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ocasiões, como abundância divina274. No hino em análise, a riqueza atribuída ao Cordeiro se 

relaciona com sua dignidade, realeza, soberania e divindade275. 

O atributo sabedoria possui um pressuposto no ambiente judaico. A palavra sofi,a se 

atesta largamente na literatura grega desde o século VI a.C.276. Entretanto, o povo bíblico usa o 

termo com um significado distinto do da filosofia grega, pois possui um conteúdo mais prático 

e concreto. Na LXX, a palavra sofi,a comumente traduz hm'k.x ' (127 vezes) e ainda aparece como 

dom divino para o governo do rei (1Rs 3,12; 5,9.21.26)277. No Apocalipse, constitui um dos 

dons escatológicos que Deus e o Cordeiro (5,12; 7,12) possuem como competência para o 

julgamento e para a salvação278. 

Ainda aparece na lista a palavra “força” (ivscu,j) que possui uma conotação militar e 

pertence ao mesmo campo semântico de du,namij279. No Antigo Testamento, o termo designa a 

realeza divina (1Sm 2,10; Sl 8,8). Há poucas ocorrências no Novo Testamento: em Mc 12,30.33 

// Lc 10,27, citando o mandamento de amar a Deus com a própria força; em Paulo (2Ts 1,9; Ef 

1,19;6,10), expressando a força do Senhor; no Apocalipse (5,12;7,12), tributa-se a Deus e ao 

Cordeiro em contextos doxológicos. No hino em análise, esse atributo se posiciona no centro 

dos demais. 

Em seguida, dois atributos conferidos anteriormente a Deus são concedidos também ao 

Cordeiro (timh,, do,xa). A continuidade e as relações entre os hinos se apresentam nessas 

atribuições. O Cordeiro possui os mesmos atributos daquele que está sentado sobre o trono. 

Como Deus é honrado e glorificado, assim também o Cordeiro. A honra (timh,) denota 

o status superior de outrem, usada para nobres e deuses. Logo o Cordeiro é reverenciado com 

reconhecimento divino. Aparece unido a do,xa na LXX: Sl 8,6; 28,1; 95,7; Jó 40,10; 2Cro32,33; 

1Mac14,21280. Força, glória e honra são encontrados em Daniel (LXX): 2,37; 4,30281. 

                                                 
274 Sentido pejorativo: Mt 13,22; Mc 4,19; Lc 8,14; 1Tm 6,17; Tg 5,2; abundância da graça divina: Rm 
2,4; 9,23; 11,12.33; 2Cor 8,2; Ef 1,7.18; 2,7; 3,8.16; Fl 4,19; Cl 1,27; 2,2; Hb 11,26. 
275 A Vulgata traduziu o termo por divindade: “Dicentium voce magna dignus est agnus qui occisus est 
accipere virtutem et divinitatem et sapientiam et fortitudinem et honorem et gloriam et benedictionem”. 
276 WILCKENS, Ulrich. Sofi,a. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1971, vol. 7, p.465-528, aqui p. 467. 
277 WILCKENS, 1971, p.496; SCHEDTLER, 2014, p. 50. 
278 Ainda aparece em 13,18; 17,9 como perspicácia da besta. 
279 GRUNDMANN, Walter. Ivscu,j . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1965, vol. 3, p.397-402, aqui p. 397. 
280 AUNE, 1997, p. 365. 
281 BEALE, 1999, p.364 
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O termo euvlogi,a ocorre apenas dezesseis vezes no Novo Testamento. Somente o 

Apocalipse usa como atribuição a Cristo e a Deus, exclusivamente no contexto dos hinos 

(5,12.13; 7,12). A palavra já aparece na literatura grega antiga, porém o uso no Novo 

Testamento possui o sentido do Antigo Testamento (mais de 400 vezes na LXX)282. Deus e o 

Cordeiro são benditos por meio dos hinos. 

Na sequência, todas as criaturas se unem aos seres celestiais e à multidão de anjos e 

proclamam o hino ao Cordeiro. Céu, terra, mar e abismos, como uma sequência descendente, 

designam a totalidade das coisas criadas e os setores do cosmos283. Várias vezes aparece a 

expressão de louvor para Deus por causa da criação de tudo284: Ex 20,11; Sl 146,6; Ne 9,6. 

As respostas seguintes (5,13-14) correspondem a outros paralelos no Apocalipse (1,5b-

6; 4,9-10; 7,12) e dá à narrativa uma conclusão no cenário da liturgia celestial285. Quatro 

elementos constituem a primeira resposta: o louvor, a honra, a glória e o domínio. 

As palavras já foram devotadas para Deus e para o Cordeiro, exceto o “domínio” 

(kra,toj) que pertence ao mesmo campo semântico de du,namij e ivscu,j286. Na LXX, o termo 

ocorre cinquenta vezes representando o poder das coisas, dos homens (Dt 8,17; Jó 21,23) e 

também de Deus (Jó 9,19; 12,16; Sl 61,11). No Novo Testamento, há poucas ocorrências (12 

vezes), algumas vezes em contextos doxológicos (1Pd 5,11; 1Tm 6,16), inclusive no 

Apocalipse (1,6; 5,13). 

G. Beale encontra uma relação entre este hino em Ap 5,9-14 e Daniel 7,13-27: recepção 

da soberania de Cristo (Ap 5,9-14) e do Filho do Homem (Dn7,13-14); o reino universal para 

todos os povos, nações e línguas (Ap 5,9// Dn 7,14); o reinado dos santos (Ap 5,10//Dn 

7,18.22.27); e o reinado de Deus (Ap 5,13;Dn 7,27)287. 

Os seres vivos e os anciãos, em adoração, respondem prostrados: amém288. Conclui-se 

não apenas o hino, mas uma seção literária (4−5), dirigindo o louvor àquele que está no trono e 

                                                 
282 BEYER, Hermann. Euvlogi,a . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1968, vol. 2, p. 754-765. 
283 AUNE, 1997, p. 366. J. Ford destaca a relação da ordem com os quatro elementos: ar, fogo, terra e 
água: FORD, 1975, p. 95. 
284 BEALE, 1999, p. 366. DAVIS, 1992, p. 156. 
285 AUNE, 1997, p. 396. 
286 MICHAELIS, Wilhelm. Kra,toj . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1965, vol. 3, p. 905-914, aqui 915. 
287 BEALE, 1999, p. 366. 
288 No Apocalipse: 1,6.7; 3,14; 5,14; 7,12; 19,4; 22,20; 22,21. Veja: JÖRNS, 1971, p. 85-89. R. H. 
Charles identifica quatro usos principais da palavra “amém” no livro do Apocalipse: I- O “amém” inicial 
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ao Cordeiro289. No livro do Apocalipse, as cenas em torno do trono se concluem dessa maneira: 

4,9-11; 7,11-12; 11,16-18; 19,4-8. 

2.4.2.4 Análise teológica 

O presente hino apresenta o Cordeiro de Deus. As características dele fazem-nos 

identificar, indubitavelmente, com Jesus Cristo290. O texto declara que ele é digno de pegar o 

livro e abrir os selos (5,9). 

A imagem do Cordeiro (to. avrni,on), unicamente encontrado em Apocalipse, sugere o 

animal pequeno destinado para o sacrifício do culto no templo291. O autor do Apocalipse prefere 

essa metáfora para expressar o mistério de Cristo a partir da qual se pode interpretar outros 

temas292. Mencionam-se vinte e nove vezes o vocábulo, apenas uma vez para falar do anticristo 

(13,11)293. A apresentação do Apocalipse considera mais o ambiente litúrgico e o contexto 

político indicando a vitória da fragilidade de um animal contra as forças do Império. 

A justificativa dessa dignidade se demonstra na sequência das ações executadas: foste 

imolado, compraste com teu sangue, fizeste um reino de sacerdotes. Aquele que foi imolado se 

torna modelo para os cristãos que muitas vezes padecem de semelhante destino injusto 

(18,24)294. Assim, os cristãos esperam a vitória e encorajam-se para a resistência e a 

perseverança à semelhança de Cristo. 

Enfim, o hino relaciona o Cordeiro ao que está sentado sobre o trono (5,13). Os viventes 

e os anciãos tributam-lhes igual reverência e adoração. Aquele que está sentado sobre o trono, 

apresentado no hino anterior como o Senhor Deus dos judeus, divide o culto com o Cordeiro 

imolado. O criador e aquele que se ofereceu em sacrifício são adorados de igual maneira e 

                                                 
precedendo a fala do personagem (7,12; 19,4; 22,20); II- Elemento de ligação na narração (5,14); III- O 
“amém” final com uma mudança daquele que fala (1,6.7; 22,21); Cristo como “amém” (3,14). 
CHARLES, 1975, p. 151-152. 
289 DAVIS, 1992, p. 143. 
290 SMALLEY, 2005, p. 141. 
291 Em Jo 21,15, ocorre o plural ta. avrni,a para designar aqueles que serão apascentados por Pedro. Outras 
ocorrências no Novo Testamento (Jo 1,29.36; At 8,32; 1Pd 1,19) preferem o termo avmno.j tou/ qeou : 
JEREMIAS, Joachim. Avmno.j, avrh,n, avrni,on. In: KITTEL, G. et al. (ed.). Theological Dictionary of the 
New Testament. Vol 1. Michigan: Eeerdmans, 1964, p. 338-341. Veja a discussão em: HANNA, 2001, 
p. 207-210. 
292 SLATER, Thomas. Christ and Community: a Socio-Historical Study of the Christology of 
Revelation. Sheffield: Sheffield Press, 1990, p. 162-163. 
293 Ap 5,6.8.12.13; 6,1.16; 7,9.10.14.17; 12,11; 13,8.11; 14,1.4.10; 15,3; 17,14; 19,7.9; 
21,9.14.22.23.27; 22,1.3. 
294 A morte dos mártires é comparada com a imolação dos sacrifícios de animais para o culto no templo: 
MICHEL, 1971, p. 935. 
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compartilham o poder, a realeza e a execução do juízo. A cena na sala do trono se centra naquele 

que está sobre o trono e no Cordeiro295. A criação e a redenção, justificadas nos hinos, explicam 

a soberania para as ações seguintes. 

Os dois hinos descrevem aqueles a quem se destinam os louvores: Deus e Jesus. O 

“amém” final conclui a seção e ratifica a postura dos seres reverentes. A linguagem metafórica 

(aquele que está sentado sobre o trono e o Cordeiro) gera maior suspense e mistério diante de 

Deus que será aclamado e apresentado nos hinos seguintes. O tempo cronológico cede lugar 

aos eventos escatológicos. Não apenas o céu, mas todo o universo presencia a manifestação 

divina (5,13). A cena de abertura prepara para a ruptura dos selos que se desenvolverá na 

sequência (6,1-17). 

2.4.3 Deus e o Cordeiro (Ap 7,10-12) 

2.4.3.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

Após os acontecimentos na sala do trono com Deus e o Cordeiro (Ap 4−5), assistimos 

à abertura dos sete selos do livro que o Cordeiro se achou digno de receber (6,1−8,1). 

Entretanto, a narrativa se amplia entre a ruptura do sexto e do sétimo selo, um interlúdio se 

instaura até o silêncio da abertura do sétimo selo (8,1) e o toque das sete trombetas (8,2−11,19). 

Ap 7,1-17 separa a ruptura do sétimo selo do que se precede. 

O capítulo se divide em duas cenas principais que acontecem em lugares diferentes. Há, 

no capítulo 7, duas marcas textuais que delimitam as partes: a primeira em 7,1 com meta. tou/to 

e a segunda em 7,9 (meta. tau/ta). Na primeira cena (7,1-8), os cento e quarenta e quatro mil 

eleitos são marcados e, na segunda parte (7,9-17), há o triunfo desses eleitos na sala do trono296. 

A segunda cena se forma de duas partes: a visão da numerosa multidão proclamando 

um hino de salvação (7,9-12) e a interpretação da cena por um ancião voluntário (7,13-17)297. 

Ambas as partes possuem fórmulas introdutórias (7,9a; 7,13) e conclusivas (7,12: amém; 7,17: 

Deus enxugará as lágrimas)298. 

                                                 
295 SMALLEY, 2005, p. 141. 
296 AUNE, 1998a, p. 434. 
297 Numerosos estudos relacionam essa seção literária com a festa das tendas: AUNE, 1998a, p. 448-
450. 
298 AUNE, 1998a, p. 432-433. 
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O hino (7,10-12) integra a vitória triunfante dos eleitos dirigida a Deus, que está sobre 

o trono, e ao Cordeiro. Os anjos, os vinte e quatro anciãos e os quatro seres vivos respondem 

prostrados em adoração a Deus. 

Como nos outros hinos, há, no início da perícope, uma fórmula introdutória (kai. 

kra,zousin fwnh/| mega,lh| le,gontej) que marca textualmente uma mudança na narrativa. Os fatos 

cedem espaço a uma aclamação estruturada em antífonas (vv. 10.12) e intercalada pela menção 

da condição dos seres (v. 11). A conclusão apresenta uma inclusão com o termo “amém” e uma 

lista de atributos a Deus. 

2.4.3.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

kai. kra,zousin fwnh/| mega,lh| le,gontej\  
 
h` swthri,a tw/| qew/| h̀mw/n tw/| kaqhme,nw| evpi. tw/| 
qro,nw| kai. tw/| avrni,w|Å 

7,10 E gritam com voz grande, dizendo:  
a salvação pertence ao nosso Deus, que está 
sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. 

Kai. pa,ntej oì a;ggeloi eìsth,keisan ku,klw| 
tou/ qro,nou  
kai. tw/n presbute,rwn kai. tw/n tessa,rwn 
zw,|wn  
kai. e;pesan evnw,pion tou/ qro,nou  
evpi. ta. pro,swpa auvtw/n kai. proseku,nhsan tw/| 
qew/| 

7,11 E todos os anjos permaneceram de pé ao 
redor do trono  
e dos anciãos e dos quatro viventes  
e prostraram-se diante do trono  
sobre as faces deles e adoraram a Deus. 

le,gontej\ avmh,n( 
h` euvlogi,a kai. h` do,xa kai. h` sofi,a kai. h` 
euvcaristi,a kai. h` timh. kai. h` du,namij kai. h` 
ivscu.j tw/| qew/| h̀mw/n eivj tou.j aivw/naj tw/n 
aivw,nwn\ avmh,nÅ 

7,12 Dizendo: Amém! 
O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de 
graças, a honra, o poder e a força ao nosso 
Deus pelos séculos dos séculos. Amém! 

 

Em 7,10, א acrescenta uma doxologia criticamente insustentável: eivj tou.j aivw/naj tw/n 

aivw,nwn. A frase não se repete nos outros documentos e trata-se de uma provável repetição de 

7,12. Assim, desconsideramos tal frase. 

2.4.3.3 Análise literária 

Verificam-se relações entre as unidades dos capítulos 4−5 e 6,1−8,1. O Cordeiro que 

possui o livro na mão direita (5,7) e é digno de abri-lo (5,9) executa a abertura de cada um dos 

selos (6,1.3.5.7.9.12; 8,1). O fim da abertura do último selo coincide com o início da preparação 

do toque das trombetas (8,2)299. 

                                                 
299 DAVIS, 1992, p. 20. 
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A numerosa multidão de todas “as nações, tribos, povos e língua” (7,9) corresponde à 

universalidade referida em 5,9. O leão da tribo de Judá em 5,5 representa o Cordeiro em 7,9, 

que tem diante de si os marcados, sendo que os da tribo de Israel são os primeiros (7,5)300. A 

multidão evoca a promessa de Deus a Abraão (Gn 13,16; 15,5; 16,10; 22,17; 26,4; 32,13)301. 

Ela gritava (kra,zousin) com forte voz a Deus302. 

O termo com o qual o autor exalta a Deus (swthri,a) se refere à vitória escatológica 

contra os inimigos perseguidores303. Na LXX, muitas vezes, o termo possui o significado de 

libertação escatológica com a preservação de alguém ou da comunidade de um conflito (Is 43,1-

3; 45,17; 60,16; 63,9; Jr 23,3; 31,7; 46,27; Zc 9,9; 12,17). Em Paulo, o termo significa a 

separação da comunidade do julgamento final (1Cor 3,15; 5,5; Rm 10,9.13; 11,11.26)304. A 

palavra ocorre no Apocalipse apenas três vezes (7,10; 12,10; 19,1), sempre situadas nos hinos, 

em contexto de julgamento e significando a vitória divina305. A salvação aparece no hino como 

prerrogativa de Deus e do Cordeiro e antecipa a conquista escatológica que acontece na 

narrativa. 

A expressão h` swthri,a tw/| qew/ configura um hebraísmo, com paralelo em Sl 3,3.9 

LXX; Jn 2,10. A forma dativa para destinar a Deus o louvor ocorre no Apocalipse em: 5,10; 

7,10; 19,5. A expressão “nosso Deus” ocorre ainda em outras ocasiões no Apocalipse (4,11; 

5,10; 7,12; 12,10; 19,1.5.6)306. O hino direcionado a Deus e ao Cordeiro se inicia comemorando 

a libertação da tribulação. 

Após a primeira estrofe do hino (7,10), há a descrição da postura daqueles que ficaram 

em torno ao trono: os anjos permaneciam de pé (ei`sth,keisan – mais que perfeito) e os anciãos 

e os quatro seres vivos prostrados em adoração a Deus (e;peson – aoristo), enquanto que 

normalmente apenas os anciãos se prostram (4,10; 5,14; 11,16; 19,4)307. Então, a segunda 

estrofe constitui a resposta desses seres a Deus (7,12). 

                                                 
300 NUSCA, 1998, p. 315. J. Ford vê uma referência a 1Mac 13,51; 2Mac 10,7 nas imagens das palmas 
e das vestes brancas em Ap 7,9: FORD, 1975, p. 126. 
301 BEALE, 1999, p. 426. Sobre a compreensão da promessa de Deus a Abrão no Apocalipse: BEALE, 
1999, p. 429-430. 
302 No evangelho de João, o verbo kra,zw é usado para introdução de momentos importantes de revelação 
da identidade de Jesus (7,28.37; 12, 13.44; 19,12): SMALLEY, 2005, p. 192. 
303 FOERSTER, Werner; FOHER, Georg. Swthriì,a ktl . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological 
Dictionary of the New Testament. Michigan: Eerdmans, 1971, vol. 7, p. 965-1024, aqui p. 998. 
304 SCHEDTLER, 2014, p. 56. 
305 BEALE, 1999, p. 431; BLOUNT, 2009, p. 151. 
306 SMALLEY, 2005, p. 193. 
307 SMALLEY, 2005, p. 194. 
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A resposta forma uma doxologia com um amém introdutório308, um setenário de 

atributos a Deus e uma conclusão solene com amém final formando uma inclusão. No centro 

das atribuições está a ação de graças: 

avmh,n( 
  h̀ euvlogi,a  
    kai. h` do,xa  
      kai. h` sofi,a 
          kai. h` euvcaristi,a 
      kai. h` timh. 
    kai. h` du,namij 
  kai. h̀ ivscu.j tw/| qew/| h`mw/n 
eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn\ avmh,n 

 

A ação de graças agora consta numa lista de atributos, enquanto, na outra ocorrência, 

em 4,9, compunha a narração. Os outros atributos: do,xa, timh´ e du,namij de 4,11 se repetem em 

5,12 e em 7,12. Enquanto sofi,a, ivscu.j e euvlogi,a devotados ao Cordeiro em 5,12 são dirigidos 

a Deus em 7,12. A palavra euvcaristi,a substituiu plou/toj (5,12) no presente hino. 

4,11 5,12 7,12 
a;xioj ei=(  
o ̀ku,rioj kai. o` qeo.j h̀mw/n( 
labei/n  
th.n do,xan  
kai. th.n timh.n  
kai. th.n du,namin( 
 
 
 
 
 
o[ti su. e;ktisaj ta. pa,nta 
kai. dia. to. qe,lhma, sou h=san  
kai. evkti,sqhsanÅ 

a;xio,n evstin to. avrni,on to. 
evsfagme,non  
labei/n  
th.n du,namin  
kai. plou/ton  
kai. sofi,an  
kai. ivscu.n  
kai. timh.n  
kai. do,xan  
kai. euvlogi,anÅ 

avmh,n( 
h` euvlogi,a  
kai. h` do,xa  
kai. h` sofi,a  
kai. h` euvcaristi,a  
kai. h` timh.  
kai. h` du,namij  
kai. h` ivscu.j tw/| qew/| h`mw/n  
eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn\ 
avmh,nÅ 

 

A palavra euvcaristi,a significa, no ambiente extrabíblico, apresentar um favor ou uma 

gratidão a alguém309. Para o judaísmo, há um grupo de palavras que correspondem ao seu 

significado, sobretudo, como ação de graças e cântico de ação de graças (Sl 136; 116; Pr 11,16). 

Esse sentido predominou no uso do verbo no Novo Testamento: Jo 11,41; At 28,15; Ap 

                                                 
308 O duplo amém caracteriza a literatura joanina. O evangelho de João usa vinte e cinco vezes: 
SCHLIER, Heinrich. Amh,n . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. 
Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 1, p. 335-338, aqui, p.337. G. K. Beale sugere uma adição litúrgica e 
um paralelo com a linguagem de Dn 7,9.14; 12,1: BEALE, 1999, p. 432. 
309 CONZELMANN, Hans. E/uvcaristi,a . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1974, vol. 9, p. 407-415, aqui p. 407. 
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11,17310. A expressão pressupõe o reconhecimento de Deus como o autor de todos os benefícios 

e a reverência por sua ação na história humana. 

A conclusão doxológica com o amém confirma o contexto litúrgico e a celebração da 

salvação de Deus311. A multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas comemoram 

triunfantes que não é César o vitorioso, mas o Cordeiro imolado e seus seguidores que resistem 

às tribulações por meio da liturgia312. O hino reafirma a soberania de Deus e a do Cordeiro. 

2.4.3.4 Análise teológica 

As caracterizações dos destinatários dos hinos foram apresentadas anteriormente. 

Aquele que está sentado no trono criou todas as coisas e o Cordeiro foi imolado e é digno de 

abrir o livro. 

No presente hino, os dois aparecem juntos desde o início do louvor (7,10), atribuindo-

lhes a salvação. Embora o termo seja de pouca frequência no Novo Testamento (apenas 46 

vezes), o conceito porta consigo a experiência de fé do povo judeu que provou a libertação do 

Egito e ansiava os tempos messiânicos313. A grande multidão reconhece, naquele que está 

sentado sobre o trono e no Cordeiro, a ação salvífica que transforma a história, liberta da 

escravidão e congrega o povo numa esperança real. Os cristãos não reconheciam em César a 

salvação, mas na fé em Deus revelada por Jesus Cristo. 

A doxologia final confirma a igual reverência devida a ambos (Deus e o Cordeiro). Os 

atributos ocorridos nos hinos anteriores se repetem com o acréscimo da euvcaristi,a. 

Concomitantemente ao julgamento escatológico, acontece a celebração de ação de graças, 

prolepse da visão final do novo céu e da nova terra314. 

Os hinos anteriores justificavam as aclamações com a partícula o[ti. Em 7,10-12, não 

aparece uma expressão equivalente, outrossim, não se acrescenta nenhuma novidade às 

atribuições a Deus e ao Cordeiro. A passagem sintetiza em um hino o que antes fora dito 

                                                 
310 CONZELMANN, 1974, p. 411-414. 
311 Sobre o amém nos hinos e no Apocalipse: JÖRNS, 1971, p. 88. A. Nusca sugere um cenário da festa 
judaica dos tabernáculos por causa das vestes brancas, das palmas e das referências ao Êxodo. No 
entanto, as referências não são suficientes nem tão claras para tal conclusão: NUSCA, 1998, p. 328-330. 
312 B. Blount prioriza a dimensão política da passagem, secundarizando a dimensão teológica: “When 
John makes that claim exclusively for God, as he does here at 7:10, he is only making a positive 
statement about God and the Lamb; he is also making a pejorative one about Rome. He claiming that 
Rome cannot live up own hype”. (BLOUNT, 2009, p. 152). 
313 GETTY, Mary et al. Salvation. In: STUHLMUELLER, Carrol (ed). The Collegeville Pastoral 
Dictionary of Biblical Theology. Minnesota: Liturgical Press, p. 867-871, aqui p. 867. 
314 SLATER, 1999, p. 182. 
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separadamente nos dois precedentes. Os três primeiros hinos do Apocalipse (4,8-11; 5,9-14; 

7,10-12) descrevem os atores do julgamento que se sucederá. 

A intervenção da narrativa com o hino prepara a abertura do sétimo selo (8,1). Na 

sequência, as trombetas serão tocadas e realizados alguns sinais. Inicia-se a ação daqueles que 

são apresentados nos hinos. 

2.4.4 O Senhor e seu Cristo (Ap 11,15-18) 

2.4.4.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

Entre os hinos de 7,10-12 e 11,15-18, há um intervalo no qual se narra a abertura do 

sétimo selo e o toque das trombetas. O presente hino coincide com o toque da sétima trombeta. 

A perícope 11,15-18 continua os eventos da narrativa de 8,1−9,21, que fora 

interrompida por 10,1−11,14 e, depois, seguida por 11,19−12,17315. O capítulo 10 apresenta a 

visão do anjo com um pequeno livro e divide-se em quatro partes principais: uma introdução 

(10,1-3a); os sete trovões (10,3b-4); o juramento do anjo (10,5-7); a ingestão do livro (10,8-

11)316. O texto de 11,1-14 se estrutura em três partes: a ordem para medir o templo (11,1-2); a 

ação das duas testemunhas (11,3-13); os últimos “ais” (11,14)317. Então, as trombetas voltam a 

soar após o solene prelúdio narrativo. 

Em 11,14, encerra-se uma unidade literária com a conclusão do segundo “ai” e o anúncio 

do terceiro “ai” unido ao toque da sétima trombeta. Delimitamos o hino em 11,15-18 porque 

começa e conclui com as aclamações celestiais, possuindo uma temática de louvor ao Senhor e 

ao seu Cristo. Em 11,19, conclui-se essa seção literária e se prepara a seção seguinte (12,1-17). 

O hino de 11,15-18 celebra a realeza de Deus com o julgamento dos mortos e o 

extermínio dos inimigos. Duas partes compõem o texto318: a primeira consiste no clamor das 

vozes anônimas (11,15-16). A resposta dos vinte e quatro anciãos (11,17-18), introduzindo uma 

ação de graças, equivale à segunda parte. As duas partes se dividem pelas ocorrências do verbo 

le,gw (11,15.17). 

2.4.4.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

                                                 
315 AUNE, 1998a, p. 635. 
316 AUNE, 1998a, p. 553-555. 
317 AUNE, 1998a, p. 582-584. 
318 AUNE, 1998a, p. 635. 
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Kai. o` e[bdomoj a;ggeloj evsa,lpisen\  
kai. evge,nonto fwnai. mega,lai evn tw/| ouvranw/| 
le,gontej\  
evge,neto h̀ basilei,a tou/ ko,smou tou/ kuri,ou 
h`mw/n kai. tou/ cristou/ auvtou/( 
kai. basileu,sei eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwnÅ 

11,15 E o sétimo anjo tocou a trombeta 
e houve grandes vozes no céu dizendo: 
o reino do mundo tornou-se do Senhor nosso 
e do seu Cristo, 
que reinará pelos séculos dos séculos. 

Kai. oì ei;kosi te,ssarej presbu,teroi 
ÎoìÐ evnw,pion tou/ qeou/ kaqh,menoi evpi. tou.j 
qro,nouj auvtw/n 
e;pesan evpi. ta. pro,swpa auvtw/n kai. 
proseku,nhsan tw/| qew 

11,16 E os vinte e quatro anciãos, 
que diante de Deus estão sentados em seus 
tronos, 
prostraram-se com suas faces e adoraram a 
Deus. 

le,gontej\ euvcaristou/me,n soi( ku,rie o` qeo.j  
o ̀pantokra,twr( o ̀w'n kai. o ̀h=n(  
o[ti ei;lhfaj th.n du,nami,n sou th.n mega,lhn  
kai. evbasi,leusajÅ 

11,17 Dizendo: damos graças a ti, Senhor 
Deus,  
o Todo-Poderoso, aquele que é e que era,  
porque tomaste teu grande poder  
e reinaste. 

kai. ta. e;qnh wvrgi,sqhsan(  
kai. h=lqen h̀ ovrgh, sou  
kai. o` kairo.j tw/n nekrw/n kriqh/nai  
kai. dou/nai to.n misqo.n toi/j dou,loij sou toi/j 
profh,taij  
kai. toi/j àgi,oij kai. toi/j foboume,noij to. 
o;noma, sou(  
tou.j mikrou.j kai. tou.j mega,louj( 
kai. diafqei/rai tou.j diafqei,rontaj th.n gh/nÅ 

11,18 E as nações se iraram  
e veio a tua ira  
e o tempo de os mortos serem julgados  
e de dar a recompensa aos teus servos e aos 
profetas  
e aos santos e aos tementes do teu nome,  
 pequenos e grandes, 
e de destruir os destruidores da terra. 

 

Em 11,15, manuscritos (P 47, א, C) fazem concordância do verbo le,gw com as “grandes 

vozes” e usam a forma feminina plural le,gousai, enquanto outras variantes preferem manter a 

forma masculina plural le,gontej que se repete nos hinos, inclusive nesse, em análise (11,17). 

Em 11,17, a conjunção o[ti vem precedida de algumas variações em alguns manuscritos: 

kai. o[ti (P 47, א, C) e o` evrco,menoj o[ti (pergaminhos tardios posteriores ao século VI que tentam 

repetir a expressão conforme as outras ocorrências). A opção pela forma breve corresponde às 

outras evidências no texto. 

Em 11,18, a leitura tou.j mikrou.j kai. tou.j mega,louj (א, A, C) é preferível à forma toi/j 

mikroi/j kai. toi/j mega,loij presente em manuscritos menores (P 046). 

2.4.4.3 Análise literária 

A cena se inicia com o toque da trombeta pelo sétimo anjo (11,15)319. O versículo possui 

uma fórmula introdutória própria que se repetiu nos toques prévios das trombetas: 8,7.10.12; 

9,1.13320. 

                                                 
319 Sobre o simbolismo do numeral sete e a imagem da trombeta veja: NUSCA, 1998, p. 338-341. 
320 AUNE, 1998a, p. 637. 
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Então, o hino é proclamado por vozes fortes (fwnai. mega,lai). Dentre os hinos, aqui está 

a única utilização do plural “vozes”. Quanto ao lugar (evn tw/| ouvranw/|), ocorre aqui e em outras 

duas menções nos hinos (12,10; 19,1)321. Passou-se da terra para a esfera celestial. 

O hino proclama uma conquista do reino do mundo pelo Senhor e seu Cristo (11,15). O 

início com o verbo evge,nonto ocorre apenas aqui e em 12,10 enfatizando a realização do reinado 

de Deus no mundo de maneira proléptica. A forma aoristo evge,nonto é seguida por outro verbo 

na forma futura basileu,sei 322. A posição inicial desses verbos prepara o leitor para a ação 

escatológica de Deus que culminará em 19,1323. 

Na frase seguinte, h` basilei,a tou/ ko,smou, a palavra ko,smoj se refere à totalidade da 

criação. Há diversos significados para o termo no mundo extrabíblico conforme o período 

histórico e a cultura324. Na LXX, o termo corresponde a adorno (Gn 2,1; Ex 33,5; Dt 4,19; Is 

24,21), para expressar o universo (Is 44,24; Ecle 3,1) e tardiamente ganha o sentido de 

mundo325. No Novo Testamento, assume o sentido de adorno, de universo, das coisas criadas, 

de terra e de humanidade, criação decaída e palco da salvação326. No Apocalipse, a palavra 

ocorre em 11,15; 13,8; 17,8 com sentido de mundo enquanto criação divina, inclusive com 

entidades adversas a Deus327. Há um paralelo semelhante em Mt 4,8 (ta.j basilei,aj tou/ ko,smou), 

no qual, no contexto das tentações, os reinos do mundo se referem às nações da terra. 

O reinado pertence ao Senhor nosso e ao seu Cristo. A locução kuri,ou h`mw/n como 

sujeito do reinado possui paralelos na LXX em Sl 9,37; Ex 15,18; Zac 14,9; Dn 2,44; 7,14.27; 

Sl 145,10; Sb 3,8. A expressão cristou/ auvtou/ ocorre apenas aqui e em 12,10, ambas as 

passagens celebrando a vitória e adaptando a expressão “ungido do Senhor” do Antigo 

Testamento (1Sm 24,6; 26,9.11.16.23; também: Odes de Sal. 29,6) para o texto do 

Apocalipse328. A palavra cristo,j no Apocalipse possui poucas ocorrências e, exceto em 1,1-2, 

                                                 
321 AUNE, 1998a, p. 638. A expressão evk tou/ ouvranou/ ocorre em 10,4.8; 11,12; 14,2.13; 18,4. 
322 AUNE, 1998a, p. 638; sobre a discussão entre o “já” e “ainda não” escatológico: NUSCA, 1998, p. 
350-352. 
323 SCHEDTLER, 2014, p. 64. 
324 SASSE, Hermann. Ko,smoj . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1965, vol. 3, p. 867-898. 
325 SASSE, 1965, p. 882. 
326 SASSE, 1965, p. 883-895. 
327 Por exemplo: a besta do mar (13,6-7); besta da terra (13,11-18); a grande Babilônia (17,6): 
SCHEDTLER, 2014, p. 60. 
328 AUNE, 1998a, p. 639; A. Nusca (1998, p. 348-350) e S. Moyise (2003, p. 253) propõem um paralelo 
entre Sl 2,2 e 11,15. MOYISE, Steve. The Language of the Pslams in the Book of Revelation. 
Neotestamentica, v. 37, n. 2, p. 246-261, 2003. 
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sempre se relaciona com o reinado de Deus (1,5.9; 11,15; 12,10; 20,4.6). O verbo basileu,w 

aparece três vezes com Deus como sujeito, sempre nos hinos: 11,15.17; 19,6329. O final do 

versículo repete a expressão litúrgica eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn corrente no Apocalipse 

(1,6.18; 4,9.10; 5,13; 7,12; 11,15; 10,6; 15,7; 19,3; 20,10; 22,5) e que aparece em muitos trechos 

da LXX em contexto de realeza (Ex 15,18; Sl 144,13; Ez 43,7; Sb 3,8)330. 

O versículo seguinte (11,16) serve de transição entre uma parte e outra do hino. A 

descrição se assemelha a 4,4.10; 7.11. No entanto, aparece um novo elemento: os anciãos estão 

sentados em seus tronos diante de Deus como participantes da realeza conforme aparece em 

4,4331. Nos textos bíblicos, comumente, os oficiais esperam diante do rei (1Sm 16,21-22; Jr 

36,21; Dn 1,19; 2,2) e, nas descrições da corte celeste, Deus está sentado com os seres em volta 

dele (1Rs 22,19; Is 6,2; Dn 7,10)332. 

A resposta se inicia com o verbo euvcariste,w que pressupõe um contexto litúrgico. A 

fórmula encontrada (euvcaristou/me,n soi) se assemelha a textos judaicos (Jt 8,25; 2Mac 1,11) e 

às orações eucarísticas dos primeiros séculos (Did 9,3; 10, 2-5; Const. Apost. 7.38.4; 7.26.2)333. 

Repetem-se os qualificativos (ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr) que descrevem a soberania divina 

e que se encontra em 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 21,22, algumas vezes associado ao que se segue o` 

w'n kai. o` h=n (kai. o` evrco,menoj): 1,4.8; 4,8; 11,17; 16,5334. A última parte, presente nas 

ocorrências anteriores, é substituída pela sentença seguinte. 

A partícula o[ti introduz uma justificativa para a ação de graças. A combinação do verbo 

euvcariste,w e a conjunção o[ti era comum no epistolário paulino (Rm 1,8; 1Cor1,14; 1Ts 

2,13;2Ts 1,3;2,13) e em alguns outros textos do Novo Testamento (Lc 18,11; Jo 11,41)335. Nos 

hinos do Apocalipse ocorre a justificativa do louvor em 4,11; 5,9; 11,17; 12,10. A substituição 

de evrco,menoj pela razão da ação de graças propõe um sentido escatológico para a vinda de Deus, 

explicando-a por meio de seu reinado336. Similarmente, ocorre em 16,5. Deus inicia a execução 

do seu juízo, o que se esperava começa a acontecer. 

                                                 
329 G. K. Beale propõe um pressuposto em Dn 7, sobretudo, o reino do mundo que será trocado pelo 
reinado eterno do Filho do Homem e de seus santos (Dn 7,13-14.18.22.27): BEALE, 1999, p. 611. 
330 SMALLEY, 2005, p. 289. 
331 BEALE, 1999, p. 612. 
332 AUNE, 1998a, p. 640. 
333 Veja a extensa lista de J. Schedtler: SCHEDTLER, 2014, p. 64. 
334 AUNE, 1998a, p. 642. 
335 AUNE, 1998a, p. 641. 
336 BEALE, 1999, p. 613. 
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A construção do período e os dois verbos em segunda pessoa ei;lhfaj e evbasi,leusaj 

sugerem uma semelhança com as investiduras reais (2Sm 5,10; 2Rs 9,6.12) ou de Deus (Sl 46,9; 

47,8; 92,1; 95,10; 96,1; 98,1)337. A construção ocorre em outras partes do Apocalipse (3,3.7; 

8,5)338. A forma aoristo dos verbos sugere que o reinado já iniciou. 

O hino segue com uma série de eventos consequentes à tomada do poder por Deus e o 

início de sua ação progressiva339. Na narrativa, percebe-se a repetição (sete vezes) da partícula 

kai,. O primeiro é o reinado já iniciado com o povo de Israel, por isso, o uso do aoristo. O evento 

seguinte, a ira das nações, alude, principalmente, a Sl 99,1, ou ainda a Ex 15,14 (h;kousan e;qnh 

kai. wvrgi,sqhsan)340. 

O tema da ira de Deus é tradicional no Antigo Testamento (Ez 7,19; Am 3,7; Lm 2,2). 

No Apocalipse, a palavra ovrgh, ocorre em 6,16.17; 11,15; 14,10-11; 16,19; 19,15a e está 

associada a Deus e ao Cordeiro em relação ao julgamento dos mortos341. 

Seguem-se três eventos sucessivos marcados pelo uso dos verbos no infinitivo 

(kriqh/nai, dou/nai, diafqei/rai) e dependentes da palavra que inicia a construção342. O termo 

kairo,j ocorre apenas cinco vezes no Apocalipse (1,3; 11,18; 12,2.14; 22,10) e se refere à ação 

divina na história; especificamente no Apocalipse, significando julgamento e salvação343. No 

hino, o termo se associa ao verbo kri,nw na forma aoristo passiva: o juízo se inicia aqui e 

culminará em 20,11-15. O tempo do juízo contra as nações se inicia como se esperava para a 

conclusão da história (Sl 2; Dn 12,2)344. Há um paralelo com a realização em Ap 20,11-15 e o 

tema do julgamento de vivos e mortos (At 10,42; Rm 14,2; 2Tim 4,1)345. 

A expressão seguinte “dar a recompensa” contrasta com a vinda da ira de Deus e o 

tempo do julgamento. O termo misqo,j se refere à recompensa ganhada ou merecida. No 

Apocalipse, a palavra se reserva a Jesus para a exaltação (11,18; 22,12) para aqueles que 

                                                 
337 SCHEDTLER, 2014, p. 65. 
338 NUSCA, 1998, p. 355. 
339 CHARLES, 1975, p. 295. 
340 AUNE, 1998a, p. 643. 
341 NUSCA, 1998, p. 358. Há três ocorrências de ovrgh, tou/ qeou/: 14,10; 16,19; 19,15. As ocorrências 
estão relacionadas com a palavra qumo,j. 
342 NUSCA, 1998, p. 361. 
343 SMALLEY, 2005, p. 291. 
344 BEALE, 1999, 615; SCHEDTLER, 2014, p. 66. 
345 AUNE, 1998a, p. 644; SCHEDTLER, 2014, p. 68. 
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receberão a vida eterna. No hino, o termo se refere aos benefícios salvíficos de Deus. O tema 

da recompensa já aparece desde 2,23. 

O versículo menciona o grupo para o qual se destina a recompensa seguindo o esquema 

do Sl 2,2.5.10-12346. Os dois primeiros, servos e profetas, repetem-se em 16,6; 18,24. Os 

profetas são referidos como servos de Deus no Antigo Testamento (2Rs 9,7; 17,13.23; Jr 7,25; 

25,4; Ez 38,17; Am 3,7; Zc 1,6)347. Em 19,5, há a ocorrência de parte da lista aqui descrita. A 

referência aos tementes a Deus ocorre várias vezes em At 10,2.22.35; 13,16.26 representando 

os pagãos que se sentiam atraídos pelo judaísmo348. Os pequenos e os grandes aparecem aqui e 

em 13,16; 19,5.18; 20,12. As classes mencionadas caracterizam os seguidores do Cordeiro no 

Apocalipse349. 

Na última parte do versículo, o autor descreve a destruição no julgamento. O vocábulo 

“terra” significa os “povos da terra”350. A menção à destruição dos destruidores descreve o juízo 

baseado na Lei de Talião, expressa em Ex 21,24351. O verbo diafqei,rw (Ap 8,9; 11,18) descreve 

a natureza do julgamento divino como o anúncio da destruição de Babilônia em Jr 28,25352. 

Outros exemplos no Apocalipse: 2,2.22; 3,10; 14,8; 18,6. 20.21; 22,18.19353. A parte final do 

hino proclama a destruição figurativa do Império Romano354. 

2.4.4.4 Análise teológica 

A partir deste hino (11,15-18), concluem-se os setenários e inicia-se a realização do 

reinado de Deus e o julgamento contra as nações. 

O “Senhor e o seu Cristo” (11,15), já apresentados anteriormente, assumem o reinado 

do mundo. O texto do Apocalipse reserva o verbo gi,nomai (11,15; 12,10), no aoristo, para 

designar esse evento355. Outro detalhe textual: antes predominava, desde Ap 5, a figura do 

                                                 
346 BEALE, 1999, p. 615. 
347 Também nos manuscritos no Mar Morto. Veja a lista: NUSCA, 1998, p. 362. 
348 AUNE, 1998a, p. 645. Ver a discussão em NUSCA, 1998, p. 364. 
349 SCHEDTLER, 2014, p. 69. 
350 AUNE, 1998a, p. 645. 
351 GONZÁLEZ, Eliezer. The “Destroyers of the Earth” in Revelation 11,18 - Who are they?. 
Davarlogos, v. 14, n. 1, p. 91-107, 2015. 
352 Veja quadro paralelo em BEALE, 1999, p. 616. Em Ap 11,18 acontece a única ocorrência do verbo 
diafqei,rw significando a destruição do homem pelo julgamento divino: LUCK, Ulrich. Fqei,rw ktl . 
In: FRIEDRICH, Gehard. Theological Dictionary of the New Testament. Michigan: Eerdmans, 1974, 
vol. 9, p. 93-106, aqui p. 102. 
353 AUNE, 1998a, p. 646. 
354 SCHEDTLER, 2014, p. 71. 
355 Andrea Spatafora destaca, a partir da observação desse verbo, a transformação do reino do mundo no 
reino de Deus: “The kingdom of this world has already been converted into the kingdom of God, this 
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Cordeiro que abria os selos do livro. Doravante, predominará a figura do Cristo, que está ao 

lado do Senhor para o julgamento e o reinado que lhe fora confiado356. 

O momento (kairo,j) de julgar, recompensar e destruir os destruidores se iniciou (11,18). 

Há um aspecto qualitativo mais do que quantitativo no tempo. Não se trata de uma sucessão de 

fatos ou um evento pontual, mas de um acontecimento excepcional e contínuo, preenchendo e 

dando plenitude ao tempo357. Deus age em favor de seu povo contra os promotores da guerra e 

da injustiça. 

O momento traz consigo o julgamento de Deus (11,18). A imagem de Deus como juiz 

servia para comunicar que a ação de Deus restabeleceria a justiça entre os seres humanos358. 

Para a tradição bíblica, Deus instaura seu tribunal (Sf 3,5) para punir os malfeitores (Is 29,20-

21) e salvar os inocentes e injustiçados (Sl 103,6; 140,13)359. No Novo Testamento, diversas 

passagens demonstram que Cristo virá no final da história para julgar vivos e mortos (Mt 16,27; 

25,31-33; At 10,42; 2Cor 5,10; 2Tm 4,1)360. No hino em análise, o momento ansiado pelos 

sofredores é anunciado: o Senhor e o seu Cristo reinarão eternamente, julgarão as nações e 

darão a recompensa aos servos. Há um movimento do humano para Deus, o louvor e a 

reverência, e de Deus para a humanidade, a presença do seu reino361. 

O hino conclui os prenúncios do juízo e prepara para a execução dos juízos de Deus e a 

celebração desses nos próximos capítulos. O leitor se coloca na expectativa do reinado de Deus, 

isto é, o restabelecimento da justiça, a comunhão entre as pessoas e a paz para todos. 

2.4.5 A salvação (Ap 12,10-12) 

2.4.5.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

O hino de 12,10-12 se insere na seção que se inicia em 12,1 com o anúncio de um sinal 

grandioso no céu, seguido de outros sinais 12,17 com a ida do dragão para guerrear contra os 

                                                 
will not be fully manifest until the final defeat of the dragon and the final judgement. Nevertheless, 
believers already experience the presence of God’s kingdom”. (SPATAFORA, Andrea. Heavenly 
Liturgy and Temple in the Apocalypse. Theoforum, n. 46, p. 185-204, 2015, aqui p. 194). 
356 DELORME; DONEGANI; 2010a, p. 246. 
357 BARBAGLIA, Silvio. Tempo e storia. In: PENNA, Romano et al (org). Temi teologici della Bibbia. 
Milano: San Paolo, 2010, p. 1363-1371, aqui p. 1364. 
358 BOVATI, Pietro. Giudizio. In: PENNA, Romano et al (org). Temi teologici della Bibbia. Milano: 
San Paolo, 2010, p. 618-628, aqui p. 619. 
359 BOVATI, 2010, p. 621. 
360 BOVATI, 2010, p. 626. 
361 THOMPSON, 1990, p. 71. 
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descendentes da mulher. Em 12,18, há uma nova seção marcada por uma nova posição do 

visionário (de pé). 

A seção pode se subdividir da seguinte maneira362: apresentação das personagens (12,1-

4a); primeiro estágio do conflito: nascimento e fuga da criança (12,4b-6); segundo estágio: a 

derrota do dragão (12,7-12); o terceiro estágio: o dragão persegue a mulher e os descendentes 

dela (12,13-17)363. 

O trecho de 12,7-12 pode ser subdividido em duas partes: a narrativa da batalha no céu 

entre Miguel e o Dragão com os respectivos anjos (12,7-9) e o hino de vitória (12,10-12), que 

relaciona 12,1-6 e 12,13-17364. 

O início da perícope se marca com a fórmula semelhante ao começo dos outros hinos 

(kai. h;kousa fwnh.n mega,lhn evn tw/| ouvranw/| le,gousan). O texto de Ap 12,10-12 se estrutura em 

três estrofes: o anúncio da realização da salvação, o poder e a realeza de Deus (v. 10); a vitória 

dos cristãos (v. 11); conclamação dos céus para o regozijo (v. 12)365. A partir de 12,13 se inicia 

uma nova perícope continuando a narrativa da expulsão do dragão. 

2.4.5.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

kai. h;kousa fwnh.n mega,lhn evn tw/| ouvranw/| 
le,gousan\ 
a;rti evge,neto h̀ swthri,a  
kai. h` du,namij  
kai. h` basilei,a tou/ qeou/ h`mw/n  
kai. h` evxousi,a tou/ cristou/ auvtou/(  
o[ti evblh,qh ò kath,gwr tw/n avdelfw/n h̀mw/n(  
o ̀kathgorw/n auvtou.j  
evnw,pion tou/ qeou/ h`mw/n h̀me,raj kai. nukto,jÅ 

12,10 E ouvi uma voz forte no céu dizendo: 
agora realizou-se a salvação, 
o poder, 
o reino do nosso Deus 
e a autoridade de seu Cristo, 
porque foi expulso o acusador dos nossos 
irmãos  
aquele que os acusava  
diante do nosso Deus dia e noite 

kai. auvtoi. evni,khsan auvto.n dia. to. ai-ma tou/ 
avrni,ou  
kai. dia. to.n lo,gon th/j marturi,aj auvtw/n  
kai. ouvk hvga,phsan th.n yuch.n auvtw/n a;cri 
qana,touÅ 

12,11 E eles venceram por meio do sangue do 
Cordeiro 
e por meio da palavra do próprio testemunho 
e não amaram a própria vida deles até a morte. 

dia. tou/to euvfrai,nesqe(  
ÎoìÐ ouvranoi. kai. oì evn auvtoi/j skhnou/ntejÅ  
ouvai. th.n gh/n kai. th.n qa,lassan 

12,12 Por isso, alegrem-se os céus e seus 
habitantes. 
Ai dos habitantes da terra e do mar! 

                                                 
362 A discussão sobre a divisão da seção se concentra na consideração de 11,19. Alguns comentadores 
preferem compreender como conclusão do discurso anterior (G. K. Beale; B. Blount; R. Charles; J. Ford; 
R. Mounce, S. Smalley) e dividir a seção em 12,1-17; outros autores, consideram como introdução (D. 
Aune). Ver discussão em AUNE, 1998a, p. 661. 
363 AUNE, 1998a, p. 657-660. 
364 AUNE, 1998a, p. 663. 
365 AUNE, 1998a, p. 664. 



92 
 

o[ti kate,bh o` dia,boloj pro.j um̀a/j e;cwn qumo.n 
me,gan( eivdw.j o[ti ovli,gon kairo.n e;ceiÅ 

Porque desceu o diabo para vós tendo grande 
ira, sabendo que tem pouco tempo. 

 

Em 12,10, o códice A lê kath,gwr, um hapax legomenon no Novo Testamento. Outros 

testemunhos textuais (א, C, P 47) leem o termo mais usual kath,goroj. Preferimos manter a 

forma breve, com um grego pouco polido, pois possivelmente os copistas repetiram a forma 

mais comum366. 

Alguns manuscritos (א, C, P 046) acrescentaram, em 12,12, o artigo oi`. Preferimos esta 

forma para maior clareza do texto. Ainda no mesmo versículo, o códice א atesta a forma verbal 

katoikou/ntej presente em outras passagens do Apocalipse (11,10; 13,8;.17,2.8), mas não 

seguida em outros manuscritos. 

2.4.5.3 Análise literária 

O hino se inicia com a audição de uma voz no céu e o anúncio de que “agora” realiza-

se a salvação, o poder, o reino e a autoridade do seu Cristo. Não há a identificação de quem seja 

a voz, possivelmente dos anjos ou dos anjos com os humanos (p. ex. 5,12), como em outros 

hinos e em outras partes do Apocalipse367. 

O advérbio de tempo a;rti, ocorrido no Apocalipse somente em 14,13, desenvolve o 

acontecimento decorrente da derrota de Satanás. O advérbio se liga ao verbo gi,nomai no aoristo, 

indicando que o reinado de Deus se instalou com sua vitória368. O que antes era preparado e 

anunciado, agora se torna realidade. Uma mudança na história se instaurou369. 

A dinâmica do “já e ainda não” do reino de Deus se desenvolve a partir desse momento 

da narrativa. O que fora apresentado (4,11; 5,12-13; 7,10; 11,15) vai se realizando. As duas 

primeiras apresentações (4,11; 5,12-13) enfatizam a configuração inicial do reino de Deus; a 

expressão de 7,10 aponta o caráter universal; 11,15 destaca o aspecto de consumação e 12,10 a 

inauguração do reino370. O hino celebra o reino que se manifesta e já acontece. 

                                                 
366 Veja a discussão sobre o termo: SMALLEY, 2005, p. 327. 
367 BEALE, 1999, p. 657. 
368 AUNE, 1998a, p. 699; SCHEDTLER, 2014, p. 77. 
369 RESSEGUIE, James L. The Revelation of John: a Narrative Commentary. Michigan: Baker, 2009, 
p. 174. 
370 Equivalente também a nuni, ou nu/n usado por Paulo (Rm 3,21.26; 2Cor 5,16;6,2; Ef 3,5.10): BEALE, 
1999, p. 658. 
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A palavra swthri,a no hino assume o significado de vitória, proteção e preservação como 

em 7,10;19,1371. O contexto da batalha no céu, o uso da linguagem militar no v. 11 e o verbo 

vencer no versículo posterior sugerem tal sentido para a palavra. O hino continua a realização 

proléptica do reino já celebrado em 11,15. 

No hino, enaltece-se a autoridade (evxousi,a) do Messias. A palavra pertence ao mesmo 

campo semântico de ivscu.j e du,namij. O Novo Testamento segue o significado dado pela LXX 

de autoridade enquanto direito, permissão ou liberdade legal para uso político (Tb 2,13; 7,10; 

1Mac 10,38)372. A autoridade pertence, sobretudo, a Deus (Lc 12,5; At 1,7) e algumas vezes 

designa os poderes políticos (Lc 20,20; Jo 19,10; At 9,14; 26,10.12). Tal autoridade se destina 

a Cristo como confirmação da sua missão e identidade (Jo 10,18) com a qual é investido (Mt 

28,18)373. Apesar de, no Apocalipse, o termo demonstrar o poder de Deus sobre a natureza e a 

história (6,8; 9,3.10.19; 14,18); no hino, há a única ocorrência do termo para Cristo374. Deus 

compartilha a própria autoridade com seu ungido para a execução do julgamento e a instauração 

do seu reinado. 

Em seguida, menciona-se a justificativa do hino. O verbo evblh,qh, aoristo passivo, 

confirma a força superior de Miguel e seus anjos, consequentemente de Deus, contra o 

acusador. O termo kath,gwr, única vez no Novo Testamento, traduz literalmente o termo 

hebraico !j'f', que várias vezes foi traduzido por dia,boloj na LXX (Jó 1,6.7.9.12; Zc 3,1: ação 

de Satanás como acusador)375. O mítico adversário de Deus e do seu povo nas Escrituras (antiga 

serpente, diabo, Satanás, dragão) possui a função de acusar os irmãos dia e noite. Contudo, ele 

foi expulso definitivamente do céu para a terra (12,9-10). Da mesma maneira em Jo 12,31-32, 

Ap 12,10 explica o efeito da morte e ressurreição de Cristo376. As acusações de Satanás são 

refutadas por Cristo. 

A última parte do v. 10 serve de comentário à expulsão do acusador do céu. Nas 

Escrituras, Satanás pertence à corte celeste (1Rs 22,19; Sl 82,1; 89,5-7; Jr 23,18.22), no entanto 

                                                 
371 FOERSTER; FOHER, 1971, p. 998; SMALLEY, 2005, p. 326; SCHEDTLER, 2014, p. 77. 
372 FOERSTER, Werner. Evxousi,a . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 2, p.562-575, aqui p. 565. 
373 FOERSTER, 1964, p. 568. 
374 FOERSTER, 1964, p. 567. No Antigo Testamento, a combinação de Senhor nosso e seu Cristo ocorre 
apenas em Sl 2,2: BEALE, 1999, p. 658. 
375 SCHEDTLER, 2014, p. 79. 
376 Veja os paralelos de Ap 12,10-11 com Jo 12, 31-32 e com Test Levi 18,2-10 em BEALE, 1999, p. 
660. 
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atua para confundir os seres humanos diante de Deus (Jó 1,6-12; 2,1-7)377. Então, a salvação de 

Deus consiste também na punição dos inimigos. 

Seguindo, explicita-se a vitória das testemunhas. O verbo nika,w ocorre dezessete vezes 

no Apocalipse e 12,11 representa a única ocorrência nos hinos378. A maior parte das ocorrências 

se refere a Cristo e aos cristãos (exceto 11,7; 13,7: referência à besta). O sentido no hino alude 

à morte de Jesus e à resistência pacífica como a do Cordeiro (Ap 5,5-6)379. Sumariza-se um dos 

temas principais do livro do Apocalipse: o sofrimento dos cristãos e a vitória de Cristo380. 

Na frase seguinte: dia. to.n lo,gon th/j marturi,aj auvtw/n, o genitivo indica que o 

testemunho se especifica pela palavra381. A palavra do testemunho se refere aos mártires (v. 10: 

nossos irmãos) da comunidade que morreram como vítimas das acusações do mal e por 

consequência do compromisso cristão382. A sentença seguinte confirma e qualifica o 

testemunho, pois cumpre os ditos de Jesus sobre o desprezo da própria vida por causa do 

Evangelho: Mc 8,35; Mt 10,39;16,25; Lc 9,24;17,33; Jo 12,25. Outros inúmeros textos bíblicos 

possuem a recomendação de amar menos a própria vida: Jr 17,21; Pr 22,5; Lc 10,57; Ef 5,28; 

1Pd 3,10. A vitória de Deus em Cristo se celebra em todos os santos que testemunharam a fé e 

sofreram o martírio383. 

O versículo central do hino (12,11) apresenta um paralelismo sinonímico nas três 

sentenças. Discute-se a relação de antítese ou complementariedade entre as três frases, 

principalmente entre as duas primeiras que se iniciam por dia, 384. A sequência indica uma 

semelhança entre a vitória por meio da morte do Cordeiro e o martírio dos cristãos que 

desconsideravam a própria vida para testemunhar a fé. 

                                                 
377 AUNE, 1998a, p. 701. 
378 Vinte e oito vezes no Novo Testamento, dezessete no Apocalipse: Ap 2,7.11.17.26; 3,5.12.21.21; 
5,5; 6,2.2; 11,7; 12,11; 13,7; 15,2; 17,14; 21,7. A única ocorrência do substantivo ni,kh é 1Jo 5,4. 
379 AUNE, 1998a, p. 702; NUSCA, 1998, p. 382. D. Aune sugere um paralelo entre 12,11 e 1Cor 15,57. 
Embora ocorra o verbo vencer em 1Cor 15,57, os motivos se diferem: no Apocalipse, a morte; em 
Coríntios, a ressurreição: AUNE, 1998a, p. 702. 
380 BEALE, 1999, p. 663. 
381 Outros exemplos desse tipo de genitivo no livro do Apocalipse: 1,9; 6,9;12,17; 19,10; 20,4. AUNE, 
1998, p. 703. G. Beale propõe um paralelo verbal entre 12,11 e 6,9 a respeito da vida e do testemunho 
dos cristãos: BEALE, 1999, p. 666. 
382 NUSCA, 1998, p. 378; SCHEDTLER, 2014, p. 80. 
383 SMALLEY, 2005, p. 328. 
384 Veja a discussão: SLATER, 1999, p. 187. 
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A conclusão do hino conclama os céus e seus habitantes. A causa da exultação continua 

a mesma como indica a partícula dia. tou/to 385: o acusador foi expulso. A palavra “céu” ocorre 

cinquenta vezes no Apocalipse, sempre no singular, exceto aqui. A razão do plural indica uma 

alusão a Dt 32,43 LXX386. Semelhante convite para o louvor também aparece em Sl 96,11; Is 

44,23; 49,13; Dn 3,59. 

O verbo skhno,w, valioso para teologia dos escritos joaninos, ocorre quatro vezes no 

Apocalipse (7,15; 12,11; 13,6; 21,3) e uma vez em Jo 1,14. O termo é mais comum no ambiente 

extrabíblico e significa acampar, armar a tenda387. No Apocalipse, duas vezes aparece associado 

a Deus (7,15; 21,3) e duas vezes aos habitantes do céu (12,11; 13,6). O termo comunica a 

graciosa presença de Deus, como outrora na Shequinah388. Deus habita (lit.: acampa) entre seu 

povo e suas testemunhas habitam a morada de Deus. 

Contudo, pronuncia-se um “ai” para os habitantes da terra e do mar. A expressão, 

comum aos sinóticos389, ocorre no Apocalipse quatorze vezes confirmando o teor profético do 

livro à semelhança das denúncias dos profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías 

(vinte e duas vezes) e Jeremias (nove vezes)390. 

Enfim, justifica-se a glorificação (o[ti kate,bh o` dia,boloj). O termo dia,boloj ocorre cinco 

vezes no Apocalipse (2,10; 12,9.12; 20,2.10), designando, juntamente com Satanás, o inimigo 

de Deus e dos cristãos. Este desceu para a terra a fim de prejudicar os que nele habitam. 

Ele porta consigo grande ira e sabe do pouco tempo que lhe resta (12,12). A designação 

da “grande ira” corresponde à descrição do contexto em 12,11.13-17391, que mostra o trabalho 

                                                 
385 SCHEDTLER, 2014, p. 81. 
386 AUNE, 1998a, p. 703; BEALE, 1999, p. 666. 
387 Quatro vezes na LXX: Gn 13,12; Jz 5,17.17; 8,11. MICHAELIS, Wilhelm. Skhno,w . In: KITTEL, 
Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. Michigan: Eerdmans, 1971, vol. 7, p. 385-
386. 
388 MICHAELIS, 1971, p. 386. 
389 Apenas duas ocorrências da expressão fora dos sinóticos e do Apocalipse: 1Cor 9,16; Jd 11. 
390 AUNE, 1998a, p. 704. 
391 O termo qumo,j ocorre dez vezes no Apocalipse (12,12; 14,8.10.19; 15,1.7; 16,1.19; 18,3; 19,15), 
sempre para designar a ira divina, exceto 12,12. A ira divina se caracteriza como um vinho ou como 
uma taça de vinho, conforme a imagem do Antigo Testamento: Jr 25,15-17.27; Sl 60,4; 75,8. 
BÜCHSEL, Friedrich. Qumo,j In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. 
Michigan: Eerdmans, 1965, vol. 3, p. 167-172, aqui p. 168. 
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de destruidor da terra. Entretanto, o pouco tempo indica o final iminente da sua obra maléfica 

contra os santos. O leitor é preparado para uma nova fase do enredo, pois o fim se aproxima392. 

Outras expressões de tempo comunicam essa ideia no Apocalipse: quarenta e dois meses 

(11,2); mil duzentos e sessenta dias (11,3); mil duzentos e sessenta dias (12,6); um tempo e 

tempo e metade de um tempo (12,14); quarenta e dois meses (13,5)393. 

2.4.5.4 Análise teológica 

O hino se situa numa posição central em relação ao conjunto dos hinos e ao texto do 

Apocalipse. O combate entre Miguel e o dragão representa uma mudança na narrativa do 

julgamento do livro. O evento anunciado e ansiado por todos acontece: Deus vence os inimigos 

e instaura seu reino. 

O advérbio a;rti demonstra a mudança temporal e a singularidade do evento (12,10). A 

salvação se realiza, o reinado de Deus e a autoridade de Cristo já acontecem, pois o acusador 

foi expulso. Assim, os cristãos podem se consolar pela ação de Deus e celebrar a grandiosa 

vitória aguardada. 

A vitória se realiza por meio do sangue do Cordeiro (12,11). A arma cristã contra as 

perseguições não é outra senão o testemunho de Jesus Cristo e daqueles que o seguem e se 

entregam até a morte da mesma maneira que ele. Um estímulo à autenticidade no compromisso 

de vida e de ter como horizonte um amor além de si próprio. 

Finalmente, o céu festeja (12,12), porque o Diabo desceu para a terra por pouco tempo. 

O inimigo de Deus e dos cristãos, figurado no Diabo, apesar de grande ira, possui pouco tempo, 

isto é, garante-se a derrota dele, pois a salvação de Deus se realiza (12,10). Os primeiros leitores 

do Apocalipse se consolavam com a esperança suscitada e aumentavam a resistência em meio 

às adversidades. 

Os hinos, doravante, ganham uma conotação mais celebrativa da ação divina do que de 

anúncio, reconhecendo as maravilhas de Deus. Prolepticamente, o juízo aconteceu, Deus 

venceu e os cristãos estão “livres” dos jugos do Diabo e do Império Romano. 

                                                 
392 DESCREUX, Jacques. L'ivresse des nations: Les figures du mal dans l'Apocalypse de Jean. Leuven: 
Peeters, 2013, p. 271. 
393 BEALE, 1999, p. 667. 
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2.4.6 O Santo (Ap 15,3-4) 

2.4.6.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

O hino se situa no cenário das sete últimas pragas do Apocalipse, após a abertura dos 

sete selos (6,1−8,1) e o toque das sete trombetas (8,2−11,18). Ap 12,1-17 constitui a batalha 

entre a mulher e o dragão; Ap 13,1-18, a visão das duas bestas; Ap 14,1-20, a visão da salvação 

escatológica e do julgamento. O início de cada uma das seções é marcado com uma fórmula 

estereotipada com o verbo ver: 

12,1: Kai. shmei/on me,ga w;fqh evn tw/| ouvranw/| . 

13,1: kai. ei=don evk th/j qala,sshj. 

14,1: Kai. ei=don( kai. ivdou,( to. avrni,on. 

15,1: Kai. ei=don a;llo shmei/on evn tw/| ouvranw/| . 

A frase que introduz 15,1 (kai. ei=don) é usada também em outras seções como marca 

inicial (6,1; 8,2; 10,1; 13,1; 14,1; 19,11; 20,1; 21,1). A frase seguinte (a;llo shmei/on) é o terceiro 

sinal, depois de 12,1.3. A parte inicial (15,2-4) confirma a continuidade entre as visões das 

pragas e as visões de Ap 12−14394. 

A seção se desenvolve após uma frase que serve de título (15,1). Segue-se a visão dos 

que venceram a besta (15,2) e o cântico de Moisés e do Cordeiro (15,3-4). Os sete anjos dão 

continuidade a partir da frase meta. tau/ta ei=don (v.5) que serve de marca textual (15,5-8)395. A 

última parte constitui a missão dos sete anjos em derramar as taças da ira de Deus (16,1-21). 

O hino se nomeia como cântico (lit. uma ode) de Moisés e do Cordeiro e é formado com 

um louvor a Deus por suas obras (15,3), uma questão retórica no centro (15,4a) e os motivos 

do louvor (15,4b)396. Em 15,5, inicia-se a visão do Santuário com uma marca textual: kai. meta. 

tau/ta ei=don. 

2.4.6.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

                                                 
394 BEALE, 1999, p. 784. 
395 AUNE, 1998a, p. 863. 
396 MEYNET, Roland. Le cantique de Moïse et le cantique de l’Agneau. Gregorianum, v. 73, n. 1, p. 
19-55, 1992, aqui p. 40-42. 
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kai. a;|dousin th.n wv|dh.n Mwu?se,wj tou/ dou,lou 
tou/ qeou/  
kai. th.n wv|dh.n tou/ avrni,ou le,gontej\  
mega,la kai. qaumasta. ta. e;rga sou(  
ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr\  
di,kaiai kai. avlhqinai. aì o`doi, sou(  
o ̀basileu.j tw/n evqnw/n\ 

15,3 E cantam o cântico de Moisés, o servo de 
Deus, 
e o cântico do Cordeiro dizendo:  
grandes e admiráveis são tuas obras,  
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, 
justos e verdadeiros são teus caminhos,  
ó rei das nações. 

ti,j ouv mh. fobhqh/|( ku,rie( kai. doxa,sei to. o;noma, 
souÈ  
o[ti mo,noj o[sioj(  
o[ti pa,nta ta. e;qnh h[xousin kai. 
proskunh,sousin evnw,pio,n sou(  
o[ti ta. dikaiw,mata, sou evfanerw,qhsanÅ 

15,4 Quem não temerá, Senhor? E [quem não] 
glorificará teu nome? 
Porque apenas tu és o Santo, 
porque todas as nações virão e adorarão diante 
de ti, 
porque tuas justiças se manifestaram. 

 

Há uma variante textual em 15,3. Alguns manuscritos (P 47, C) atestam aivw,nwn e outros 

(A, P 046, P 051) evqnw/n. A primeira opção parece repetir 1Tm 1,17, enquanto a opção por 

evqnw/n corresponde mais à continuidade com o versículo anterior e com a crítica externa397. 

A forma ti,j ouv mh. fobhqh/| está amplamente atestada em A, C, P 046 e outros 

manuscritos. Contudo, há variações na formulação da pergunta, por exemplo, a adição de se 

antes de ouv (P 47, א) ou depois de fobhqh/| (051, 94, 1828 etc.). Elegemos a forma breve sem os 

prováveis acréscimos dos copistas. 

2.4.6.3 Análise literária 

O hino se caracteriza como um cântico (wv|dh,) de Moisés, o servo de Deus e do Cordeiro. 

Moisés é referido frequentemente como servo de Deus nos textos bíblicos (Ex 14,31; Nm 12,7; 

Dt 34,5; Js 1,1.15; 8,31; 9,24; 1Rs 8,53; 2Rs 18,12;21,8; 2Cro 24,9; Ne 1,8; Sl 105,26; Ml 3,22; 

Br 1,20)398. O Antigo Testamento apresenta três cânticos atribuídos a Moisés (Ex 15,1-8; Dt 

31,10−32,43; Sl 90). Entretanto, Ap 15,3-4 não se refere diretamente a nenhum dos três textos. 

Todavia, o contexto literário sugere uma relação com Ex 15,1-8, no qual Moisés é 

chamado de servo de Deus (Ex 14,31)399. Os outros dois textos (Dt 31,10-32,43; Sl 90) possuem 

em comum o tema da libertação, o enaltecimento de Deus por suas obras, a punição dos 

inimigos e a imagem do mar e da vitória explicitados no v. 2400. O autor canta o êxodo final 

                                                 
397 METZGER, 1975, p. 753. 
398 AUNE, 1998a, p. 872. 
399 Roland Meynet apresenta um quadro comparativo entre as palavras de Ap 15,3-4 e as expressões de 
Ex 15: MEYNET, 1992, p. 43. 
400 Conforme Fiorenza, Ap 15,3 constitui um exemplo de uma combinação de temas e de textos do 
Antigo Testamento que demonstra a maneira como o autor faz uso de suas fontes (apocalipses judaicos 
e outras) para expressar sua visão profética: FIORENZA, Elisabeth Schüssler. The Book of Revelation: 
Justice and Judgment. Philadelphia: Fortpress, 1985, p 135. 
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rumo à Nova Jerusalém celeste. O cântico novo de 5,9 e 14,3 é completado e continuado em 

15,3. 

A frase seguinte “e do Cordeiro” causa estranheza porque foi dito anteriormente ser do 

Cordeiro. D. Aune considera-a uma glosa marginal, adicionada ao texto à semelhança de outras 

partes no livro do Apocalipse (7,9.10; 14,4.10; 21,22.23; 22,1.3)401. G. K. Beale e S. Smalley 

discutem se o genitivo é subjetivo ou objetivo, podendo ser traduzido e entendido como 

subjetivo402. Gramaticalmente, as duas interpretações são possíveis. 

O hino possui uma marca literária comum aos outros hinos (le,gontej). Todavia, torna-

se redundante neste hino, por causa do uso do verbo a;|dousin. No louvor pelas grandiosas e 

maravilhosas obras divinas, os dois adjetivos (mega,la kai. qaumasta,) expressam reverência 

humana diante da ação divina e aludem diretamente a Dt 28,59 e ao Sl 111,2-4, que repetem as 

mesmas palavras, conforme a versão dos LXX 403. No entanto, inúmeras outras passagens do 

Antigo Testamento possuem conteúdo semelhante404. 

A palavra e;rga se refere às obras de Deus na criação e para a salvação humana e pode 

significar também milagres405. Com esse sentido, ela aparece dezessete vezes no evangelho de 

João (5,20.36.36; 7,3.21; 9,3.4; 10,25.32.32.37.38; 14,10.11.12; 15,24)406. Diversas outras 

passagens do Antigo Testamento possuem o conteúdo semelhante à aclamação presente no 

hino: Tb 12,22; Jó 42,3; Dn 9,4; Dt 7,18;10,21; Sl 111,2; 139,14. No hino, o autor reconhece 

as obras de Deus como grandes e admiráveis por recordar a ação divina na história do povo de 

Israel e experimentar a mesma ação na comunidade cristã. 

Deus é exaltado novamente como ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr da mesma forma em 4,8; 

11,17; 16,7; 19,6; 21,22. Igualmente, nas outras passagens, o título substitui o nome divino. 

                                                 
401 AUNE, 1998a, p. 873; CHARLES, 1976, p. 34-35; JÖRNS, 1972, p. 127. 
402 BEALE, 1999, p. 793; SMALLEY, 2005, p. 386. 
403 BEALE, 1999, p. 794. 
404 “Grande e maravilhosa são tuas obras” (Sl 92,5; 139,14; Tb 12,22; Ex 15,11; Jó 42,3); “justos e 
verdadeiros são teus caminhos” (Dt 32,4; Sl 115,17): SCHEDTLER, 2014, p. 86. Steve Moyise propõe 
uma relação de Ap 15,3-4 com Sl 86,8-10. Embora haja termos e temas semelhantes, a alusão precisaria 
ser mais desenvolvida. O autor apenas apresenta o paralelo para confirmar a presença dos Salmos no 
Apocalipse: MOYISE, 2003, p. 254-255. 
405 BERTRAM, Georg. ;Ergon . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 2, p. 635-655, aqui p. 640. 
406 BERTRAM, 1964, p. 642. 
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A frase seguinte faz alusão a Dt 32,4: “suas palavras são verdadeiras e seus julgamentos 

justos”, apresentando a soberania dos atos de Deus: 

Dt 32,4 Ap 15,3 

qeo,j avlhqina.  
 
ta. e;rga auvtou/ kai. pa/sai  
 
aì o`doi. auvtou/ kri,seij qeo.j pisto,j kai.  
 
ouvk e;stin avdiki,a di,kaioj kai. o[sioj ku,rioj 

 
mega,la kai. qaumasta. ta. e;rga sou( 
ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr\  
 
di,kaiai kai. avlhqinai. aì od̀oi, sou( o` basileu.j 
tw/n evqnw/n 

A justiça era uma virtude demasiadamente apreciada nos imperadores romanos, nas 

estátuas e nas inscrições de moedas407. Para os cristãos, a justiça pertence a Deus por seus atos 

e pelo sangue do Cordeiro (1,5-6; 5,9; 7,14; 12,11)408. Os dois adjetivos combinados aparecerão 

em 16,7 e 19,2. As frases de abertura caracterizam o julgamento divino enaltecido no hino. 

A frase “rei das nações” faz um paralelo com o título “Senhor Deus Todo-Poderoso409. 

Cristo também é chamado de “rei da terra” (1,5), senhor dos senhores e rei dos reis (17,14; 

19,16; 11,15), única ocorrência no Novo Testamento. Assim, verifica-se no versículo um 

paralelismo410: 

A  mega,la kai. qaumasta. ta. e;rga sou 

     B  ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr\ 

A’  di,kaiai kai. avlhqinai. aì o`doi, sou( 

      B’  o ̀basileu.j tw/n evqnw/n 

A questão seguinte se encontra em Jr 10,7 e ainda aparece de maneira semelhante em 

inúmeras passagens411. Nos dois textos, todos reconhecem a Deus verdadeiro porque seus atos 

são justos, por isso devem adorá-lo. Jeremias compara o Deus de Israel e os ídolos das nações, 

enquanto o Apocalipse contrasta Deus e o Cordeiro com a besta e sua imagem412. O termo 

“nações” indica frequentemente, no Apocalipse, o mundo descrente (10,11; 11,2.9.18; 14,8; 

15,4; 16,19; 18,3; 19,15)413. 

                                                 
407 AUNE, 1998a, p. 875. 
408 BEALE, 1999, p. 795. 
409 BEALE, 1999, p. 795. 
410 RESSEGUIE, 2009, p. 206; VANNI, 1980, p. 161. 
411 Ex 15,11; 1Sm 26,15; Sl 72,18; 83,18; 86,10; 136,4; Is 40,25; 46,5; Miq 7,18: AUNE, 1998a, p. 875. 
412 BEALE, 1999, p. 796. 
413 SMALLEY, 2005, p. 387. 
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Os dois verbos (fobe,omai e doxa,zw) parecem contradizer-se: como poderia glorificar 

algo temível? No entanto, um completa o sentido do outro. No Novo Testamento, a noção de 

temor a Deus se relaciona com a experiência de fé e representa a atitude reverente do homem 

diante de Deus414. No Apocalipse, o termo aparece em contexto de julgamento (11,18; 15,4; 

19,5) e destaca a justiça e a salvação415. Assim, os dois verbos se complementam, quase 

sinônimos416. 

A reposta é justificada três vezes por frases iniciadas pela partícula o[ti. Na primeira 

frase, encontramos a expressão mo,noj o[sioj, usada em segunda pessoa, como única ocorrência. 

O termo mo,noj frequentemente acompanha expressões para falar de Deus (2Cro 6,30; Ne 9,6; 

Sl 82,19; Is 2,11; Rm 16,27; 1Tm 1,17; Jd 25)417. O adjetivo o[sioj só ocorre aqui e em 16,5 e, 

dentre o uso no Novo Testamento (At 2,27; 13,34.35; 1Tm 2,8; Tt 1,8; Hb 7,26), apenas o 

Apocalipse atribui a Deus. O termo designa a santidade de Deus no Antigo Testamento como 

aquele que é distinto das coisas criadas (Dt 32,4; Sl 144, 17)418. 

Na segunda justificativa, a qualificação “de todas as nações” é uma metonímia que 

substitui “todos os povos” que devem adorar a Deus. Há cinco ocorrências no Apocalipse (12,5; 

14,8; 15,4; 18,3.23). O termo pa/j aparece com e;qnoj em 5,9; 7,9; 13,7; 14,8; 15,4; 18,3.23 e 

significa incomparabilidade de Deus, consequência das ações no evento do êxodo (Ex 15,11; 

Dt 33,26-17)419. Deus não é apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos. 

O hino se conclui com a terceira justificativa e a reposta final para a questão do início 

do v. 4. O termo dikaiw,mata alude à ação divina no Êxodo (Ex 6,6; 7,4)420. Ele possui duplo 

sentido na LXX e no Novo Testamento: “justos julgamentos” por meio de decretos e decisões 

ou “atos justos”421. A palavra seguinte evfanerw,qhsan sugere a segunda denotação, por isso 

traduzido por “justiças” como em 19,8. A reverência a Deus se deve por causa dos seus atos 

justos que são manifestos (6,9-10; Dn 7,22; Sl 98,2). 

                                                 
414 BALZ, Horst. Fobe,w ktl. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. 
Michigan: Eerdmans, 1974, vol. 9, p. 189-219, aqui p. 209. 
415 BALZ, 1974, p. 212. 
416 SCHEDTLER, 2014, p. 90. 
417 SMALEY, 2005, p. 388. 
418 D. Aune e G. K. Beale apresentam um quadro paralelo entre Ap 15,4a e Sl 86,9-10: AUNE, 1998a, 
p. 875; BEALE, 1999, p. 797. 
419 BEALE, 1999, p. 798. 
420 FORD, 1975, p. 257. 
421 Justos julgamentos: Dt 4,1; 1Rs 3,28; Lc 1,6; Rm 1,32; 2,26; 5,16; 8,4. Atos justos: Bar 2,17; Ap 
19,8: SCHEDTLER, 2014, p. 92. 
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2.4.6.4 Análise teológica 

A narração do juízo divino continua. A salvação realizada desde 12,10 passa a ser 

percebida e enaltecida nos hinos. Como Moisés celebrou a libertação do Egito (Ex 15), os 

cristãos cantam a conquista adquirida422. 

O hino engrandece as maravilhas divinas (15,3), expressas por meio das obras (grandes 

e admiráveis) e dos caminhos (justos e verdadeiros). As obras de Deus constituem um tema 

recorrente nas Escrituras: a criação (Gn 2,2-3); a libertação da escravidão do Egito e a Aliança 

(Ex 19−20; 32,16); as gerações recordam as obras do Senhor (Js 24,31; Jz 2,7.10; Sl 77,12; 

78,7); Deus continua suas obras (Is 10,12; 28,21); Jesus realiza as obras de Deus (Jo 5,36; 6,28-

29); a comunidade cristã percebe a ação de Deus (At 2,11; 14,27; 15,4)423. Os caminhos do 

Senhor, incompreensíveis para o ser humano (Rm 11,33), designam-se como justos e 

verdadeiros, apresentando a proposta da mensagem cristã como superior às seduções do 

Império Romano. Assim, as pessoas daquele contexto histórico poderiam reverenciar e confiar 

no “Senhor Deus Todo-Poderoso”, o verdadeiro “rei das nações” (15,3), em vez daquele rei 

provisório e injusto. 

Consequentemente, expressa-se o motivo para a glorificação de Deus: ele é santo (mo,noj 

o[sioj), as nações virão e o adorarão, pois seus juízos se manifestaram (15,4). As afirmações 

destacam a singularidade de Deus em relação a outras formas de culto (imperador, religião 

greco-romana) contemporâneas aos cristãos do final do primeiro século. Então, os que confiam 

em Deus esperam na manifestação da justiça divina que já se iniciou. 

O hino recorda os eventos precedentes e celebra a salvação que, na narrativa, acontece 

desde 12,10424. Ela se desenvolverá e culminará com as núpcias do Cordeiro que se destina para 

todos. 

2.4.7 Justo (Ap 16,5-7) 

2.4.7.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

O presente hino pertence à seção 15,1−16,21, cuja estrutura foi comentada no tópico 

anterior. Em 16,1-21, lemos o derramamento das taças da ira de Deus pelos sete anjos. 

                                                 
422 DELORME, Jean; DONEGANI, Isabelle. L’Apocalypse de Jean: révélation pour le temps de la 
violence et du désir. Vol. 2. Paris: Cerf, 2010b, p. 56. 
423 MALONEY, Linda. Works and righteousness. In: STUHLMUELLER, Carrol (ed). The Collegeville 
Pastoral Dictionary of Biblical Theology. Minnesota: Liturgical Press, 1994, p. 901-902. 
424 MEYNET, 1992, p. 45. 
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Em 16,1, há a instrução da voz para o derramamento das taças. A primeira taça (16,2) 

atinge os adoradores da besta; a segunda se derrama sobre o mar (16,3) e mata os seus 

habitantes; a terceira taça se destina às fontes e rios (16,4-7), nela se situa o hino sobre o 

julgamento divino; a quarta taça acerta o sol (16,8-9); a quinta se extravasa sobre o trono da 

besta (16,10-11); a sexta se espalha sobre o rio Eufrates (16,12-16); a sétima alastra a ira de 

Deus no ar (16,17-21)425. 

O hino (16,5-7) constitui uma doxologia sobre a ação julgadora de Deus. Na sucessão 

de derramamentos das taças, acontece a aclamação do anjo das águas ouvida pelo autor do 

Apocalipse (16,5) formando uma perícope até 16,7, onde se conclui o louvor à justiça divina. 

Em 16,8, iniciam-se as ações do quarto anjo. 

Subdividimos a perícope em duas partes: na primeira parte (16,5-6), o anjo das águas 

proclama o julgamento divino; na segunda parte (16,7), a voz do altar responde 

afirmativamente426. 

2.4.7.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

Kai. h;kousa  
tou/ avgge,lou tw/n ùda,twn le,gontoj\  
di,kaioj ei=( o` w'n kai. o` h=n( o` o[sioj( 
o[ti tau/ta e;krinaj( 

16,5 E ouvi 
o anjo das águas dizendo: 
justo és, aquele que é e que era, o Santo 
porque julgaste estas coisas 

o[ti ai-ma àgi,wn kai. profhtw/n evxe,cean 
 
kai. ai-ma auvtoi/j e;dwkaj piei/n( 
a;xioi, eivsinÅ 

16,6 Porque derramaram sangue dos santos e 
profetas 
e deste o sangue deles para beber. 
Eles são dignos. 

Kai. h;kousa tou/ qusiasthri,ou le,gontoj\  
nai. ku,rie o` qeo.j ò pantokra,twr(  
avlhqinai. kai. di,kaiai aì kri,seij souÅ 

16,7 E ouvi dizendo do altar: 
sim Senhor Deus Todo-Poderoso 
verdadeiros e justos são teus julgamentos. 

 

Um manuscrito antigo (P 47), do século III, constata a partícula kai entre h=n e o` o[sioj 

(15,5). No entanto, o texto parece mais coerente e legível sem a partícula que não ocorre nos 

melhores códices. 

Em 15,6, testemunhos textuais importantes (א, P 47 e outros) atestam a forma verbal no 

aoristo (e;dwkaj). Optamos por esse tempo verbal, em vez de ÎdÐe,dwkaj no pretérito perfeito. 

                                                 
425 AUNE, 1998a, p. 864-867. 
426 AUNE, 1998a, p. 864-865. 
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2.4.7.3 Análise literária 

O hino é proclamado por um único ser: o anjo das águas. Diversos textos da literatura 

rabínica apresentam anjos e espíritos para os elementos da natureza427. Especificamente no livro 

do Apocalipse, além do anjo das águas, aparecem o anjo que controla os ventos (7,1-2) e o anjo 

que possui autoridade sobre o fogo (14,18). No presente hino, o anjo possui soberania sobre as 

águas428. 

O conteúdo do hino é uma doxologia à justiça divina composta de duas partes: 

qualificação de Deus como justo e a explicação da justiça divina. Esse gênero de julgamento 

ocorre diversamente em hinos e orações no Antigo Testamento, por exemplo Js 7,19-21. 

Conforme D. Aune429, tais hinos e orações contêm três características: reconhecimento da ação 

divina; louvor como resposta direta ao ato justo de Deus; expressão alegre e jubilosa de 

glorificação a Deus. 

O início do hino, “justo és”, repete o que ocorre algumas vezes em hinos e orações do 

Antigo Testamento: Tb 3,2; Est 4,17; Sl 119, 37; 120, 137; Jr 12,1430. O termo di,kaioj possui 

um significado geral de cumprimento de obrigação e dever ao outro, à sociedade e a Deus431. 

Esta qualificação frequentemente se confere a Deus no Antigo Testamento: Ex 9,27; Dt 32,4; 

Js 7,19-21; 2Cr 12,6; Esd 9,15; Ne 9,8.33; Jer 11,20; 12,1; Sl 7,11; 116,5; 119,137; 145,17; Tb 

3,2; Est 4,17; Dn 9,14. Com o sentido de fiel cumpridor das promessas e verdadeiro em suas 

ações, o hino usa o atributo “justo” para Deus. 

Os títulos divinos do hino já apareceram algumas vezes no livro do Apocalipse. A 

fórmula o` w'n kai. o` h=n precedida de pantokra,twr ocorreu em 11, 17 e a fórmula o` w'n kai. o` 

h=n kai. o` evrco,menoj ocorreu em 1,4.8; 4,8. No presente hino, a terceira parte da nomeação divina 

acontece com o` o[sioj que aparece no contexto associada à atribuição “justo”432. A ausência de 

evrco,menoj pode se explicar pela chegada do reino inaugurado em 11,15.17433. Aquele que se 

aguardava realiza suas justas ações. 

                                                 
427 AUNE, 1998a, p. 884-885. 
428 BEALE, 1999, p. 817. 
429 AUNE, 1998a, p. 885. 
430 Há ainda, para Ap 16,7, dois paralelos sugeridos por D. Aune: Ap Moisés 27,7 e T. Jó 43,13: AUNE, 
1998a, p. 886. 
431 SCHRENK, Gottlob. Di,kaioj . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 2, p. 178-225, aqui p. 182. 
432 “God’s holiness is manifested in his just judgments. In fact God is praised in the hymn for his 
judgments which are just and true”. (SPATAFORA, 2015, p. 201). 
433 NUSCA, 1998, p. 411. 
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No presente hino, o termo o[sioj ocorre relacionado com di,kaioj. Um termo aparece 

como sinônimo do outro e representam a soberania da ação divina434. Os dois atributos 

combinados refletem a mesma descrição de Deus em 6,10 e aparecem juntos na LXX apenas 

em Dt 32,4435. 

Outra justificativa aparece: o[ti ai-ma àgi,wn kai. profhtw/n evxe,cean. O motivo da morte 

dos santos e profetas ocorre em 17,6; 18,24. O termo “profetas” evoca os heróis da fé (Lc 10,24; 

Mt 13,17; Jo 8,52; Hb 11,32-38; Tg 5,10). O julgamento de sangue se assemelha aos “ais” no 

v. 4, que são explicados nos vv. 5-6. 

No entanto, em 16,6, o sangue é dado para beber. A expressão pode significar “matar”, 

por exemplo, em Ap 17,6; Nm 23,24; 2Sm 23,17; Jr 46,10; Ez 39,17-19. Ambas as ocorrências 

da palavra ai-ma não representam apenas a morte literal, mas também o sofrimento e o martírio 

já mencionados em 6,9-10; 12,11, conforme Is 49,26; Sl 79,3.10.12436. 

O binômio “santos” e “profetas” aparece no Apocalipse também em 11,18; 18,10.24. A 

comunidade cristã, representada pelos santos e profetas, é designada com o adjetivo a;xioj. A 

mesma palavra que foi dirigida a Deus (4,11) e ao Cordeiro (5,9.12), agora é aplicada aos 

seguidores de Cristo como em 3,4. De maneira contrária, os seguidores da besta, indignos, 

merecem a punição. 

A seguir, aparece resposta de alguém vindo do altar (16,7). O ser que fala para João 

escutar não é identificado. Possivelmente, a voz representa uma declaração dos mártires que 

gritavam por justiça em 6,9-10. Da mesma forma como em 6,9, menciona-se o altar, o 

julgamento (por exemplo: 8,3-5; 9,13; 11,1; 14,18) e o sacrifício dos santos437. 

O termo nai,, sinônimo de amém438, confirma o julgamento doxológico de 16,5-6. Outras 

quatro vezes aparece com a mesma função: 1,7; 14,13; 16,7; 20,22. Há uma inclusão entre 

“justo” (v.5) atribuído a Deus e “justos” (v. 7) atribuído aos julgamentos divinos. 

A frase avlhqinai. kai. di,kaiai aì kri,seij sou ocorre ainda outra vez em 19,2. Os 

atributos di,kaioj e avlhqino,j nunca se referem a Deus no livro do Apocalipse. No entanto, eles 

                                                 
434 SCHEDTLER, 2014, p. 95. 
435 BEALE, 1999, p. 818. 
436 BEALE, 1999, p. 819. 
437 BEALE, 1999, p. 820. 
438 Por exemplo em 5,14: AUNE, 1998a, p. 888; NUSCA, 1998, p. 416; SCHEDTLER, 2014, p. 97. 
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se aplicam aos caminhos de Deus (15,3) e aos julgamentos (16,7; 19,2). A ênfase em um Deus 

justo se encontra também em Sl 7,12; 2Mac 12,6; 2Tm 4,8439. 

2.4.7.4 Análise teológica 

A ação divina se realiza no decorrer da narrativa. A besta, o dragão e Babilônia, imagens 

do sistema imperial, estão sendo julgados e castigados. O juízo aguardado acontece 

maravilhosamente, causando a admiração dos seres celestiais. 

Com isso, no hino, sobressai-se a atribuição de justo para Deus. Em 16,5, ocorre o 

adjetivo di,kaioj para Deus e o verbo kri,nw designando sua ação. Em 16, 7, os julgamentos 

(kri,seij) de Deus são qualificados como justos e verdadeiros (avlhqinai. kai. di,kaiai). 

Para as Escrituras, a justiça era tematizada como uma propriedade divina e expressava 

a manifestação de Deus para os seres humanos440. Deus é o supremo juiz dos seres humanos, 

por isso, Ele não faz distinção de pessoas e defende os menos favorecidos (Dt 10,18). Além 

desse aspecto social, Ele também julga o pecado e perdoa quem se converte. No perdão e na 

misericórdia, ele manifesta sua justiça, pois preocupa-se com a salvação do ser humano e não 

com sua condenação (Ez 18,23). A justiça divina é a fidelidade à aliança em uma perspectiva 

universalista e cósmica441. 

Ademais, na fórmula tradicional para caracterizar Deus no Apocalipse (o` w'n kai. ò h=n 

kai. o` evrco,menoj), a última expressão é substituída por o` o[sioj (16,5), demonstrando a reverência 

por Deus que já vem e atua na história do seu povo. A santidade de Deus se opõe às práticas 

injustas do Império e se apresenta como o fundamento da vida cristã e uma motivação para a 

prática da fé442. Nas Escrituras, santidade, verdade e justiça caracterizam e distinguem o Senhor 

dos deuses dos outros povos443. Como em 15,3-4, justiça e santidade compõem o louvor a Deus 

e reconhecimento universal da salvação de Deus444. 

Em 16,6, há o reconhecimento dos cristãos que morreram testemunhando a fé em Cristo. 

Os santos e profetas, isto é, os cristãos, são dignos (a;xioj). O adjetivo usado para Deus (4,11) e 

                                                 
439 SMALLEY, 2005, p. 404. 
440 FERNANDEZ, Irène. Justiça divina. In: LACOSTE, Jean-Yves (dir). Dicionário Crítico de Teologia. 
São Paulo: Loyola, 2004, p. 971-974, aqui p. 971. 
441 FERNANDEZ, 2004, p. 972. 
442 TÁBET, Michelangelo. Santità. In: PENNA, Romano et al (org). Temi teologici della Bibbia. Milano: 
San Paolo, 2010, p. 1238-1243, aqui p. 1240. 
443 DELORME; DONEGANI, 2010b, p. 64. 
444 SMALLEY, 2005, p. 402. 
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para o Cordeiro (5,9.12) se atribui também aos cristãos. As primeiras testemunhas da fé se 

configuraram a Cristo de tal maneira que são reconhecidas com devida honra pelos demais. 

Para os leitores e ouvintes do Apocalipse que viviam aquele contexto histórico, o hino 

os encoraja e os alegra para o difícil compromisso de fé. Percebe-se, por meio dos hinos, que o 

desfecho se aproxima e os sofrimentos da comunidade não ficam aquém de Deus. A justiça 

prevalece contra a hegemonia imperial e a esperança nutre o testemunho de fé dos cristãos para 

resistirem às adversidades. 

2.4.8 O aleluia final (Ap 19,1-8) 

2.4.8.1 Contexto literário e delimitação da perícope 

O hino de Ap 19,1-8 proclama o triunfo final de Deus após dois episódios: a visão da 

besta e da grande prostituta (17,1-18) e a destruição de Babilônia (18,1-24)445. 

Entre a queda de Babilônia (Ap 17−18) e a visão da nova cidade, a nova Jerusalém (Ap 

21−22), há uma transição textual (Ap 19−20) formada pelas seguintes unidades literárias: o 

hino da sala do trono (19,1-8); a conclusão do anúncio angélico (19,9-10); a derrota final dos 

inimigos de Deus (19,11−20,15). Assim, o hino introduz a celebração final para a entrada na 

morada de Deus entre os homens. 

A perícope se inicia com uma expressão que marca uma nova unidade textual: meta. 

tau/ta. O louvor se estende no decorrer dos versículos até 19,8, com a conclusão da cena. Em 

19,9, o tema deixa de ser o convite ao louvor e às núpcias do Cordeiro, para declarar os bem-

aventurados, os que participam da festa de núpcias do Cordeiro. 

Em Ap 19,1-8, temos um hino composto por duas partes: louvor com atenção no 

julgamento da prostituta (19,1-4) e uma resposta com um convite ao louvor (19,5-8)446. A 

primeira parte do hino marca seu início e a separação da seção anterior com a expressão meta. 

tau/ta e se conclui com o ato de adoração dos anciãos e seres vivos. A segunda parte é marcada 

pela voz que sai do trono (kai. fwnh. avpo. tou/ qro,nou), convidando ao louvor. 

A primeira estrofe do hino (19,1-4) consiste em três elementos: um julgamento 

doxológico com um grito de vitória (19,1-2), semelhante a 16,5-6; a continuidade narrativa 

                                                 
445 Sobre o símbolo “Babilônia”: BIGUZZI, Giancarlo. Is the Babylon of Revelation Rome or 
Jerusalem?. Biblica, vol. 87, n. 3, p. 371-386, 2006. 
446 AUNE, David. Revelation 17-22. Nashville: Thomas Nelson, 1998b, p. 1019. 
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explicando o justo julgamento de Deus (19,3); e a cena de adoração com o responsório dos 

anciãos e os seres celestiais (19,4) 447. 

A segunda estrofe (19,5-8) forma-se por duas partes menores: uma convocação da voz 

do trono ao louvor (19,5) e o hino de louvor (19,6-8). Conforme D. Aune, essa estrofe se 

estrutura de acordo com os hinos de louvor presentes nos Salmos, possuindo três distintivos 

principais: o convite ao louvor (Aleluia: 19,6); a sentença temática como seção de transição 

justificando o louvor (por causa do reinado de Deus: 19,6); rememoração dos feitos de Deus 

(19,7-8)448. 

O hino final é a composição mais complexa dentre os hinos do livro do Apocalipse. Ele 

conclui o julgamento que percorre a narrativa do livro e constitui um grand finale dos hinos do 

Apocalipse449. No versículo 9, inicia-se uma nova perícope. 

2.4.8.2 Texto, tradução e crítica textual 

 

Meta. tau/ta  
h;kousa wj̀ fwnh.n mega,lhn  
o;clou pollou/  
evn tw/| ouvranw/| lego,ntwn\ 
 
a`llhloui?a,\ h̀ swthri,a kai. h` do,xa kai. h` 
du,namij tou/ qeou/ h̀mw/n( 

19,1 Depois destas coisas,  
eu ouvi como que grande voz  
de uma numerosa multidão 
no céu dizendo:  
Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do 
nosso Deus. 

o[ti avlhqinai. kai. di,kaiai aì kri,seij auvtou/\  
o[ti e;krinen th.n po,rnhn th.n mega,lhn  
h[tij e;fqeiren th.n gh/n evn th/| pornei,a| auvth/j(  
kai. evxedi,khsen to. ai-ma tw/n dou,lwn auvtou/ evk 
ceiro.j auvth/jÅ 

19,2 Porque verdadeiros e justos são os juízos 
dele,  
porque julgou a grande prostituta  
que corrompia a terra com sua prostituição 
e vingou o sangue dos seus servos da mão 
dela. 

kai. deu,teron ei;rhkan\ àllhloui?a,\ 
kai. o ̀kapno.j auvth/j avnabai,nei eivj tou.j aivw/naj 
tw/n aivw,nwnÅ 

19,3 E segunda vez disseram: Aleluia!  
E a fumaça dela sobe para os séculos dos 
séculos. 

kai. e;pesan oì presbu,teroi oì ei;kosi te,ssarej 
kai. ta. te,ssara zw/|a  
kai. proseku,nhsan tw/| qew/| tw/| kaqhme,nw| evpi. 
tw/| qro,nw| le,gontej\  
avmh.n àllhloui?a,( 

19,4 E prostraram-se os vinte e quatro anciãos 
e os quatro viventes  
e adoraram a Deus, aquele que está sentado 
sobre o trono dizendo: 
Amém! Aleluia! 

                                                 
447 AUNE, 1998b, p. 1022. 
448 AUNE, 1998b, p. 1022. 1028. Meynet e Oniszczuk propõem uma estrutura tripartida (vv. 1-3; 4-5; 
6-8) disposta de maneira concêntrica com o centro na adoração dos seres (19,4-5): MEYNET, Roland; 
ONISZCZUK, Jacek. Exercises d’analyse rhétorique biblique. Paris: Gabalda, 2013, p. 231-237. No 
entanto, optamos pela estruturação de David Aune por considerar a relação com o conjunto narrativo do 
Apocalipse e não apenas a perícope isolada. Outra perspectiva de quiasmo, mas considerando a perícope 
19,1-10: CHRISTIAN, Ed. A Chiasm of Seven Chiasms: the Structure of Millennial Visions Rev 
19:1−21,8. Andrews University Seminary Studies, v. 37, n. 2, p. 209-225, 1999. 
449 JÖRNS, 1972, p. 159; SCHEDTLER, 2014, p. 101. 
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Kai. fwnh. avpo. tou/ qro,nou evxh/lqen le,gousa\  
aivnei/te tw/| qew/| h`mw/n pa,ntej oì dou/loi auvtou/ 
Îkai.Ð oì fobou,menoi auvto,n( 
oì mikroi. kai. oì mega,loiÅ 

19,5 E saiu uma voz do trono que dizia: 
louvai ao nosso Deus todos os seus servos e os 
tementes, 
os pequenos e os grandes 

Kai. h;kousa wj̀ fwnh.n o;clou pollou/  
kai. w`j fwnh.n ùda,twn pollw/n  
kai. w`j fwnh.n brontw/n ivscurw/n lego,ntwn\ 
 
a`llhloui?a,( o[ti evbasi,leusen ku,rioj o ̀qeo.j o` 
pantokra,twrÅ 

19,6 E ouvi como que um som de uma grande 
multidão 
e como que o som de muitas águas, 
como que o som de grandes trovões, dizendo:  
Aleluia! Porque reinou o Senhor Deus, o 
Todo-Poderoso. 

cai,rwmen kai. avgalliw/men kai. dw,swmen th.n 
do,xan auvtw/|( 
o[ti h=lqen ò ga,moj tou/ avrni,ou kai. h` gunh. 
auvtou/ h`toi,masen èauth.n 

19,7 Regozijemo-nos e alegremo-nos e 
demos-lhe glória, 
porque veio as núpcias do Cordeiro, e a esposa 
dele se preparou a si mesma. 

kai. evdo,qh auvth/| i[na periba,lhtai bu,ssinon 
lampro.n kaqaro,n\  
to. ga.r bu,ssinon ta. dikaiw,mata tw/n àgi,wn 
evsti,nÅ 

19,8 E foi-lhe dado para que se vestisse de 
bisso (linho fino) puro e resplandecente, 
pois o bisso é as justiças dos santos. 

 

Em 19,5, a presença da partícula kai, não está atestada em א, C e P. Alguns manuscritos 

posteriores a atestam (A, P 046, P 051). Optamos pelo uso entre colchetes para designar o 

acréscimo de um copista que cria um melhor sentido para o texto450. Assim, os “tementes” 

designam mais uma característica dos cristãos em vez de uma classe diferente dos servos. 

Alguns testemunhos textuais (א, P 046 e outros) asseguram o pronome h`mw/n na frase 

ku,rioj o` qeo.j Îh`mw/nÐ o` pantokra,twr em 19,6. Contudo, outros manuscritos importantes (A e 

outros) e as ocorrências da expressão no Apocalipse (1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 21,22) 

justificam a opção por omitir o pronome. 

A forma futura do verbo di,dwmi, em 19,7, verifica-se em bons testemunhos textuais (א, 

A). Entretanto, não faz concordância com a frase, que parece ter mais sentido com o verbo no 

mesmo tempo, assim conjugado dw,swmen. Sugere-se um descuido do copista em substituir o 

ômega (aoristo subjuntivo) por um ômicron (futuro indicativo)451. 

2.4.8.3 Análise literária 

O início do hino repete uma fórmula estereotipada e presente em outros trechos do livro 

do Apocalipse: meta. tau/ta (1,19; 4,1; 7,1.9; 9,12; 15,5; 18,1; 19,1; 20,3) semelhante a tou/to 

ei=don que ocorre em 7,1. A numerosa multidão que é ouvida aparece três vezes (7,9; 19,1.6) e 

corresponde aos redimidos participantes da alegria celestial. 

                                                 
450 METZGER, 1975, p. 759. 
451 METZGER, 1975, p. 760. 
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Aleluia é a primeira palavra de aclamação e um novo elemento entre os hinos. No Novo 

Testamento, o termo “aleluia” (lit. louvai ao Senhor) ocorre apenas nesta passagem (19,1.3.4.6) 

e funciona como introdução e continuidade entre as partes que compõem o hino452. O “aleluia” 

jubiloso contrasta com os lamentos por causa de Babilônia em 18,9-19453. 

O início do hino compõe um julgamento doxológico semelhante a 16,5-7. Babilônia foi 

julgada e celebra-se a vitória, por isso, a exultação e a festa. A sentença “a salvação, a glória e 

o poder” já apareceu em 7,10; 11,15; 12,10 conotando a soberania divina. O atributo swthri,a 

também se encontra em inscrições de agradecimentos aos imperadores romanos454. 

Seguem-se duas justificativas para o louvor divino introduzidas pela partícula causal 

o[ti. A primeira se deve aos justos e verdadeiros juízos, semelhante a 15,3 e, em ordem inversa 

de palavras, em 16,7 (Sl 19,9; Dn 3,27 LXX) referindo-se ao julgamento de Babilônia455. A 

segunda razão, continuando o tema do julgamento, especifica a grande prostituta sentenciada 

desde os eventos precedentes na narrativa. A expressão po,rnh mega,lh se encontra aqui e em 

17,1, enquanto o substantivo po,rnh se constata em 17,5.15.16, o verbo porneu,w em 2,14.20; 

17,2; 18,3.9, e o substantivo po,rnoj em 21,8; 22,15. No Apocalipse, tais vocábulos se situam 

em contexto de polêmica contra a idolatria, a falsa profecia, a imoralidade e a apostasia456. 

O verbo aoristo e;krinen se refere à condenação levada a termo que acontece desde 18,3; 

14,8; 11,18. O verbo fqei,rw se assemelha ao verbo diafqei,rw usado em 11,18 que significa 

“destruir”, “aniquilar”, expressando o julgamento contra a grande prostituta. Ambos os textos 

dependem do julgamento do Senhor contra Babilônia em Jr 51,25, agora representação de 

Roma457. 

A ação posterior se realiza com o verbo evkdike,w que ocorre aqui e em 6,10 com paralelo 

no episódio do envio do jovem profeta para Jeú “vingar” o sangue dos servos e profetas contra 

Jezabel (2Rs 9,7). O autor substitui o nome de Jezabel, na alusão ao Antigo Testamento, e o 

aplica à Babilônia, símbolo de Roma458. 

                                                 
452 SCHLIER, Heinrich. Allhlou,i?a . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 1, p. 264. 
453 BEALE, 1999, p. 926; DELORME; DONEGANI, 2010b, p. 99. 
454 AUNE, 1998b, p. 1025. 
455 BEALE, 1999, p. 927; SCHEDTLER, 2014, p. 103. 
456 NUSCA, 1998, p. 428. 
457 AUNE, 1998b, p. 1025; BEALE, 1999, p. 927; NUSCA, 1998, p. 428; BIGUZZI, 2006, p. 380-386. 
458 AUNE, 1998b, p. 1026; SMALLEY, 2005, p. 478. 
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A vingança do sangue dos servos de Deus é feita, literalmente, da mão dela (19,2). O 

“sangue dos servos” conota aqueles que seguiram e deram a própria vida em nome da fé em 

Cristo459. A figura de linguagem “da mão dela” representa o poder de Babilônia que tenta 

exterminar o povo de Deus (Gn 4,11; Sl 79,10)460. 

O v. 3 representa uma consequência do julgamento. O verbo ei;rhkan traz como sujeito 

(terceira pessoa do plural) os mesmos proclamadores do hino nos vv. 1-2, a numerosa multidão. 

Ao final, após o “aleluia” de transição, há um trecho, semelhante a 14,11, que alude à profecia 

contra Edom em Is 34,10a; ambos os textos compartilham a mesma hipérbole e enfatizam a 

destruição461. A imagem da fumaça diverge de outras duas descrições em 8,4 (oração dos santos 

a Deus) e 15,8 (glória de Deus)462. 

Os anciãos e os seres vivos, última menção no Apocalipse, prostram-se reverentes diante 

daquele que está sentado no trono como em outros hinos (4,10; 5,8.14; 7,11; 11,16; 19,4). Os 

verbos pi,ptw e proskune,w descrevem os estágios do ato de adoração que levam a exclamar 

“amém, Aleluia”. A expressão possui uma função conclusiva como em 5,14. O binômio 

“amém” e “aleluia” completa a quarta parte dos Salmos (106,48) e ainda aparece em 1Cro 

16,36; Ne 5,13 igualmente com características conclusivas463. 

Uma voz vinda do trono convoca para o louvor (19,5). A expressão avpo. tou/ qro,nou 

ocorre aqui e em 16,17 significando a origem da voz, enquanto a variação evk tou/ qro,nou é 

usada como uma voz de origem pouco definida (4,5; 21,3; 22,1). A voz pode ser de um dos 

anciãos, dos seres vivos ou da miríade celestial (4,8.11; 5,9-14); dos mártires no céu (7,10; 

15,3-4); ou do próprio trono (16,7)464. 

A voz conclama os da terra para o louvor, em contraste com a primeira parte do hino 

que é dito por seres celestiais (19,1-4). A forma aivnei/te tw/| qew/| h`mw/n, paralela aos múltiplos 

“aleluias” do hino (19,1.3.4.6), ocorre unicamente aqui, e traduz a comum expressão hebraica 

                                                 
459 SCHEDTLER, 2014, p. 104. 
460 BEALE, 1999, p. 928. Veja também o quadro paralelo entre 19,2 e 6,10. 
461 FEKKES, 1994, p. 208-209. 
462 NUSCA, 1998, 432. 
463 AUNE, 1998b, p. 1027; MOYISE, 2003, p. 258. 
464 SCHEDTLER, 2014, p. 105. 
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Hy")-Wll.h;( que repetidamente ocorre nos Salmos465. No Novo Testamento, o verbo aivne,w acontece 

em Lc 2,13.20; 19,37; At 2,47; 3,8.9; Rm 15,11. 

Os que louvam a Deus são enumerados: todos os servos, os tementes, os pequenos e os 

grandes. Os termos não representam classes diferentes de cristãos da antiguidade, mas 

caracterizam a comunidade cristã. Os cristãos são chamados de servos no Apocalipse (2,20; 

7,3; 19,2.5; 22,3; 22,3). As diferenciações seguintes repetem 11,18 e aludem a Sl 115,11466. 

Novamente, um convite ao louvor (19,6) como em 19,1. Enquanto as outras passagens 

mencionam uma “voz forte”, agora, há três imagens que a substituem: o barulho da grande 

multidão (7,9; 19,1.6); o rimbombar das águas (1,15; 14,2; Sl 93,4; Is 17,12; Ez 1,24; 43,2); o 

som dos trovões (6,1; 14,2)467. Duas delas, as águas e os trovões, ocorrem juntas em 14,2. 

O conteúdo do louvor se justifica pelo início do reinado de Deus. Como em muitas 

passagens do Antigo Testamento468, Deus reina após o julgamento dos inimigos. O mesmo 

verbo (basileu,w) usado em outras duas vezes no Apocalipse (11,15.17), tendo Deus como 

sujeito, reaparece aqui no aoristo dando continuidade à narrativa e à realização da soberania de 

Deus469. A nomeação divina no trecho (19,6) atesta-se repetidamente no Apocalipse (1,8; 4,8; 

11,17; 15,3; 16,7). 

 

11,17 19,6 
Euvcaristou/me,n soi( ku,rie o` qeo.j o ̀okra,twr( 
o ̀w'n kai. o` h=n( o[ti ei;lhfaj th.n du,nami,n sou 
th.n mega,lhn( kai. evbasi,leusajÅ 

~Allhlou,i?a\ o[ti evbasi,leusen ku,rioj ò qeo.j o ̀
pantokra,twrÅ 

 

Continuando o louvor (19,7), há três verbos em sequência cai,rw, avgallia,w e di,dwmi 

(th.n do,xan), alusão a Is 61,10, que descrevem a imagem utilizada em 19,7-9; 21,2470. O primeiro 

verbo forma um paralelismo antitético com 11,10, outra ocorrência do verbo no Apocalipse, na 

qual se descreve o júbilo dos habitantes da terra por causa do martírio de duas testemunhas. O 

segundo verbo, única vez no Apocalipse, intensifica o sentido da celebração471. Os dois 

                                                 
465 Por exemplo: 105,1; 106,48; 111,1; 112,1; 113,1.9; 115,18; 116,19; 117,2; 135,1.3.21; 146,1.10; 
147,1.20; 148,1.14; 149,1.9; 150,1.6. 
466 BEALE, 1999, p. 930. 
467 AUNE, 1998b, p. 1028; NUSCA, 1998, p. 439. 
468 Sl 93,2; 96,10; 97,1; 1Cro 16,31; Is 52,7; Zc 14,9: BEALE, 1999, p. 932. 
469 SMALLEY, 2005, p. 482. 
470 FEKKES, 1994, p. 231-232. 
471 NUSCA, 1998, p. 441. 
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primeiros verbos ocorrem seguidos em Mt 5,12; Sl 118,24472. A última expressão, “dar glória”, 

recorda outros convites no livro do Apocalipse 4,9; 11,13; 14,7; 16;9. 

Conforme J. Fekkes, Is 61,10 oferece variados temas para alusões no Apocalipse e no 

Novo Testamento: as núpcias escatológicas (19,7// Mc 2,19-20; 2Cor 11,2; Ef 5,22-23; Jo 3,29); 

o povo de Deus como noiva ou esposa (19,7; 21,2.9; 22,17//2Cor 11,2; Ef 5,22-23); a noiva 

sendo preparada e adornada (19,7; 21,2); as vestes nupciais (19,8.14)473. 

Posteriormente, justifica-se com o uso da partícula o[ti, o júbilo que se festeja na 

perícope: as núpcias com o Cordeiro chegaram (19,7). A metáfora nupcial do Cordeiro ocorre 

em 19,7.9, no entanto, ainda vemos a figura esponsal em 21,2.9; 22,17474. O evento das núpcias 

é dito, mas não descrito na narrativa, tampouco realizado. A noiva se prepara (h`toi,masen) para 

o momento. 

A palavra gunh, denomina a mulher enquanto gênero feminino distinto do macho, sem 

classificação etária ou social475. Contudo, o contexto narrativo sugere uma mulher destinada ao 

casamento conforme os costumes judaicos (p. ex: Dt 22,23-24; Mt 1,18-25). A primeira parte 

do matrimônio judaico consistia em um contrato entre os pais dos noivos; meses depois, 

realizava-se a festa das núpcias: a noiva, especialmente vestida, ornada de joias e acompanhada 

das amigas, esperava a chegada do noivo com o seu cortejo; então, os dois passavam a viver 

juntos e a celebração da união se estendia por muitos dias476. A desposada pelo Cordeiro, a 

comunidade cristã, veste-se com a justiça para as núpcias, isto é, a comunhão com Deus por 

Cristo477. Por enquanto, ainda em preparação, mas logo em breve, como a esposa do Cordeiro 

(21,2.9; 22,17). 

A metáfora esponsal para Cristo como noivo e a Igreja como noiva era difundida na 

Igreja primitiva478. A imagem usada no final do Apocalipse provém do casamento do Senhor 

                                                 
472 Os dois verbos juntos aparecem também em outros documentos judaicos: AUNE, 1998b, p. 1029. 
473 FEKKES, 1994, p. 233. 
474 AUNE, 1998b, 1029. 
475 OEPKE, Albrecht. Gunh . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. 
Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 1, p. 776-785, aqui p. 776. 
476 HARTMAN, Louis. Wedding. In: HARTMAN, Louis. (Ed.). Encyclopedic Dictionary of the Bible. 
Turnhout: Brepols, 1963, p. 2567-2568. 
477 Mediante os atos de justiça, o povo cristão, simbolizado por Jerusalém, prepara-se para o encontro 
nupcial: VANNI, Ugo. La nuzialità nell’Apocalisse. In: BONETTI, Renzo (ed.). Mistero pasquale e 
mistero nuziale. Roma: Città Nuova, 2003, p. 235-257. 
478 Por exemplo: Mt 25,1-13; 2Cor 11,2; Ef 5,25-32; 2Clem 14,2; Tertuliano, Contra Marcião 5,18; 
Clemente de Alexandria, Stromatas 3,6: AUNE, 1998, p. 1030. 
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com Israel e do Messias com Israel, simbolizando a aliança entre as partes (Os 2,19-20; Jr 3,20; 

Ez 16,8-14; Is 49,18; 50,1; 54,1-6; 62,5; Ez 16,7)479. 

A esposa se prepara para as núpcias vestindo-se de bisso resplandecente e puro 

conotando a pureza e a eleição da comunidade cristã480. A veste de bisso, sinal de nobreza, era 

um tipo de linho usado pelos sacerdotes, chefes, reis e para os ornamentos do templo (Gn 41,42; 

Ex 28,39; 36,34; 1Cor 15,27; 2Cro 5,12; Ez 16,13; Est 1,6; 6,8; 8,15; Dn 10,5; 12,6.7)481. O 

termo se verifica aqui, em 18,16 para Babilônia e em 19,14 para o exército do céu. Há o 

contraste entre o uso do bisso por Babilônia, representando a luxúria e a vaidade, e o uso pela 

noiva que se evidencia a seguir. 

O termo dikai,wma significa os atos justos dos santos e a condição resultante da prática 

da justiça482. Enquanto que na outra ocorrência, em 15,4, significa a sentença de condenação483. 

Assim, explica-se o tipo de bisso que a noiva veste. Lê-se outras vezes no Apocalipse a 

explicação do significado simbólico da imagem (1,20; 4,5; 8,3; 13,6; 14,10; 17,9.12.15.18)484. 

O último hino constitui um final que retoma, como uma síntese, muitos temas presentes 

em outras passagens do Apocalipse: a numerosa multidão no céu (19,1//7,9); os julgamentos 

verdadeiros e justos (19,2//15,6;16,5); o julgamento da grande prostituta (19,2// 17,1−18,24; 

11,18); a vingança do sangue (19,2//6,10); a fumaça (19,3//14,11); os anciãos e os seres vivos 

prostrados (19,4// 4,9-10); o louvor dos pequenos e grandes (19,5//11,18); o reinado do Senhor 

(19,6//14,1-5); a realização final (19,1-2// 21)485. 

Especificamente, em torno aos hinos, K-P. Jörns nota os paralelos nos atributos a Deus 

e outros termos que se repetem no hino final: do,xa (19,1//4,11); du,namij (19,1//4,11; 11,17; 

12,10); e;krinen (19,2//16,5; 18,20); e;fqeiren (19,2//11,18); evxedi,khsen (19,2//16,6; 6,10)486. A 

lista ainda se alarga com: swthri,a (19,1//7,10; 12,10); avmh.n (19,4//5,14; 7,12). 

                                                 
479 STAUFFER, Ethelbert. Ga,moj . In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New 
Testament. Michigan: Eerdmans, 1964, vol. 1, p. 648-657, aqui p. 655. 
480 SLATER, 1999, p. 197. 
481 LEVESQUE, Eugène. Lin. In: VIGOUROUX, Fulcran. (Ed.) Dictionnaire de la Bible. Paris: 
Letouzey, 1908, t. 4, p. 257-265. 
482 BEALE, 1999, p. 941. 
483 AUNE, 1998b, p. 1031. 
484 AUNE, 1998b, p. 1030. 
485 AUNE, 1998b, p 1023. 
486 JÖRNS, 1972, p. 160. 
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2.4.8.4 Análise teológica 

O final dos hinos do Apocalipse se realiza solenemente com um grande louvor repleto 

de “aleluia” (19,1.3.4.6) e ainda com fórmulas paralelas: louvai ao nosso Deus (19,5); 

regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória (19,7). As expressões demonstram o júbilo 

pela vitória conquistada. 

Os motivos da celebração, mencionados na narrativa do livro e nos hinos anteriores, são 

logo explicitados por meio do duplo uso da partícula o[ti. Na primeira parte do hino (19,1-4), 

os juízos de Deus são “justos e verdadeiros” e ele “julgou a grande prostituta” (19,2). Mais uma 

vez, enaltece-se a ação divina contra os “inimigos” dos cristãos (11,18; 15,6;16,5). 

Na segunda parte do hino (19,5-8), outras duas ocorrências da partícula o[ti para 

comunicar os motivos do louvor. O Senhor Deus reinou (19,6) e vieram as núpcias do Cordeiro 

(19,7). Antes a atenção se voltava para os juízos divinos, agora observamos a consequência das 

justas ações divinas expressas no tempo aoristo (evbasi,leusen, h=lqen), como evento ocorrido: o 

reinado e a comunhão nupcial. As núpcias, cuja celebração se inicia, manifesta o Reinado de 

Deus ansiado pelos cristãos487. 

Finalmente, aparece a imagem da mulher-esposa (gunh,) preparada para as núpcias com 

o Cordeiro em oposição à mulher-prostituta (17,4-9)488. A comunidade cristã, na narrativa do 

Apocalipse, aparece descrita como uma mulher vestida de sol e coroada de doze estrelas (12,1) 

para a batalha contra a besta e, no presente hino, como pronta para as núpcias (19,7). Apresenta-

se o itinerário dos que creem em Cristo que superam as batalhas para viver a comunhão com 

Deus em Cristo. Ao final do livro (21,9), a mulher-esposa aparecerá vitoriosa e glorificada 

demonstrando a esperança cristã no triunfo sobre as adversidades. 

2.5 Uma teo-logia a partir dos hinos do Apocalipse 

A pesquisa sobre os hinos no Novo Testamento não deixa clara uma classificação 

consensual sobre o gênero literário “hino”. Adotamos o termo de maneira genérica e 

demonstramos alguns elementos comuns nos textos que elegemos como hinos no Apocalipse: 

pertencem à parte central do livro (4,1−22,9); vocabulário comum; os sujeitos que proclamam 

                                                 
487 MILLER, Kevin. The Nuptial Eschatology of Revelation 19−22. The Catholic Biblical Quarterly, 
Washington, v. 60, p. 301-318, 1998, aqui p. 304. O autor argumenta que Ap 19,5−22,9 forma uma 
unidade narrativa sobre o reino nupcial, na qual se demonstra que as núpcias é a realização do Reino de 
Deus. 
488 DELORME; DONEGANI, 2010b, p. 104. 
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os hinos sempre são seres celestiais; Deus e o Cordeiro são os destinatários dos hinos (exceto 

12,10-12); possuem uma estrutura antifonal (exceto 15,3-4). 

Desde o primeiro hino (4,8-11), percebe-se a preocupação de centrar a mensagem na 

figura de Deus: Santo, Senhor, Todo-Poderoso, aquele que está sentado sobre o trono, aquele 

que vive pelos séculos dos séculos e o criador de todas as coisas. Os hinos reverenciam o mesmo 

Deus da tradição judaica, com os atributos comuns no Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, 

com termos que sugerem uma oposição e resistência ao Império Romano. Deus é digno da 

honra, da glória e do poder porque criou todas as coisas (4,11). 

Em seguida, um “cântico novo” se destina ao Cordeiro e àquele que está sentado sobre 

o trono (5,9-14). A mensagem central do louvor se situa em torno do tema da imolação do 

Cordeiro, motivo pelo qual ele é digno do hino de louvor (5,9). O Cordeiro imolado recebe 

igual reverência àquele que está sentado sobre o trono: o Cordeiro é digno (5,9.12//4,11); recebe 

honra, glória e poder (5,13//4,11); une-se àquele que está sobre o trono para receber a adoração 

dos seres celestiais (5,13-14). Há uma continuidade na história da salvação representada nos 

hinos, a criação continua com a salvação por meio da imolação do Cordeiro, para os cristãos, 

realizada na cruz por Jesus. 

Apresentados os destinatários do louvor nos hinos, o tema da salvação, enquanto vitória 

escatológica, surge a partir do hino 7,10-12. Ela pertence a Deus e ao Cordeiro (7,10). A 

narrativa de julgamento se iniciou e logo se apresentam os vitoriosos do combate juntamente 

com aqueles que lhes prestam culto. Os atributos dos hinos anteriores se repetem e se dispõem 

numa estrutura concêntrica com o centro na ação de graças (euvcaristi,a), o único atributo 

acrescido. Por meio do louvor, expressado nos hinos, os cristãos celebravam a vitória de Deus 

e alimentavam a resistência e a esperança. 

O julgamento prossegue na narrativa no Apocalipse, o hino de 11,15-18 coincide com 

o toque da sétima trombeta e precede o combate central no capítulo 12. O hino proclama o 

reinado de Deus e do seu Cristo. As caracterizações de Deus e do Cordeiro dão lugar ao tema 

do reino de Deus e o julgamento das nações. Ao invés de atributos, o foco é a ação divina e, 

consequentemente, a adoração se realiza por causa do início desse reinado (11,17), entregue 

para que o Cristo o execute. Anuncia-se o julgamento e celebra-se já o reinado que começa a 

acontecer. 

No cento da narrativa do Apocalipse, há a cena do dragão contra a mulher que representa 

o sofrimento dos cristãos devido às intempéries do Império. O hino (12,10-12) proclama a 
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realização da salvação e do reinado de Deus e do seu Cristo (12,10), pois o acusador foi expulso. 

Então, a comunidade pode se rejubilar pela vitória por meio do sangue do Cordeiro e do próprio 

testemunho (12,11). O advérbio de tempo a;rti (12,10) comunica a novidade da salvação 

realizada e que será desenvolvida na narrativa e percebida, inclusive, nos hinos. 

Sucede-se a celebração da ação divina e a manifestação dos seus juízos. O “cântico de 

Moisés e do Cordeiro” (15,3-4) se deslumbra com as obras do Senhor, considerado no hino 

como Todo-Poderoso, rei das nações, santo, temível e adorado. Como o povo de Israel 

experimentou a libertação do Egito pela ação libertadora de Deus (Ex 15), da mesma forma, os 

cristãos, pela fé, se sentem livres das opressões dos romanos e se rendem em adoração a Deus. 

Contudo, a ação divina não se circunscreve a um povo ou uma nação, ela se dirige para “todas 

as nações” (15,4). 

A justiça e a verdade de Deus são os traços destacados na narrativa do Apocalipse e 

verificados no hino que o anjo das águas proclama (16,5-7): Deus é justo, Santo, ele julga todas 

as coisas (16,7) e seus julgamentos são justos e verdadeiros (16,7). No hino, os cristãos 

aparecem como “dignos”, atributo dado a Deus e ao Cordeiro, por causa do sangue derramado, 

em consequência do testemunho de fé. A vitória de Deus é também dos cristãos. 

O hino final (19,1-8) canta o “aleluia” da salvação realizada por Deus. Ainda se 

recordam os “verdadeiros e justos juízos” divinos, porque julgou a grande prostituta e vingou 

o sangue dos seus servos (19,2). O hino convida todos para o louvor (19,5) devido ao reinado 

de Deus e às núpcias do Cordeiro com sua mulher, a comunidade de fé, vestida da justiça dos 

santos (19,8). Ao mesmo tempo em que se destaca a ação de Deus, aparece a comunidade cristã 

que celebra sua fé e esperança na justiça divina. 

Assim, vemos um percurso nos hinos desde a apresentação de Deus e de Cristo, o 

Cordeiro imolado, até a celebração da vitória, na qual os cristãos são envolvidos e chamados 

para o “aleluia” final das núpcias de Deus com a humanidade, por meio do Cordeiro. Os hinos 

ligam o céu e a terra e demonstram uma teo-logia do Apocalipse que fascina mais do que assusta 

e propõe uma admiração e um temor reverente489. 

  

                                                 
489 THOMPSON, 1990, p. 73. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 LEITURA TEOLÓGICA DOS HINOS DO APOCALIPSE 

A última parte do trabalho trata de alguns tópicos considerados a partir da análise dos 

hinos desenvolvida no capítulo anterior. 

O primeiro ponto aborda questões literárias dos hinos em relação ao conjunto narrativo 

do Apocalipse. Primeiro, apresentamos os hinos como síntese do drama que se desenvolve no 

livro. Segundo, expomos a posição dos hinos em relação à estrutura literária do Apocalipse. 

Demonstraremos que os hinos possuem uma posição privilegiada no enredo e na estrutura 

literária do livro. Então, encontramos neles uma síntese da teo-logia do Apocalipse.  

O segundo tópico se refere aos aspectos teológicos dos hinos do Apocalipse. Nossa 

hipótese é de uma teo-logia a partir desses textos. Por isso, apresentaremos: 1) o itinerário 

mistagógico dos hinos (da sala do trono às núpcias com o Cordeiro); 2) Deus como justo juiz 

misericordioso; 3) Deus enquanto um mysterium tremedum et fascinans; 4) a comunhão com 

Cristo, o Cordeiro imolado; 5) a ação do Espírito Santo no Apocalipse. Nessa parte do capítulo, 

elabora-se a compreensão do mistério de Deus que se desenrola nos textos estudados. 

Finalmente, dedicamos a última parte do capítulo à hermenêutica dos hinos do 

Apocalipse. O contexto sociocultural do final do século I d.C. se difere do presente momento, 

contudo a mensagem daquele tempo inspira-nos hoje para novas práticas a partir desses textos. 

Os hinos demonstram uma atitude reverente a Deus e ao Cordeiro e, ao mesmo tempo, uma 

reação de oposição à propaganda do Império. A fé engajada e o testemunho de resistência 

indicam a postura cristã no mundo e confirmam a mensagem dos hinos como recurso para 

sustento da experiência com Deus. 

Portanto, o capítulo desenvolve o que fora intuído anteriormente na análise literária dos 

textos elegidos para o trabalho. O percurso mostra as riquezas possíveis extraídas dos hinos do 

Apocalipse e as possibilidades de leituras bíblicas. 



119 
 

3.1 Considerações literárias 

3.1.1 Os hinos como síntese do drama narrativo 

Com a observação da posição dos hinos na narrativa e a análise dos textos, notamos um 

papel de síntese do enredo relatado. Os hinos emolduram os episódios e servem de transição de 

uma cena para outra. 

Ugo Vanni acenou para a questão da posição dos hinos, que ele chamou de 

“doxologias”, afirmando que possuem uma direção prospectiva, quando se relacionam com o 

texto posterior, e retrospectiva, quando se relacionam com o texto anterior490. Sua hipótese é 

desenvolvida a partir da análise de 1,4-8; 4,8-11; 5,8-14; 7,9-12; 11,15-18; 15,3-4; 16,5-7; 19,1-

8. O autor conclui que os hinos estruturam o livro do Apocalipse e desenvolvem a dinâmica de 

presente-passado-futuro até a realização da salvação de Deus por meio do Cordeiro491. Ainda, 

Vanni percebe uma função semelhante aos coros da tragédia grega: reviver liricamente fatos 

precedentes e fututros492. 

André Paul, em uma conferência intitulada “Doxologia, liturgia e história no 

Apocalipse”, também se expressa sobre a relação dos hinos com o conjunto do texto. Ele 

argumenta que os hinos, chamados por ele de “doxologias”, intervêm como um excesso que 

ilumina os eventos como um flash místico493. Eles se localizam em um contexto imediato e se 

enquadram na respectiva seção a fim de elaborar o conjunto do enredo494. O autor alude a todos 

os hinos, mas se restringe apenas à breve análise de 1,4-6; 4,8-11; 19,1-8. 

Michèle Morgen também demonstra a relação dos hinos, que ela chama de “passagens 

hínicas”, com o Apocalipse. Para a autora, os hinos articulam e realçam os acontecimentos do 

livro495, oferecendo uma pausa na leitura para acelerar a ação496. Por isso eles se situam na parte 

central do livro (4,1−22,5), onde acontece o desvelamento dos fatos497. Ela ainda afirma que os 

                                                 
490 VANNI, 1980, p. 149. 
491 VANNI, 1980, p, 166-167. Opinião semelhante, mas sem maiores discussões: LAMBRECHT, 1980, 
p. 99. 
492 VANNI, 1980, p. 167. 
493 PAUL, 2001, p. 71. 
494 PAUL, 2001, p. 72. 
495 MORGEN, 2009, p. 211. 
496 MORGEN, 2009, p. 234. 
497 MORGEN, 2009, p. 233. 
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hinos se integram bem no conjunto da narração possuindo um vocabulário próprio, mas 

próximos da narrativa498. 

As intuições dos autores precedentes observam a função dos hinos em relação ao enredo 

do livro. Vanni ressaltou a participação dos hinos na estruturação do Apocalipse e o evento da 

salvação se realizando no tempo. Paul chamou essa participação dos hinos na narrativa de um 

“excesso” e “flash místico”. Morgen sublinhou o caráter de pausa que os hinos provocam na 

narrativa e como eles articulam os fatos. No entanto, os autores consideraram rapidamente os 

textos em questão devido aos próprios objetivos metodológicos diferentes. Assim, 

desenvolvemos as intuições herdadas a partir das análises executadas anteriormente e 

mostrando, brevemente, a relação com o contexto literário imediato. 

O primeiro hino (4,8-11) se localiza no final de uma parte dos eventos que acontecem 

na sala do trono de Deus. Inicialmente, a porta do céu se abre para que o vidente contemple o 

trono (4,1-2); há a composição do cenário com as descrições daquele que está no trono e seu 

entorno: os vinte e quatro tronos com os anciãos, os fenômenos oriundos da sala e os seres 

presentes na cena (4,3-7); finalmente, o ato de adoração completa a ação (4,8-11)499. Logo, a 

perícope conclui a apresentação do início do enredo e se articula com o que se sucede. 

A visão da sala do trono continua. No entanto, o foco está no livro visto na mão daquele 

que está sentado no trono (5,1). Acontece, em seguida, a questão sobre quem é digno de abrir 

o livro selado (5,2-5), a apresentação do Cordeiro como aquele que é digno (5,6-10) e, 

finalmente, a aclamação a Deus e ao Cordeiro (5,11-14)500. O hino, mais uma vez, situa-se como 

um fechamento doxológico do que se diz a respeito do Cordeiro e daquele que está sobre o 

trono (5,9-14). Na sequência narrativa, inicia-se a abertura dos selos por parte do Cordeiro (6,1). 

Os dois primeiros hinos (4,8-11; 5,9-14) têm características conclusivas e articuladoras, 

marcam a primeira seção do Apocalipse (4,1–5,14) e situam o leitor para os fatos sucessivos501. 

A ruptura dos sete selos segue sendo descrita com detalhes progressivos em 6,1–8,1. 

Para a abertura do sexto selo (6,12–7,17), o enredo se enriquece com mais visões nas quais se 

insere um hino (7,10-12). A primeira visão é sobre o sexto selo (6,12-17), a segunda mostra a 

                                                 
498 MORGEN, 2009, p. 234. 
499 AUNE, 1997, p. 274-275. 
500 AUNE, 1997, p. 327-329. 
501 VANNI, 1980, p. 156. Vanni ainda justifica sua proposta de divisão do Apocalipse em cinco seções 
(4,1−5,14; 6,1−7,17; 8,1−11,14; 11,15−16,16; 16,17−22,5), afirmando que os dois presentes hinos (4,8-
11; 5,9-14) se referem também à abertura da mensagem geral do Apocalipse: VANNI, 1980, p. 182-
183. 
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ação dos quatro anjos (7,1-8) e a terceira constitui a multidão com vestes brancas de pé diante 

do Cordeiro (7,9-17), que proclama o hino a Deus e ao Cordeiro (7,10-12)502. A proclamação 

da salvação pela multidão é interpretada por um ancião (7,13-17). Então, o hino de 7,10-12 se 

localiza na parte central da pausa solene para a abertura do sétimo selo e prepara o leitor para o 

silêncio consequente à abertura do selo final e o toque das sete trombetas. Há o encerramento 

de um setenário e abertura do seguinte. O hino retoma os atributos declarados nos anteriores 

(4,8-11; 5,9-14) e faz a transição entre os dois momentos. 

As trombetas soam e o julgamento se executa continuamente (8,2–11,13). Ao toque da 

última trombeta (11,14), proclama-se o hino (11,15-18) do reinado de Deus e do seu Cristo. 

Coincidentemente ao hino anterior (7,10-12), o presente texto é precedido por um prelúdio e 

conclui um setenário. Dessa vez, ocorre a exclamação dos três “ais” (9,12; 11,14), que 

correspondem às três últimas trombetas com os respectivos acontecimentos503. O hino (11,15-

18) prepara a visão central da mulher e do dragão. Novamente, acontece uma posição de 

conclusão do setenário e de transição de eventos. 

O capítulo seguinte se inicia com o anúncio de um sinal grandioso no céu e a 

apresentação dos personagens (12,1-4). Seguem-se o nascimento e a fuga da criança (12,5-6); 

a derrota do dragão (12,7-12); a perseguição do dragão contra a mulher e contra os descendentes 

dela (12,13-17)504. O hino (12,10-12) se situa na parte central do capítulo, concluindo a vitória 

de Miguel sobre o dragão e preparando o relato da perseguição da mulher. 

Os capítulos seguintes (13–15) são marcados pela expressão inicial kai. ei=don (13,1; 

14,1; 15,1), que já ocorreu outras vezes (6,1; 8,2; 10,1). Em 13,1-18, há a visão das duas bestas: 

a do mar (13,1-10) e a da terra (13,11-18); e, em 14,1-20, a visão do Cordeiro com seus 

seguidores (14,1-5), os anjos anunciando o julgamento (14,6-13) e a hora da colheita (14,14-

20). O hino (15,3-4) demonstra uma continuidade com as visões precedentes (12–14), ilustra a 

visão dos anjos e das pragas com a ira divina (15,1-2) e antecipa a abertura do santuário (15,5-

8) e o despejo das sete taças (16,1-20)505. Outra vez, o hino serve de abertura para um evento 

divino. 

                                                 
502 AUNE, 1998a, p. 432-433. 
503 Vanni comenta a relação entre os dois hinos, afirmando que 7,9-10 possui uma tendência 
retrospectiva e 11,15-18 uma tendência prospectiva: VANNI, 1980, p. 183. 
504 AUNE, 1998a, p. 657-660. 
505 BEALE, 1999, p. 784-785. 
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Brevemente posterior, o hino seguinte (16,5-7) intercala o derramamento da terceira 

taça e das outras restantes. Outros hinos (7,10-12; 11,15-18) correspondem ao final do 

setenário, no entanto, esse hino se localiza antes do derramamento da taça central (16,8-9)506, 

assemelhando-se a 12,10-12, pela posição central na parte narrada, e a 15,3-4, por preparar os 

eventos sucessivos da ação divina. Os dois hinos posteriores ao início do julgamento divino 

(15,3-4; 16,5-7) possuem posição que parece interromper a narração, contudo, eles constituem 

uma celebração do agir divino. 

O último hino (19,1-8) representa um gran finale do bloco literário central do 

Apocalipse (4,1–22,5). Ele se insere entre a queda da Babilônia (17–18) e a visão final da cidade 

ideal, a nova Jerusalém (21−22)507. Logo, percebe-se a proclamação do hino como uma pausa 

transicional encerrando o julgamento da grande prostituta e a contemplação da noiva que desce 

do céu. O hino conclui não apenas uma seção imediata, mas sintetiza o que se proclamou sobre 

Deus na narrativa do Apocalipse. O texto retoma o julgamento da prostituta (19,2) e preludia a 

visão final da nova Jerusalém (19,7) em uma solene celebração do agir divino508. Outra vez, o 

hino conclui acontecimentos e serve de transição literária da narração. 

Conforme visto, os hinos se localizam em posições privilegiadas no enredo. Ugo Vanni 

destaca o caráter retrospectivo e prospectivo dos hinos, no entanto, essa característica não fica 

clara em todos os hinos, como por exemplo em 15,3-4 e 16,5-6, conforme explica o próprio 

autor509. André Paul fala dos hinos como uma intervenção textual, comparando-os a um “flash 

místico”510. Contudo, nós observamos mais a continuidade narrativa dos hinos (vocábulos e 

temas) em relação ao enredo do que um aparecimento imprevisto. Michèle Morgen ressalta a 

pausa narrativa causada pelos hinos, a dinamicidade que eles provocam e a relação deles com 

o relato511. Além disso, ao nosso modo de ver, eles sintetizam os eventos e embelezam a intriga 

contada. 

Assim, os hinos possuem, por sua localização textual e conteúdo, um papel específico 

no livro do Apocalipse. Eles retomam e celebram os eventos de forma doxológica e antifonal 

                                                 
506 AUNE, 1998a, p. 865-866. 
507 AUNE, 1998b, p. 1019. 
508 VANNI, 1980, p. 166. 
509 VANNI, 1980, p. 162.164. 
510 PAUL, 2001, p. 71. 
511 MORGEN, 2009, p. 233-235. 
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consolidando o drama narrado e relacionando um episódio ao outro512. Por conseguinte, devido 

a tal função, os hinos portam consigo uma síntese da imagem de Deus presente no Apocalipse. 

3.1.2 Uma proposta de estrutura literária dos hinos do Apocalipse 

A partir do que observamos da função literária dos hinos no Apocalipse, subtraímos tais 

textos para uma proposta de estruturação que corresponda ao conjunto do livro. 

A grande maioria dos autores que propõem uma estrutura literária para o livro 

Apocalipse destacam a seguinte divisão: uma abertura ou prólogo (1,1-8); a seção das sete 

cartas às igrejas (1,9−3,22); a parte central do livro (4,1–22,5); um epílogo (22,6-21)513. As 

divergências são mínimas e se situam na delimitação do epílogo514. 

 

Prólogo (1,1-8) Sete cartas às igrejas 
(1,9−3,22) 

Parte central do livro 
(4,1–22,5) 

Epílogo (22,6-21) 

 

Quanto à parte central do livro (4,1–22,5), pode-se subdividir em algumas seções 

conforme os setenários: sete selos (4,1–8,1, considerando 4–5 uma abertura); sete trombetas 

(8,2−11,19); sete sinais (12,1−14,20: setenário central); sete taças (15,1–16,21)515. As 

dissensões se iniciam com os interlúdios literários do texto (7,1-7; 8,2-5; 10,1–11,14; 15,2-8) 

e, mais ainda, com o final do Apocalipse (17–22)516. David Aune observa que a primeira parte 

do bloco central se unifica pelos setenários (4,1−16,21) e a segunda parte (17,1−22,5) pelas 

revelações angélicas (17,1–22,8)517. Há diferentes propostas conforme a perspectiva de cada 

autor518, no entanto algumas marcas textuais ajudam na elaboração de uma estrutura literária 

                                                 
512 José Cuadrado aponta a relação entre diálogo e drama, afirmando que as situações dialogísticas, 
incluso os hinos, justificam a natureza dramática do livro do Apocalipse: CUADRADO, José Fernando 
Toribio. Apocalipsis: estética y teologia. Roma: Pontificio Instituto Biblico, 2007, p. 140. 
513 LAMBRECHT, 1980, p. 78-79. BEALE, 1999, p. 108-109. KOESTER, 2014, p. 112. 
514 D. Aune considera o epílogo mais curto (22,10-21) e classifica 22,6-9 como uma conclusão à visão 
da nova Jerusalém: AUNE, 1997, p. civ-cv. Em artigo recente sobre a estrutura do Apocalipse, Ian Paul 
contesta a unidade do texto devido à variação vocabular e outros elementos, mas não discute a estrutura 
convencional: PAUL, Ian. Source, Structure and Composition in the Book of Revelation. In: ALLEN, 
Garrick. (ed.) The Book of Revelation: Currents in British Research on the Apocalypse. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2015, p. 41-54. 
515 BEALE, 1999, p. 108. 
516 As diferentes propostas e algumas propostas: BEALE, 1999, p.109-114. CHRISTIAN, 1999, p. 209-
225. 
517 AUNE, 1997, p. c-cv. 
518 Além das discussões dos comentadores: HALL, Mark. The Hook Interlocking Structure of 
Revelation: the most important verses in the Book and how they may unify its Structure. Novum 
Testamentum, v. 44, n. 3, p. 278-296, 2002. SMITH, Christopher. The Structure of the Book of 
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concêntrica: prólogo e epílogo; dois blocos narrativos (1,4−3,22; 4,1−22,5); os setenários e 

outros elementos519. 

 

Sete selos Sete trombetas Sete sinais Sete taças Segunda parte 
(4,1–8,1) 

4–5: abertura 
8,2−11,19 12,1−14,20 15,1–16,21 17,1−22,5 

 

Para nós, interessa identificar cada um dos hinos na sua devida seção literária. Então, os 

dois primeiros hinos (4,8-11; 5,11-14) se situam na abertura (4–5) do primeiro setenário. Nas 

seções seguintes, cada visão possui um respectivo hino520: o hino de 7,10-12 na seção dos selos 

(6,1−8,1) e 11,15-18 na seção das trombetas (8,2−11,19). No centro narrativo do Apocalipse 

(12,1−14,20) também temos um hino (12,10-12) com características distintas e que demonstra 

o evento central do julgamento de Deus. Consequente a tal episódio, o derramamento das taças 

com as pragas (15,1–16,21), nas quais se apresentam dois hinos (15,3-4; 16,5-7). Finalmente, 

a celebração final da narrativa também representada por um hino maior (19,1-8). Portanto, os 

hinos coincidem com os momentos estruturais do Apocalipse e ilustram o drama relatado para 

clarear a teo-logia desenvolvida no livro. 

 

Abertura 
(4−5) 

Selos 
(6,1−8,1) 

Trombetas 
(8,2−11,19) 

Sinais 
(12,1−14,20) 

Taças 
(15,1–16,21) 

Segunda parte 
(17,1−22,5) 

4,8-11; 5,9-14 7,10-12 11,15-18 12,10-12 15,3-4; 16,5-7 19,1-8 
 

Dessa forma, ressaltamos as características dos hinos e dos grupos deles conforme parte 

narrativa a qual eles pertencem. Os três primeiros hinos (4,8-11;5,9-14; 7,10-12) apresentam 

Deus e o Cordeiro e conferem-lhes atributos semelhantes. Os dois hinos (11,15-18; 12,10-12) 

que se situam em torno do evento central do Apocalipse trazem o vocabulário do julgamento 

divino (reinar, reino, vitória). Após o início da realização do fato, vemos dois hinos celebrativos 

                                                 
Revelation in Light of Apocalyptic Literary Conventions. Novum Testamentum, v. 36, n. 4, p. 373-393, 
1994. WAECHTER, Steven. An Analysis of the Literary Structure of the Book of Revelation According 
to Textlinguistic Methods. Waco: Baylor University, 1994. [tese de doutorado]. 
519 VANNI, 1980, p. 105-167; 302-309. 
520 WU, Julie. PEARSON, Sharon. Hymns, Songs. In: MARTIN, Ralph; DAVIDS, Peter (Ed). 
Dictionary of the Later New Testament and its Developments. Leicester: Inter-Varsity Press, 1997, p. 
520-527, aqui p. 524. 
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(15,3-4; 16,5-7), que exaltam a justiça divina. Enfim, o hino (19,1-8) retoma os temas 

apresentados e solenemente comemora a vitória de Deus521. 

A disposição dos hinos na narrativa aponta para um centro que coincide com a parte 

central do livro (12,1−14,20). A divisão das partes com a respectiva localização do hino não é 

simétrica, mas confirma os hinos como síntese da narrativa e âmbito privilegiado no qual se 

mostra a teo-logia do livro do Apocalipse. A sequência dos hinos parte de uma apresentação de 

Deus e do Cordeiro (4,8-11; 5,9-14; 7,10-12), culmina com o julgamento (11,15-18; 12,10-12) 

e celebra os feitos de Deus por seu povo contra os inimigos (15,3-4; 16,5-7; 19,1-8). 

Johan Konings apresenta uma estrutura estática, conforme a redação do livro e 

sintetizando o que os autores propõem, e uma estrutura dinâmica que observa a dupla 

temporalidade (história e eternidade), a visualidade (terrena e celeste) e gera uma performance 

no texto e nos leitores522. Então, o autor exibe a estrutura estática em quadros concêntricos 

emoldurando o evento central do juízo divino (12−14)523. 

                                                 
521 “The hymns carry the ‘story line’ of the Apocalypse, and through them the work gradually moves 
into a crescendo and reaches a climax which becomes the proclamation of the establishment of the 
Kingdom of God and the enthronement of the Lamb.” (FORD, 1998, p. 208). 
522 KONINGS, Johan. O Apocalipse joanino. In: Orácula, v. 5, n. 9, p. 1-11, 2009. 
523 KONINGS, 2009, p. 6. 



126 
 

Konings expõe que, entre os capítulos 1−3 e 20−21, há uma correspondência entre a 

visão inicial e final, formando a primeira moldura. Depois, a segunda moldura consiste no 

paralelo entre a sala do trono (4−5) e a vitória do Cordeiro com seus justos (19−20). A moldura 

central se forma com os eventos em torno do sinal da mulher e do dragão (12−14)524. Dessa 

forma, percebe-se, em gráfico, o que observamos no texto acerca dos hinos. 

 

Se consideramos o livro do Apocalipse como um “emolduramento” da justiça divina, 

podemos dizer que os hinos são como um “arremate pictórico” ou como o “tom” para que o 

leitor se admire do enredo como quem olha um quadro e se pergunta pela arte. 

3.2 Aspectos teológicos 

3.2.1 Uma mistagogia a partir dos hinos 

O Apocalipse dispõe a narrativa de forma a introduzir o leitor no arcano de Deus e de 

seu Cristo. Aos poucos, conforme o enredo, o mistério se desvela por meio dos fatos 

culminando com a visão final de um novo céu e uma nova terra (21,1). Nos hinos, também 

acompanhamos essa iniciação à ação de Deus. 

                                                 
524 KONINGS, 2009, p. 6-7. 

1-3: apresentação / visão das sete igrejas (as cartas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22: novo céu nova terra/ Nova Jerusalém/ esposa do Cordeiro 

4-5: o trono celeste, o livro e o Cordeiro (4,8-11; 5,9-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20: a vitória no céu / o reino de mil anos / a segunda morte (19,1-8) 

6-7: os sete selos (- 1) (7,10-12) 

8-9: as sete trombetas (- 1) 

10-11 suspense: o tempo do testemunho (11,15-18) 

 

12-14: a Mulher e o Dragão (12,10-12) 

 

15-18: as sete taças [completa 3 x 7] (15,3-4; 16,5-7) 
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O primeiro hino (4,8-11) apresenta Deus identificando-o a partir de atribuições da 

tradição judaica (a[gioj a[gioj a[gioj ku,rioj o` qeo.j ò pantokra,twr( ò h=n kai. o` w'n kai. ò 

evrco,menoj). A reação daqueles que o contemplam é a de “prostrar-se” e “lançar suas coroas” 

(4,10) como atos de reverência e adoração àquele que está sentado no trono (4,9; 5,1; 7,13; 

6,16; 7,15; 21,5)525. Mesmo havendo a identificação com o Deus do Antigo Testamento, a 

nomeação divina permanece insuficiente e aquele que é visto permanece inominável na esfera 

celeste. 

O segundo hino (5,9-14) apresenta o Cordeiro em relação com aquele que está sobre o 

trono526. A identificação da imagem do Cordeiro, possível alusão ao servo de Is 53, com Jesus 

Cristo, se realiza com o desenrolar do evento527. O livro do Apocalipse não repete a história de 

Jesus que os evangelhos mencionam, mas se refere à morte e ressurreição de Jesus falando do 

Cordeiro imolado e de pé (5,6), por isso digno (a;xioj) da mesma reverência de Deus528. Além 

disso, apresenta-o em comunhão com Deus, aquele que está sentado sobre o trono, e relacionado 

à comunidade. 

Em 7,10-12, quando os fatos começam a acontecer, introduz-se o tema da salvação 

pertencente a Deus e ao Cordeiro (7,10). Os atributos usados para Deus e para o Cordeiro nos 

dois hinos anteriores se repetem com o acréscimo de “dar graças” (7,12). O leitor-ouvinte se 

atenta para a ação divina, doravante caracterizada como swthri,a (7,10; 12,10; 19,1): vocábulo 

que caracteriza como os hinos assimilam o que acontece na narrativa do livro do Apocalipse529. 

O hino passa das atribuições a Deus e ao Cordeiro para o anúncio da salvação que ocupará o 

centro do Apocalipse. Retomam-se as descrições anteriores e anuncia-se a realização da 

salvação. 

                                                 
525 A metáfora do “trono” se encontra na tradição profética e em muitos apocalipses judaicos para 
designar a dimensão transcendente de Deus (1Rs 22,19-23; Is 6; Ez 1; Dn 7,9-10; 1Hen 14; 60,1-6; 71,2; 
2Hen 20,1; Ap Abraão 15-18): BAUCKHAM, 1993, p. 31-32. Daegeuk Nam explica que a imagem era 
comum nas culturas do oriente antigo (sumérios, acádios, hititas, ugaríticos e egípcios) e objeto de 
adoração: NAM, Daegeuk. The “Throne of God” motif in the Hebrew Bible. Michigan: Andrews 
University, 1989, tese de doutorado, p. 61-118. 
526 Sobre a relação do Cordeiro com aquele que está sobre o trono: STEFANOVIC, 1995, p. 165-167. 
527 MUELLER, Ekkehardt. Christological Concepts in the Book of Revelation: the Lamb Christology. 
Journal of the Adventist Theological Society, v. 22, n. 2, p. 42-66, 2011. 
528 “It seems rather that the worship of Jesus must be understood as indicating the inclusion of Jesus in 
the being of the one God defined by monotheistic worship. The point becomes clear in the scene of 
worship in heaven in chapters 4-5.” (BAUCKHAM, 1993, p. 60).  
529 O termo é frequente no Novo Testamento (46 vezes). No Apocalipse, todas as ocorrências do termo 
(7,10; 12,10; 19,1) se encontram nos hinos. 



128 
 

Os hinos 11,15-18 e 12,10-12 se situam em torno do julgamento de Deus. O primeiro 

comunica que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, então, ele começará seu 

reinado (11,15). A semântica do texto muda para prevalências dos termos “reinar” (basileu,w: 

ocorrido em 5,10, mas repetido em 11,15.17; 19,6; 20,4.6; 22,5) e “reino” (basilei,a: ocorrido 

em 1,6.7, mas repetido em 11,15; 12,10; 16,10; 17,12.17.18)530. Também ocorrem com mais 

frequência o verbo “julgar” (kri,nw: 6,10; 11,18; 16,5; 18,8.20; 19,2.11; 20,12.13), os 

substantivos: “julgamento” (κρίμα: 17,1; 18,20; 20,4) e “juízo” (dikai,wma: 15,4; 19,8), e o 

adjetivo “justo” (di,kaioj: 15,3; 16,5.7; 19,2; 22,11). A adoração continua, mas passa-se de 

atribuições a Deus para a contemplação do seu julgamento. A designação do Cordeiro como 

Cristo se torna mais frequente (11,15; 12,10; 20,4.6). O leitor-ouvinte experimenta a ação divina 

mais do que expressa os adjetivos para Deus. O que antes era atribuição, agora passa a ser 

evento narrado. 

O hino 12,10-12 declara o início da salvação (julgamento): a;rti evge,neto h` swthri,a 

(12,10). Deus e Cristo exercem sua autoridade e expulsam o acusador dos cristãos. Passa-se a 

dar atenção à comunidade perseguida e resistente que testemunha a fé em Cristo (12,11). A 

vitória se realiza “por meio” e “na” comunidade de fé. Logo, inicia-se o júbilo porque o Diabo 

foi expulso. O hino central do Apocalipse não mais se dirige a Deus para reverenciá-lo, mas 

para os leitores-ouvintes a fim de proclamar a realização da ação divina (salvação). 

Por conseguinte, os hinos celebram a vitória de Deus utilizando a imagem do soberano 

que começa efetivamente a exercer seu reinado. Por isso, enaltecem-se as obras maravilhosas 

de Deus (15,3-4). À semelhança da libertação do povo de Israel do Egito, os cristãos podem 

experimentar a liberdade que acontece devido à manifestação dos juízos divinos (15,4). Ao 

mesmo tempo, as nações são convidadas à adoração conjuntamente com os cristãos, pois apenas 

Deus é santo (o[ti mo,noj o[sioj). O mistério de Deus revelado se destina a todos. 

A celebração do julgamento de Deus continua juntamente com o testemunho da 

comunidade cristã (16,5-7). O hino assume a descrição comum de Deus no Apocalipse (o` w'n 

kai. o` h=n) e soma a este os títulos apresentados em 15,3 (di,kaioj e o[sioj), justificando que ele 

julgou todas as coisas (o[ti tau/ta e;krinaj). A atenção também se dirige aos cristãos que 

derramaram o próprio sangue e são chamados de dignos (16,6) assim como Deus e o Cordeiro 

                                                 
530 O verbo “reinar” (basileu,w) ora tem como sujeito Deus (11,15.17; 19,6), ora os cristãos (5,10; 20,4.6; 
22,5). Anuncia-se o reinado de Deus (11,15: futuro) e logo apresenta-se a realização (11,17; 19,6: 
aoristo). Para os cristãos, há a promessa de que reinarão com Deus (5,10; 20,6; 22,5: futuro), apesar da 
ocorrência de um aoristo (20,4). Demonstra-se a dinâmica escatológica presente no Apocalipse. 
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(4,11; 5,9.12). Mais uma vez, enaltecem-se os verdadeiros e justos julgamentos de Deus (16,7) 

da mesma forma que seus caminhos em 15,4. Confirma-se a continuação da celebração do 

julgamento divino. 

O fechamento hínico do Apocalipse ocorre em 19,1-8 com uma retomada dos temas, 

termos, personagens e atributos já dirigidos a Deus e ao Cordeiro nos outros hinos. A cena se 

recompõe para que o leitor-ouvinte entre nesse reinado de Deus e cante o louvor a Deus por 

causa da condenação da prostituta e da vingança do sangue dos servos (19,2). O júbilo 

caracteriza esse hino (a`llhloui?a, aivnei/te tw/| qew/| h`mw/n pa,ntej, cai,rwmen kai. avgalliw/men kai. 

dw,swmen th.n do,xan auvtw). Assim, conduz-se quem acolhe esse “desvelamento” para uma 

comunhão com Deus por meio do Cordeiro. 

Passo a passo, quem se aproxima do Apocalipse penetra no mistério de Deus. O 

princípio acontece com a apresentação da sala do trono, onde Deus está sentado (4,8-11) e o 

Cordeiro imolado de pé (5,9-14). Então, proclama-se que a salvação pertence a Deus e ao 

Cordeiro (7,10-12). Logo, inicia-se o reinado de Deus e de seu Cristo (11,15-18) e a realização 

da salvação (12,10-12), que consistem no julgamento dos opressores dos cristãos. Finalmente, 

celebram-se as obras maravilhosas do Senhor (15,3-4) e seus verdadeiros e justos julgamentos 

(16,5-7), cantando o “aleluia” final a caminho das núpcias com o Cordeiro (19,1-8). 

Dessa forma, o leitor-ouvinte passa da reverência a Deus e ao Cordeiro por meio dos 

diversos atributos para a celebração da ação divina que ocorre na experiência histórica dos 

primeiros cristãos. Conforme os hinos, a adoração a Deus não é um ato “estático”, mas 

“extático” por mover o ser humano ao reconhecimento de sua ação salvífica entre aqueles aflitos 

e esperar por novos tempos. Os cristãos deveriam se confortar pela experiência de garantia da 

vitória. 

3.2.2 Justo juiz e misericordioso 

Dentre as designações de Deus no Apocalipse, ressalta-se sua justiça. Os hinos 

descrevem a justiça como sua ação no mundo contra os inimigos. No entanto, tal característica 

de Deus parece contradizer a sua revelação em Jesus Cristo. 

O tema da “justiça” e do “julgamento” divino está no centro das religiões antigas, 

principalmente as do entorno do Mediterrâneo531. O povo de Israel pensava Deus como supremo 

                                                 
531 RUNESSON, Anders. Judgment. In: SAKENFELD, Katherine et al (dir.). The New Interpreter’s 
Dictionary of the Bible. Vol. 3. Nashville: Abingdon, 2008, 457-466, aqui p. 457. 
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juiz da terra (Gn 18,25) e fonte da justiça e do direito (Sl 97,2), pois ele criou todas as coisas 

com equidade e justiça (Sl 99,1-4)532. Seu julgamento se realiza continuamente na história 

humana (Dt 16,18–17,13; Am 5,12) até o dia do fim das opressões e injustiças, chamado pelos 

profetas de “dia do Senhor” (Zc 1,7; Ez 7,7; Jl 2,1), no qual Deus visitará seu povo e triunfará 

contra os inimigos (Is 61; Jr 23,1-4; Am 5,15; Zc 8,12-13)533. Então, o julgamento de Deus se 

relaciona com a ação de Deus na história em sinal da sua fidelidade à aliança e em prol do povo 

de Israel. Embora a imagem de “juiz” remeta às penas e punições, os textos também expressam 

o desejo por esse julgamento, pois ele representa o bem para o povo e o fim da injustiça. 

A ideia de julgamento contínuo na história permanece no Novo Testamento, contudo 

refletido a partir do evento Cristo. Assim, o julgamento de Deus se realizou definitivamente 

com Cristo (Jo 16,11; 2Pd 2,4-5). Por meio de sua morte, ele condenou os acusadores, perdoou 

os pecados e manifestou a justiça divina (Rm 3,25-26; Cl 2,13-15)534. No entanto, aguarda-se a 

sua segunda vinda para a plenificação desse julgamento inaugurado (Mt 11,22-24; Lc 21,34-

36; At 17,31; Rm 2,5-11; Hb 10,25-31; 1Pd 1,17; 2,12; 1Jo 4,17-18), que acontece diariamente 

no presente até a consumação futura (Jo 5,25-29; 12,48-50)535. 

Então, o julgamento de Deus não se refere a uma mera punição para os pecadores, mas 

à ação salvífica de Deus na história a fim de amparar o ser humano do próprio pecado, 

manifestando seu amor pela criação e confirmando sua eleição pela humanidade. Ademais, a 

justiça de Deus não se restringe apenas a um povo, mas se alarga para todos os povos para que 

a conheçam. 

No livro do Apocalipse, narra-se um julgamento de Deus contra as adversidades da 

comunidade cristã (besta, Babilônia, Roma). Há a preocupação por justiça em um mundo 

injusto536. A comunidade mantém a esperança nesse julgamento como expressão de confiança 

em Deus contra as adversidades (6,9-11; 7,13-14; 11,16-19; 19,1-4)537. Diversos termos 

expressam a temática que se repete na parte central do Apocalipse (4,1–22,5): julgar (kri,nw), 

                                                 
532 MAFICO, Temba. Just, Justice. In: FREEDMAN, D. (ed). The Anchor Bible Dictionary. Vol. 3. New 
York: Doubleday, 1998, p. 1127-1129, aqui p. 1128. 
533 RUNESSON, 2008, p. 459. 
534 RUNESSON, 2008, p. 462. 
535 RUNESSON, 2008, p. 463. 
536 BAUCKHAM, Richard. Judgment in the Book of Revelation. In: ALLEN, Garrick (ed.). The Book 
of Revelation: Currents in Britsh Research on the Apocalypse. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, p 55-79, 
aqui p. 55. 
537 SEIFRID, Mark. Juízo III: Atos, Hebreus, Cartas gerais, Apocalipse. In: REID, Daniel (ed). 
Dicionário teológico do Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 2012, p. 790-794, aqui p. 792. 
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juízo (kri,sij), justiças (dikaiw,mata), ira (ovrgh,), irar-se (ovrgi,zw), reinar (basileu,w), reino 

(basilei,a), vingar (evkdike,w), vencer (nika,w), destruir (diafqei,rw) entre outros538. Os hinos, por 

se inserirem nessa parte da narrativa, participam da comunicação desse julgamento. 

O Deus criador apresentado no primeiro hino (4,8-11) localiza-se na sala do trono 

(4,9)539, com seres prostrados reverenciando-o (4,8.10), aclamando-o como Senhor, Todo-

Poderoso (4,8), lançando as coroas diante do trono (4,10) e reconhecendo-o como supremo juiz. 

O cenário sugere o julgamento que se desenrolará no decorrer do livro do Apocalipse540. 

O hino seguinte (5,9-14) apresenta um novo participante do julgamento: o Cordeiro 

imolado, digno de abrir o livro lacrado com selos (5,9). Ele foi imolado e, pelo seu próprio 

sangue (vida), formou um novo povo para Deus (5,9), à semelhança do povo de Israel (5,10)541. 

O Cordeiro recebe as mesmas honrarias de Deus (5,9.12-14) e, com o livro nas mãos, se torna 

agente do juízo de Deus (1,4-7; 5,9-10)542. Ele foi o único achado “digno” (5,9) de receber o 

livro nas mãos e abrir suas folhas lacradas, isto é, exercer o julgamento das nações543. 

Deus e o Cordeiro têm a salvação (7,10), isto é, a vitória sobre a injustiça e o poder de 

libertação da opressão. As reverências para ambos continuam no hino (7,10-12), repete-se 

solenemente o que fora dito nos dois hinos anteriores (7,12), e as prerrogativas para o 

                                                 
538 Julgar (6,10; 11,18; 18,8.20; 19,11; 20,12.13); juízos (14,7; 16,7; 18,10; 19,2); justiças (15,4; 19,8); 
ira (6,16.17; 11,18; 14,10; 16,19; 19,15); irar-se (11,18; 12,17); reinar (5,10; 11,15.17; 19,6; 20,4.6; 
22,5); reino (1,9; 11,15; 12,10; 16,10); vingar (6,10; 19,2); vencer (2,7.11.17.26; 3,5.12.21; 5,5; 6,2; 
11,7; 12,11; 13,7; 15,2; 17,14; 21,7); destruir (8,9; 11,18). 
539 A imagem do trono no Antigo Testamento representa, dentre outras coisas, o lugar da ação criadora 
de Deus e de sua revelação e, ainda, a autoridade divina e a expectativa messiânica: NAM, 1989, p. 460-
461. Tais representações se verificam nos hinos do Apocalipse. DAVIS, Dean. The Heavenly Court 
Judgement of Revelation 4-5. Michigan: Andrews University, 1986, tese de doutorado, p. 240-248. 
540 “Il trono è menzionato 2 volte anche nei primi capitoli, ma è da Ap 4,2 in avanti che, attraverso non 
meno di 34 ricorrenze, collega e domina tutti i successivi episodi fino alla visione della Gerusalemme 
escatologica, dove è adorato per i secoli dei secoli. In 7,9, il ‘trono’ è messo in parallelo con ‘Agnello” 
e quindi addirittura sta al posto del nome di Dio: ‘Stavano al cospetto del trono e al cospetto 
dell’Agnello’.” (BIGUZZI, G. Apocalisse. Milano: Pauline, 2005, p. 385). 
541 A expressão “reino de sacerdotes” aplicada aos cristãos (1Pd 2,9) se refere a Ex 19,5-6 (AUNE, 1997, 
p. 362). Os seguidores de Cristo participam do seu reinado (20,6; 22,5) e se opõem ao Império. 
542 SEIFRID, 2012, p. 792. “As imagens do Apocalipse sobre a vitória do Cordeiro contradizem a 
realidade experimentada, na qual os cordeiros não vencem, mas são mortos. Elas constituem, portanto, 
um potencial de resistência para enfrentar esta realidade em sofrimento e contradição e, por conseguinte, 
para dar testemunho a favor de outra realidade, uma contra-realidade de paz e justiça, mais forte. Na 
certeza de que, com o Cristo como Cordeiro imolado, Deus responde por isso, João descreve não só a 
queda de Roma, que se aproxima, mas projeta também imagens positivas da esperança”. (WENGST, 
Klaus. Pax Romana: pretensão e realidade. São Paulo: Paulinas, 1991, p. 190). 
543 Diversas referências ao sentido do termo dignus no ambiente greco-romano: STEFANOVIC, 1995, 
p. 167-181. 
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julgamento se completam para iniciar a execução544. Não há porque se assustar, mas esperar a 

realização do veredicto divino. 

O sétimo anjo toca a trombeta e se inicia o reinado de Deus e do seu Cristo conforme o 

hino de 11,15-18. As reverências a Deus e a Cristo, antes designado como Cordeiro, continuam 

como nos hinos precedentes (11,16-17). Justifica-se o julgamento de Deus (uso da partícula 

o[ti) e descreve-se a sequência (uso da partícula kai,) das consequências desse julgamento 

(11,18)545: Deus reinou, as nações se iraram, a ira de Deus veio contra elas, chegou o tempo de 

julgar os mortos e recompensar os vivos perseverantes na fé (servos, profetas, santos e 

tementes) e “destruir os destruidores da terra” (11,18). Os hinos seguintes mantêm essa 

característica na estrutura literária. 

O hino de 12,10-12 comunica a execução do julgamento. A salvação, o poder, o reino 

de Deus e a autoridade de Cristo se realizam agora (12,10). Consequentemente, o acusador foi 

expulso (12,10) e os cristãos venceram por meio do sangue do Cordeiro, do testemunho da 

palavra e pelo oferecimento de suas vidas (12,11). O hino não reverencia diretamente a Deus, 

mas celebra com aqueles que esperavam a salvação de Deus. 

Os hinos seguintes comemoram os juízos de Deus. Em 15,3-4, comparado com o cântico 

da libertação do Egito, cantam-se as obras de Deus, incluso seu julgamento. Os dois adjetivos 

(di,kaiai kai. avlhqinai.) aplicados aos caminhos de Deus (15,3) são usados para qualificar seu 

julgamento em 16,7 e 19,2. Por conseguinte, a reverência a Deus se explica, pois só ele é santo, 

as nações o adorarão e seus juízos se manifestaram. 

Em 16,5-7, o hino se inicia unindo o tema da justiça divina (di,kaioj ei=), a nomeação 

tradicional de Deus (o` w'n kai. o` h=n) e o adjetivo “santo” (o` o[sioj). Demonstra-se que Deus se 

revela em suas ações (justas) na história do povo de Israel e da humanidade. Seguem-se as 

justificativas (16,5.6): ele julgou todas as coisas (o[ti tau/ta e;krinaj); o sangue dos profetas foi 

                                                 
544 “The importance of John’s extraordinarily high Christology for the message of Revelation is that it 
makes absolutely clear that what Christ does, God does. Since Christ shares the one eternal being of 
God, what Christ is said to do, in salvation and judgement, is not less truly and directly dive than what 
is said to be done by ‘the One who sits on the throne’”. (BAUCKHAM, 1993, p. 63). 
545 A partícula o[ti ocorreu antes nos hinos para explicar a apresentação de Deus e do Cordeiro que são, 
respectivamente, “criador de todas as coisas” (4,11) e “imolado” (5,9). Outra ocorrência, que não se 
situa na perícope dos hinos (7,17), refere-se ao seu conteúdo e igualmente se refere a Deus (enxugará as 
lágrimas) e ao Cordeiro (apascentará os que vieram da grande tribulação) que foi exaltado no hino (7,10-
12). 



133 
 

derramado (o[ti ai-ma àgi,wn kai. profhtw/n evxe,cean). Por fim, os dois adjetivos do hino anterior 

(15,3) se repetem aplicados aos julgamentos de Deus (16,7). 

O hino final (19,1-8) reúne as diferentes imagens e vocábulos dos hinos precedentes 

para completar o louvor divino. Os seguintes nomes: a salvação (19,1//7,10; 12,10), a glória 

(19,1.7//4,9.11; 5,13; 7,12), os verdadeiros e justos juízos (19,2//15,6; 16,5), a justiça 

(19,8//15,4); e os seguintes verbos: julgar (19,2//11,18; 16,5) e reinar (19,6//5,10; 11,15.17), 

expressam um compilamento do que se realizou na narrativa do Apocalipse. As núpcias com o 

Cordeiro se iniciam, o que há de vir são novos céus e nova terra. 

Portanto, o julgamento de Deus faz parte da narrativa do Apocalipse e a justiça é a 

principal característica divina apresentada. Contudo, o tema não contradiz sua misericórdia e 

seu amor como poderia parecer. Ao contrário, a justiça de Deus demonstra seu amor pela 

humanidade e seu julgamento é a realização desse amor no drama da história humana que já se 

inicia (agora: 11,15; 12,10). 

Assim também, para outros textos das Escrituras, justiça e misericórdia não se 

contradizem, mas se complementam enquanto caracterização divina. Para a Torá, a salvação de 

um povo se realiza por meio da ação amorosa de Deus que liberta seu povo e faz justiça, 

livrando-o da escravidão (Ex 2,23-25; 3,7-8)546. Os profetas fazem ecoar a justiça e a 

misericórdia de Deus demonstrando sua ação como um defensor dos injustiçados e sofredores 

(Am 8,4-6; Mq 2,1-2; Is 10,1-2)547. Diversos Salmos confirmam essa conciliação entre a 

misericórdia de Deus e a sua justa ação com atenção aos menos favorecidos (Sl 25,7; 27,7; 

78,38; 86,15; 100,5)548. O que se verifica também em diversas passagens sobre a vida de Jesus 

e seus ensinamentos (Mc 1,41; 6,34; 9,36; 14,14; Mt 18,23-35; Lc 15,11-32) e que a 

comunidade cristã continuou e testemunhou a exemplo do mestre (Ef 2,4; 2Cor 4,1; 6,12; 7,15; 

Fl 1,8; 2,1; 1Jo 3,17)549. 

Apesar de muitos trechos do Apocalipse sugerirem uma ação divina contra outras 

pessoas, na verdade, esperava-se o fim daquela realidade aflitiva e que algo bom acontecesse 

                                                 
546 SILVA, Rafael Rodrigues. Misericordia. In: PENNA, Romano et al (org). Temi teologici della 
Bibbia. Milano: San Paolo, 2010, p. 857-863, aqui, p. 860. 
547 SILVA, 2010, p. 860. 
548 SILVA, 2010, p. 861. 
549 SILVA, 2010, p. 862. 
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com aquelas pessoas sofridas. Portanto, o enfoque da mensagem está na ação divina em prol do 

fim daquela situação adversa e, por isso, o desejo de redenção550. 

A mensagem da narrativa encoraja os cristãos a confiarem em Deus, apesar da 

adversidade que eles experimentam. As diversas opressões vivenciadas acabarão e a comunhão 

com Deus por Cristo acontecerão e se plenificarão. 

3.2.3 Mysterium tremendum et fascinans 

O texto dos hinos apresenta Deus e sintetiza o que o enredo do Apocalipse pretende 

mostrar acerca de Deus, o protagonista da narrativa. Além dos atributos que o descrevem, os 

hinos apresentam atitudes diversas diante dele. 

A abertura, com a apresentação daquele que está sobre o trono (4,8-11) e do Cordeiro 

(5,9-14), traz ações reverentes semelhantes. O primeiro hino (4,8-11) mostra a reverência 

constante dos seres celestiais (4,11) e os vinte e quatro anciãos prostrados, adorando e lançando 

as próprias coroas para Deus (4,10)551. A causa dos gestos não é a lei imperial, que era comum 

no ambiente greco-romano552, mas a criação de todas as coisas (4,11). 

O hino de apresentação do Cordeiro (5,9-14) traz o “cântico novo” dos quatro viventes 

e vinte e quatro anciãos (5,8-9). Os seres celestiais mantêm a reverência e a proclamação do 

louvor (5,9.12.13). Ao final, os quatro viventes dizem o amém e os anciãos se prostram e 

adoram a Deus e ao Cordeiro (5,14) como no hino anterior. A diferença consiste no acréscimo 

de adjetivos (5,12) e na equiparação do Cordeiro com Deus. 

  

                                                 
550 “The god in Revelation is sovereign; yet, this sovereign reign is not an oppressive reality but a 
liberating and redemptive one”. (THOMAS, John; MACCHIA, Frank. Revelation. Michigan: Eerdmans, 
2016, p. 436). 
551 O verbo adorar (proskune,w) ocorre 60 vezes no Novo Testamento e 24 vezes no Apocalipse, com 
ocorrências nos hinos (4,10; 5,14; 7,11; 11,16; 15,4; 19,4). O verbo prostrar-se (pi,ptw) ocorre 90 vezes 
no Novo Testamento e 22 vezes no Apocalipse, dentre as quais, seis vezes nos hinos e relacionado com 
o verbo adorar (4,10; 5,8.14; 7,11; 11,16; 19,4). Esses verbos expressam a reverência humana diante do 
divino e as ocorrências no Apocalipse confirmam a importância da temática no livro, sobretudo, nos 
hinos. GREEVEN, Heinrich. Proskune,w. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the 
New Testament. Michigan: Eerdmans, 1975, v. 6, p. 758-766, principalmente p. 764-765. MICHAELIS, 
Wilhelm. Pi,ptw. In: KITTEL, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. Michigan: 
Eerdmans, 1975, v. 6, p. 161-173. A relação entre os dois verbos: MICHAELIS, 1975, p. 163. 
552 “This action, which is not repeated elsewhere in the Apocalypse, is important because it dramatically 
symbolizes that all sovereignties will submit to the Divine Sovereignty”. (FORD, 1998, p. 213). Os 
gestos de prostração nas cortes romanas: JÖRNS, 1971, p. 308-309. 
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4,11 5,12 
o ̀ku,rioj kai. o` qeo.j h̀mw/n( 
 
labei/n th.n do,xan kai. th.n timh.n kai. th.n du,namin 

to. avrni,on to. evsfagme,non  
 
labei/n th.n du,namin kai. plou/ton kai. sofi,an kai. 
ivscu.n kai. timh.n kai. do,xan kai. euvlogi,an 

 

Aos viventes e aos anciãos, soma-se uma multidão de todas as raças, tribos e línguas, 

de vestes brancas e palmas na mão (7,9) para um hino a Deus e ao Cordeiro (7,10-12). Os anjos, 

dessa vez, ficam de pé (7,10), unem-se aos anciãos e viventes para o gesto de prostrar-se e 

adorar a Deus (4,10; 5,14; 7,11; 11,16; 19,4). Novamente, os mesmos sujeitos (os quatro 

viventes e os vinte e quatro anciãos), gestos (prostrar-se e adorar) e os destinatários (Deus e o 

Cordeiro). A atenção dos eventos se volta para a esfera celeste. 

O julgamento começa a ser executado e, por isso, o sétimo anjo toca a trombeta (11,15) 

como prelúdio do porvir. Há uma transição da atenção: antes na esfera celestial, doravante para 

o julgamento no plano terreno. Dessa vez, os anciãos se encontram sentados como expectadores 

do juízo, mas, em seguida, eles se levantam, prostram-se e adoram a Deus (11,16). O reinado 

de Deus é celebrado (11,17-18). O gesto se repete, mas é narrado com mais solenidade.  

Nos hinos subsequentes, as descrições das atitudes reverentes dos seres celestiais 

diminuem. Em 12,10-12, há uma voz proclamadora da salvação de Deus se realizando 

juntamente com a autoridade do seu Cristo (12,10). Há o júbilo pelo evento (12,11) e a menção 

à comunidade co-vitoriosa com Deus e o Cordeiro (12,11). A reverência não é apenas dos seres 

celestiais para Deus, mas de todos, inclusive os terrenos, devido ao julgamento divino. 

O hino seguinte (15,3-4) canta, como em 5,9, o cântico do Cordeiro. A ação de Deus é 

enaltecida por meio das “obras grandes e admiráveis” (15,3) e dos “caminhos justos e 

verdadeiros” de Deus (15,3). Há o anúncio de que as nações virão e adorarão a Deus (15,4) por 

causa de sua justiça (15,4). A adoração a Deus não se restringe apenas aos seres celestiais, mas 

se estende para toda a humanidade, inclusive para os não judeus. 

Na sequência de anjos derramando as respectivas taças (16,1-17), o anjo das águas 

proclama um novo hino (16,5-7). Novamente, atenta-se para o julgamento de Deus (16,5.7) e 

para a comunidade que participa da dignidade de Deus e do Cordeiro (16,6). Não ocorrem mais 

as descrições de reverências (prostrar-se, adorar etc.), como nos hinos anteriores (4,10; 5,14; 

7,11; 11,16), mas os gestos ficam subentendidos pela exaltação dos julgamentos de Deus (16,7). 
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O hino final é proclamado por uma numerosa multidão celestial não especificada (19,1). 

Exalta-se, novamente (19,2), o julgamento de Deus como nos hinos precedentes desde 12,10-

12. Os vinte e quatro anciãos e os quatro viventes, não mencionados nos últimos hinos (12,10-

12; 15,3-4; 16,5-7), voltam a prostrar-se e a adorar a Deus (19,4), enquanto duas vozes 

dialogam: a voz do trono e o som da multidão, ambas louvando a Deus por seu reinado e 

regozijando-se com o início das núpcias de Deus com a humanidade. O céu e a terra se unem 

para as núpcias. 

Então, os hinos portam consigo a síntese do enredo e a teo-logia do Apocalipse. Todos 

os hinos reverenciam a Deus e, alguns, também ao Cordeiro. Os seres assombrados com o 

mistério experimentam e assistem a execução do julgamento. As expressões de louvor 

comunicam o arrebatamento e o gozo espiritual da relação com a ação divina por meio do culto 

e na própria história do povo. Por isso, a mescla, no enredo, de atos e termos de cunho cúltico 

e político553. 

Conforme nossos textos, Deus é para quem se dirigem as reverências e honras, causando 

um temor religioso ou um “sentimento do estado de criatura”554, como diante de um mysterium 

tremendum555. Contudo, Deus não é um terror, nem horrível, mas fascinante e admirável, que 

exerce uma atração no ser humano556. 

Embora haja um anúncio de fim, há uma celebração por este e o anseio de que se realize, 

pois ele representa o início de uma nova realidade na qual Deus enxugará toda lágrima, não 

haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor (21,4). 

3.2.4 Comunhão com Cristo 

Conforme visto, os hinos do Apocalipse portam consigo o teocentrismo do livro557. Por 

isso, apresentam Deus por meio das aclamações e atributos. Contudo, aparece em alguns hinos 

a figura do Cordeiro (5,9-14; 7,10-12; 15,3-4; 19,1-8) e em outros se menciona o Cristo (11,15-

18; 12,10-12). Voltamo-nos para a participação de Cristo, o Cordeiro imolado, no processo de 

salvação. 

                                                 
553 BAUCKHAM, 1993, p. 33-34. 
554 Expressão empregada por Rudolf Otto para designar como o ser humano se sente diante do numinoso: 
OTTO, Rudolf. O sagrado. Lisboa: Edições 70, 2005, p. 19. 
555 OTTO, 2005, p. 22. 
556 OTTO, 2005, p. 49. 
557 BAUCKHAM, 1993, p. 23. 
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Após o primeiro hino (4,8-11), o autor cria um suspense narrativo antes da primeira 

apresentação do Cordeiro em 5,6-8558: ninguém é digno de abrir o livro (5,2-3). Então, surge 

no centro do trono aquele que é o “Leão da tribo de Judá” e o “rebento de Davi” (5,5)559: o 

Cordeiro imolado, de pé, com sete chifres e sete olhos (5,6). O hino proclamado se dirige ao 

Cordeiro que é “digno” de abrir o livro, pois “foi imolado” (5,9)560. Os gestos e atributos de 

adoração dirigidos a Deus (4,8-11), também se destinam ao Cordeiro561. 

Na sequência narrativa, o Cordeiro inicia a ruptura dos selos (6,1−8,1). Antes da 

execução no último selo (8,1), lemos uma visão celeste dos preservados da ira divina, dentre os 

quais uma multidão incontável com vestes brancas e palmas nas mãos (7,9) proclama um hino 

(7,10-12) dirigido a Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro (7,10). A salvação lhes 

pertence, ou seja, eles têm a tarefa de agir em prol da libertação do povo. Assim, conclui-se o 

hino com uma doxologia a Deus e ao Cordeiro, cujo centro textual se localiza na ação de graças 

(h` euvcaristi,a) (7,12). 

Com a ruptura do sétimo selo, acontece o toque das trombetas pelos anjos (8,2−11,18), 

cujo último toque proclama o hino de 11,15-18. Enquanto na seção anterior o Cordeiro atuava 

abrindo os selos (6,1.3.5.9.12; 8,1), os anjos se assumem, nessa seção, como sujeitos dos atos. 

Não há menção do vocábulo Cordeiro em 8,2−11,18. O hino reverencia o Senhor e seu Cristo 

(11,15) que assumem o reino do mundo562. Enquanto havia descrições, atributos e louvores a 

Deus e ao Cordeiro, a redação privilegiava a palavra “Cordeiro”; quando começam as ações, 

privilegia-se a palavra “Cristo” (11,15; 12,10)563. No presente hino (11,15-18), o reinado de 

Deus se inicia e, consequentemente, o reinado de Cristo. Na segunda parte do hino (11,17-18), 

                                                 
558 CASALEGNO, Alberto. E o Cordeiro vencerá (Ap 17,14): leitura exegético-teológica do livro do 
Apocalipse. São Paulo: Loyola, 2017, p. 93. 
559 Duas expressões de teor messiânico. “Leão da tribo de Judá” se refere ao filho de Jacó em Gn 49,9-
10. A expressão “rebento de Davi” diz respeito à expectativa de um messias da linhagem davídica (Is 
11,1; Zc 3,8; 6,12): CASALEGNO, 2017, p. 93. 
560 Joseph Verheyden considera a figura do Cordeiro imolado e de pé um dos exemplos de imagens 
“estranhas e inesperadas” características do Apocalipse: VERHEYDEN, Joseph. Strange and 
Unexpected: some Comments on the Language and Imaginary of the Apocalypse of John. In: COLLINS, 
Adela Yabro (ed). New Perspectives on the Book of Revelation. Leuven: Peeters, 2017, p. 159-206, aqui 
p. 203-205. 
561 BAUCKHAM, 1993, p. 54-58. 
562 Observe-se o verbo no singular (basileu,sei) tendo como sujeitos o Senhor e seu Cristo (11,15). R. 
Bauckham explica como um detalhe gramatical para incluir Jesus no culto monoteísta (BAUCKHAM, 
1993, p. 60). 
563 A palavra “Cristo” ocorre apenas sete vezes no Apocalipse. O uso concentra-se no início (1,1.2.5) e 
no fim (20,4.6) do livro com as mencionadas ocorrências no centro (11,15; 12,10). O autor prefere a 
imagem do “Cordeiro” (vinte e nove vezes) usada a partir de 5,6. 
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verifica-se a presença do verbo “reinar” (11,17) e de outros verbos relacionados ao agir divino 

que explicitam a soberania de Deus e de Cristo (11,18)564. 

No hino central (12,10-12), a salvação começa a se realizar juntamente com o reinado 

de Deus e a autoridade de Cristo (12,10). Deus e Cristo executam o julgamento na cena da 

batalha entre Miguel e o dragão. A vitória se realiza por meio do “sangue do Cordeiro” e do 

“testemunho da palavra” (12,11). A morte e ressurreição de Jesus e o martírio dos seus 

seguidores garantem a vitória da comunidade. Os cristãos pertencem ao reino de Cristo e de 

Deus e não ao Império Romano565. 

As visões continuam no decorrer dos capítulos 12−14. Em 15,1-2, mostra-se um novo 

sinal em continuidade com 12,1.3. O novo cântico de Moisés (15,3-4) é também cântico do 

Cordeiro (15,3). No entanto, o conteúdo do hino se dirige a Deus. As “grandes e admiráveis 

obras” de Deus acontecem por meio de Cristo. O reconhecimento e o louvor a Deus consideram 

a ação histórica de Jesus. 

Das visões percebidas do capítulo anterior, passa-se à audição da voz celestial 

ordenando aos anjos o derramamento das taças da ira divina (16,1). Após o derramamento da 

terceira taça (16,4), ouve-se o hino (16,5-7) do enaltecimento da justiça divina. Nesse hino, não 

se menciona o Cordeiro nem Cristo. 

Após a visão da besta e da grande prostituta (17,1-18) e a queda de Babilônia (18,1-24), 

o hino final (19,1-8) celebra esses eventos e convida para as núpcias do Cordeiro. O hino parece 

se dirigir unicamente a Deus: a salvação, a glória e o poder pertencem a Deus (19,1), seus juízos 

são justos e verdadeiros (19,2), ele julgou a grande prostituta (19,2), ele vingou o sangue dos 

seus servos (19,2), os tementes e servos o louvam (19,5), ele reinou (19,6). Contudo, na parte 

final (19,7-8) justifica-se o júbilo por causa das núpcias do Cordeiro com sua esposa preparada. 

O louvor dirigido a Deus introduz na comunhão em Cristo. 

Os hinos, bem como a narrativa do Apocalipse, apresentam o Cordeiro em função de 

Deus. A cristo-logia do Apocalipse faz compreender a teo-logia. Deus e o Cordeiro recebem os 

                                                 
564 KONINGS, Johan. O senhor passou a reinar (Ap 19,6). Estudos Bíblicos, v. 2, n. 78, p. 95-101, 2003. 
565 “A afirmação de João de que a realeza pertence aos seguidores de Jesus subtende outra afirmação: o 
império não pertence a Roma. Essa afirmação, por alguém que era um profeta em um círculo de diminuta 
ekklesiai era, já se vê, ridícula, se o ouvinte aceitava a mitologia de Roma. Contudo, o Apocalipse afirma 
que o imperium de Roma cessara nas ekklesiai que resistiram a ele”. (HOWARD-BROOK, Wes; 
GWYTHER, Anthony. Desmascarando o imperialismo: interpretação do Apocalipse ontem e hoje. São 
Paulo: Loyola, 2003, p. 268). 
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mesmos atributos e honras, demonstrando a mesma dignidade de um e de outro566. A atuação 

de Deus se realiza por meio do Cordeiro, que manifesta o agir divino e participa do julgamento. 

3.2.5 Espírito Santo 

Falando-se de Deus e de Cristo, o Cordeiro, espera-se também a menção ao Espírito 

Santo para a completa profissão da fé cristã trinitária. Embora não ocorra uma apresentação do 

Espírito como ulteriormente na história do dogma567, o Apocalipse descreve a ação do Espírito 

Santo inspirando o visionário para acontecer a profecia que o livro narra. 

No Novo Testamento, o termo pneu/ma ocorre trezentas e setenta e nove vezes e assume 

quatro sentidos principais568: 1) sentido literal como “sopro”, “vento” (três vezes); 2) sentido 

antropológico enquanto dimensão do ser humano (quarenta e sete vezes); 3) sentido 

demonológico de espíritos impuros e maus (trinta e oito vezes); 4) sentido teológico como 

“espírito de Deus” e “de Cristo” (duzentas e setenta e cinco vezes). A diversidade de sentidos 

no Novo Testamento se verifica também no Apocalipse. 

A palavra pneu/ma ocorre vinte e quatro vezes no livro do Apocalipse e nenhuma dessas 

acompanha o adjetivo a[gioj. No início do livro (1,4), a saudação menciona os sete espíritos 

unidos a Deus e a Jesus Cristo569. Em seguida, na seção das cartas (1,9−3,22), o autor se diz 

movido pelo Espírito (1,10) para falar às igrejas. A expressão to. pneu/ma le,gei tai/j evkklesi,aij 

se repete sete vezes (2,7.11.17.29; 3,6.13.22) para comunicar que o Espírito fala à comunidade. 

Há ainda uma menção aos sete espíritos de Deus (3,1) que se repetirá em 4,5; 5,6570. Nessa 

abertura da mensagem do Apocalipse, o Espírito Santo aparece atuante no visionário em prol 

da profecia e na comunidade para a compreensão da mesma. 

Na parte central do livro (4,1–22,5), as ocorrências se diversificam. A principal ação do 

Espírito consiste em mover o visionário para a proclamação da profecia (4,2; 14,13; 17,3, 

                                                 
566 R. Bauckham (1993, p. 57) destaca um quiasmo presente no prólogo e epílogo do Apocalipse que 
confirma a igual reverência a Deus e a Cristo: A: 1,8 (fim do prólogo – Deus alfa e ômega); B: 1,17 
(início da visão – Cristo primeiro e último); B’: 21,6 (fim da visão – Deus alfa e ômega, princípio e fim); 
A’: 22,13 (início do epílogo – Cristo alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim). 
567 A elaboração reflexiva sobre o Espírito Santo começa por volta do século II em reposta às heresias e 
se formula explicitamente no século IV: WOLINSKI, Joseph et al. Espírito Santo. In: LACOSTE, Jean-
Yves. Dicionário Crítico de Teologia. São Paulo: Loyola, 2004, p. 650-660. 
568 WOLINSKI, 2004, p. 650. 
569 A imagem dos “sete espíritos” tem origem na angelologia judaica (Tb 12,15). (BAUCKHAM, 1993, 
p. 110). 
570 Os “sete espíritos” (1,4; 3,1; 4,5; 5,6) representam a plenitude do poder de Deus, correspondem às 
sete referências a todos os povos da terra (5,9; 7,9; 10,11; 11,9; 13,7; 14,6; 17,15) e são associados com 
a vitória do Cordeiro. (BAUCKHAM, 1993, p. 109).  
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21,10). Em outro sentido, o termo ocorre como expressão genérica para designar um princípio 

vital (13,15) ou demônios (16,13.14; 18,2). Ocorrem ainda, uma citação de Ez 37,5.10 em 11,11 

e a menção ao espírito da profecia (19,10). 

Enfim, no epílogo (22,6-21), duas ocorrências (22,6.17). Uma para designar os profetas 

(22,6), sem referência ao Espírito de Deus. Outra, que é o Espírito unido à comunidade pedindo 

a vinda daquele que há de vir (22,17). 

John Thomas e Frank Macchia apresentam o tema do Espírito Santo no Apocalipse 

seguindo outro percurso e distinguindo cinco características principais. A primeira se refere à 

expressão “sete espíritos” (1,4; 3,1; 4,5; 5,6) como designação do espírito de Deus e de 

Cristo571. Segunda, o Espírito Santo relacionado a Jesus para discernir e atualizar suas palavras 

(2,7.11.17.29; 3,6.13.22)572. Terceira, o Espírito Santo como inspirador das testemunhas de 

Jesus (11,11; 19,10)573. Quarta, a moção do Espírito para a adoração (7,9-10; 11,15; 19,10)574. 

Quinta, a participação na comunhão com Cristo (22,16-20)575. Assim, os atores não se atêm 

apenas às referências à palavra “espírito”, mas ampliam a abordagem para uma percepção de 

síntese pneumatológica. As conclusões são apreciáveis, porém eles desconsideram explicações 

importantes para as afirmações, como, por exemplo, sobre a origem dos “sete espíritos”. 

No Apocalipse, as referências ao Espírito (Santo) dizem respeito, majoritariamente, à 

inspiração da mensagem transmitida pelo autor do livro576. Nenhuma das ocorrências da palavra 

pneu/ma se encontra entre os hinos analisados. Apesar disso, o Espírito se encontra presente na 

mensagem desses textos. 

Os hinos assumem o sentido presente na narrativa do livro e comunicam a ação do 

Espírito por meio das variadas expressões extáticas: proskune,w (4,10; 5,14; 7,11; 11,16; 19,4), 

pi,ptw (4,10; 5,14; 7,11; 11,16; 19,4), a;|dw (5,9;15,3), kra,zw (7,10), euvcariste,w (11,17), 

euvfrai,nw (12,12), aivne,w (19,5), cai,rw (19,7), avgallia,w (19,7). Ele é a força divina no ser 

humano para o testemunho da fé em meio às adversidades. 

                                                 
571 THOMAS; MACCHIA, 2016, p. 475-476. 
572 THOMAS; MACCHIA, 2016, p. 476. 
573 THOMAS; MACCHIA, 2016, p. 476-477. 
574 THOMAS; MACCHIA, 2016, p. 477-478. 
575 THOMAS; MACCHIA, 2016, p. 478. 
576 BAUCKHAM, 1993, p. 115. 
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Deus age por Cristo no Espírito Santo. O julgamento narrado se realiza sob moção do 

Espírito nas pessoas que acolhem e compreendem o mistério salvífico. O Espírito move à 

reverência verificada nos hinos e à colaboração com a ação de Deus no mundo. 

3.3 Uma hermenêutica 

Ao final, sensível à contemporaneidade, convém um tópico sobre a hermenêutica desses 

textos trabalhados. Tal tarefa consiste em unir dois universos: o do autor e o do hoje, que, 

embora diferentes, possuem semelhanças577. Trata-se de compreender as questões atuais a partir 

do texto bíblico578. 

O contexto sociocultural de quando o texto do Apocalipse foi concluído se caracteriza 

por um período no qual os cristãos se opunham ao Império. A maioria dos comentadores datam 

o Apocalipse no tempo do governo de Domiciano (90-96 d.C.)579. Então, não havia uma 

perseguição tal como ocorreu nos tempos de Nero (64 d.C.) ou Trajano (110 d.C.)580, mas havia 

uma propaganda do Império e um culto ao imperador como deus e senhor para garantir a 

hegemonia e a uniformidade581. O culto imperial era uma gratidão dos habitantes da Ásia Menor 

às normas romanas582, por isso a presença de vários templos na região (2,1-18; 3,1; 7,14) e o 

culto às divindades greco-romanas e ao imperador583. 

Nosso presente, provavelmente, é muito mais complexo e angustiante. Os noticiários 

diários trazem acontecimentos que confirmam um momento de crise institucional no Brasil e 

no mundo. Se antes o Império era cultuado584, agora venera-se o sistema ilusório de uma pax 

mundialis sob a égide do capital. As divindades de outrora se materializaram em bens, status e 

                                                 
577 EGGER, 2015, p. 202. 
578 EGGER, 2015, p. 204. 
579 Sobre a discussão da datação do Apocalipse: AUNE, 1997, p. lvii-lxix; BEALE, 1999, p. 5-27. Quase 
consenso entre os pesquisadores do século XX datar o Apocalipse no final do século I d.C.: AUNE, 
1997, p. lxix; BEALE, 1999, p. 4; CASALEGNO, 2017, p. 23. KOESTER, 2014, p. 79. Ainda, recentes 
pesquisas tentam conciliar a antiga hipótese da datação do Apocalipse no período de Nero, afirmando 
um início do livro naquele período, mas concluindo o texto nos tempos de Domiciano: THOMAS; 
MACCHIA, 2016, p. 26-35. 
580 CASALEGNO, 2017, p. 24. 
581 CASALEGNO, 2017, p. 25. WENGST, 1991, p. 70-76. 
582 KOESTER, 2014, p. 93. 
583 KOESTER, 2014, p. 94. 
584 “A disputa com o Império perpassa todo o livro. A realidade marcada pela Pax Romana é captada 
com muita acuidade. Isto acontece de modo inaudivelmente unilateral. Não se encontra uma única 
expressão positiva, sequer uma ‘neutra’. Roma e seus efeitos são descritos exclusivamente com as cores 
mais negras”. (WENGST, 1991, p. 174). 
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poder. A religião enquanto “ordenamento” social permanece nos discursos conservadores de 

algumas instituições. O Apocalipse pode contribuir para refletir nossas questões de hoje. 

A fé cristã hoje deve se opor igualmente aos novos impérios e aos cultos idolátricos e 

escravizantes. A compreensão dos hinos pode clarear a reflexão e a prática da fé para os tempos 

hodiernos. 

3.3.1 Os hinos do Apocalipse hoje 

A mensagem dos hinos do Apocalipse consiste em comunicar a celebração do 

julgamento de Deus no drama da história humana. Os textos nos inserem nessa liturgia, na qual 

o céu e a terra se tocam no mistério do agir divino. 

O primeiro hino (4,8-11) nos coloca ao lado dos viventes para proclamar 

incessantemente o louvor e a adoração a Deus, que está “sentado sobre o trono” (4,9). Os termos 

usados identificam aquele a quem os cristãos reverenciam (a[gioj a[gioj a[gioj ku,rioj ò qeo.j o` 

pantokra,twr ò h=n kai. o` w'n kai. o` evrco,menoj), distinguindo-o do imperador a quem outras 

pessoas veneravam e com a besta que existia e não existe mais (17,8.11)585. O hino atribui-lhe 

glória, honra e ação de graças (do,xan kai. timh.n kai. euvcaristi,an), pois ele vive eternamente 

(4,9). Os gestos de prostrar-se, adorar e lançar as coroas confirmam o caráter divino daquele 

que é venerado586. Em seguida, o motivo pelo qual Deus é “digno” de toda essa reverência: “ele 

criou todas as coisas” (4,11) e não é apenas um imperador. O ato é primordialmente político e 

demonstra a natureza subversiva da religião cristã naquele período587. 

Nossa ação diante de Deus também passa pela observação de quem ele é por meio de 

sua ação na história. Nós nos voltamos “extaticamente” (saindo de nós mesmos) para 

reconhecê-lo como único digno distinto dos sistemas e de líderes hodiernos. As designações de 

hoje podem se ampliar e os gestos se multiplicarem, mas a adoração consiste no reconhecimento 

desse outro adorado e da nossa condição de reais adoradores. Tal como antes, a adoração 

                                                 
585 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 247. 
586 Na antiguidade, o vassalo depunha seu diadema aos pés do vencedor. O gesto dos anciãos de depor 
suas coroas parece ter esse fundo histórico: STEVENSON, Gregory. Conceptual Background to Golden 
Crown Imagery in the Apocalypse of John (4:4,10; 14:14). Journal of Biblical Literature, v. 2, n. 114, 
p. 257-272, 1995, p. 268-269. 
587 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 248. 
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constitui também um ato político como todo ato de fé. Por meio do culto, reconhecem-se a 

comunidade reunida e sua atuação histórica588. 

O segundo hino constitui um “cântico novo” (5,9). Os gestos e atributos se dirigem ao 

Cordeiro. Ele é digno de abrir o livro, porque foi imolado, comprou o povo para Deus com o 

próprio sangue e fez desse povo um reino de sacerdotes (5,9-10), ou seja, resgatou-o ou libertou-

o como um ato econômico oneroso589. Os numerosos seres celestiais proclamam em alta voz a 

dignidade do Cordeiro imolado e rendem-lhe honrarias como a Deus (criador, rei, guerreiro e 

juiz) ao invés dos imperadores ou divindades romanas590. Os seres celestiais se unem aos 

terrestres e a toda criação (5,13-14) para a conclusão doxológica a Deus e ao Cordeiro. 

A adoração de Deus conduz ao reconhecimento do Cordeiro, de seus feitos na história 

humana, do que ele passou por amor e como ato de fé a Deus. O ato dirigido a um, considera o 

outro (Deus e o Cordeiro) de forma contínua e dinâmica com toda criação que também é 

redimida e reverente ao criador e ao redentor. Assim, nossos gestos veneradores são reações às 

ações de Deus e do Cordeiro também em nossos tempos. Criação e redenção continuam em 

nossos dias até à plenitude. 

Deus e o Cordeiro são adorados novamente no hino 7,10-12. O motivo é a salvação (h` 

swthri,a) que pertence a Deus e ao Cordeiro (7,10). Os gestos de prostrar-se e adorar são 

repetidos como em 4,10 e 5,14. Mais uma vez uma lista de atributos a Deus e ao Cordeiro 

(7,12). A salvação proclamada e louvada tem origem em Deus e no Cordeiro. Não se deveria 

confiar nas benesses do Império Romano ou em uma falsa pax, mas exercitar a fé em quem 

pode realmente salvar591. Dessa mesma maneira, hoje não se pode esperar a salvação de um 

sistema ou de um governo, mas de Deus que nos põe em movimento nessa realidade presente 

para a realização de sua salvação. 

Entre os toques das trombetas, a do sétimo anjo, um hino para o reinado de Deus (11,15-

18). A reverência em prostrar-se e adorar se repete (11,16). Proclama-se o reinado de Deus 

(11,17), distinto dos soberanos que desejavam se assemelhar a um deus592, e as sucessivas 

                                                 
588 “O culto é o lugar no qual o Apocalipse é dado a conhecer à comunidade reunida. Na celebração do 
culto, a comunidade canta o poder e a soberania de Cristo”. (WENGST, 1991, p. 198). 
589 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 250. 
590 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 251. 
591 “‘A salvação’ era oficialmente coisa proporcionada de modo exclusivo pelo imperador romano, 
resultado da pax romana. Na visão de João, os que se purificaram no sangue do Cordeiro eram 
precisamente os que recusaram a ser fiéis a essa propaganda imperial” (HOWARD-BROOK; 
GWYTHER, 2003, p. 253). 
592 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 255. 
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consequências disso: as nações se iraram, veio a ira de Deus, chegou o tempo de julgar vivos e 

mortos, de recompensar os servos e de destruir os destruidores da terra (11,18). O reinado de 

Deus se realiza a fim de estabelecer a justiça. No entanto, vemos e ouvimos muito mais 

injustiças e outros reinados diferentes do de Deus. A ação divina vem se consumando e todos 

participamos até à plenitude desse reinado. 

O hino seguinte (12,10-12) continua a bradar o reinado de Deus com a realização da 

salvação (a;rti evge,neto h̀ swthri,a), pois foi expulso o acusador dos irmãos (12,10). Dessa vez, 

a comunidade é lembrada no louvor a Deus, por causa da vitória por meio do sangue do 

Cordeiro e do testemunho (12,11). Enfim, escutamos o júbilo no céu e de seus habitantes e o 

alerta aos que habitam a terra e o mar (12,12). A salvação realizada não consiste em um prêmio 

para os bons, mas no estabelecimento do reinado de Deus para todas as pessoas e de seu amor 

como realidade na vida humana e nas relações de uns com os outros. 

Na sequência, canta-se, à semelhança da libertação da escravidão do êxodo (Ex 15,1-8; 

Dt 32,1-43), o cântico de Moisés e do Cordeiro (15,3-4). Deus é enaltecido pelos seus caminhos 

“justos e verdadeiros” (15,3), pois só ele é santo (mo,noj o[sioj), as nações virão adorá-lo e suas 

justiças se manifestaram (15,4). O rei poderoso e benevolente é também justo juiz, mas não à 

maneira dos imperadores romanos593. 

Apenas os “caminhos do Senhor”, sua proposta de seguimento e vivência do amor são 

“justos e verdadeiros”. Outras propostas, mesmo que aparentemente justas, se configuram no 

desenvolver do tempo como falsas e geradoras de injustiças. O discernimento para a escolha do 

que é “justo e verdadeiro” continua atual diante das inúmeras propostas. 

A justiça divina continua a ser exaltada no hino posterior (16,5-7). Deus é reconhecido 

como o “justo” (16,5). Os santos são considerados dignos (a;xioi, eivsin) como Deus e o Cordeiro 

(16,6// 4,11; 5,12). Os julgamentos de Deus são “justos e verdadeiros” (16,7). Se antes as 

caracterizações de Deus revelavam quem ele era por meio dos títulos, notamos, desde o presente 

hino, a identificação de sua atuação histórica e a favor de seu povo (di,kaioj ei=). No drama da 

realidade cotidiana, brota a esperança em Deus e a confiança de seu agir eficaz. 

O último hino (19,1-8) compila as temáticas desenvolvidas e celebradas anteriormente. 

O “aleluia” de convite ao louvor a Deus (19,1.3.4.6) e outras expressões com igual sentido 

(19,5.7) caracterizam o texto e demonstram o tom festivo para o qual se encaminha a narrativa. 

                                                 
593 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 264. 
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As justificativas do júbilo são “os verdadeiros e justos juízos de Deus”, o “julgamento da grande 

prostituta” e a “vingança do sangue de seus servos” (19,2). O ato de prostrar-se e adorar a Deus 

se repete em meio a fumaça do incenso (19,3). Não se pede mais por justiça, pois ela está se 

realizando594. Por isso, a alegre celebração e a referência às núpcias do Cordeiro e com sua 

esposa preparada e vestida do linho da justiça (19,7-8) em contraste com a queda de Babilônia. 

O louvor a Deus resulta na chegada da união de Cristo com sua comunidade sofrida para 

perseverar na prática evangélica. Assim, por meio do alegre louvor a Deus nos dirigimos à 

comunhão com Cristo no Espírito Santo, sendo a prática do amor o vestuário (o que visibiliza) 

pelo qual se reconhece o cristão. 

O louvor dos hinos provoca uma atitude distinta em relação à realidade na qual aquela 

comunidade cristã se situava. As adversidades enfrentadas por aquelas pessoas serviam de 

indagação e pretexto para um posicionamento crítico e diferente ante a realidade. Portanto, os 

hinos expressam uma posição crítica singular. Não se trata de uma crítica social qualquer como 

uma mera opinião contra o Império, mas de uma resistência por meio da fé. 

3.3.2 Por uma fé engajada 

A fé se apresenta, no livro do Apocalipse, como um elemento discreto ou, ainda, um 

meio para se sustentar diante da realidade social e propor uma ação diferente. 

Do ponto de vista semântico, a palavra pi,stij, das duzentos e quarenta e três ocorrências 

no Novo Testamento, ocorre apenas quatro vezes no Apocalipse (2,13.19; 13,10; 14,12). Duas 

vezes como informação do conhecimento da fé professada e vivida pela comunidade (2,13.19); 

duas vezes como referência à presença ativa da fé dos santos (13,10; 14,12). Portanto, não se 

menciona explicitamente um conteúdo de fé. 

O verbo pisteu,w aparece duzentas e quarenta e uma vezes no Novo Testamento, sem 

nenhuma ocorrência no Apocalipse, apesar de ser um verbo importante nos escritos joaninos 

(noventa e oito vezes no evangelho de João e nove vezes na primeira carta)595. Então, 

semanticamente, o Apocalipse parece não se preocupar com o tema da fé enquanto ato de crer 

e seu conteúdo. 

                                                 
594 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 264. 
595 BARTH, Gerhard. Pi,stoj, pisteu,w. In: BALZ, Horst et al. Exegetical Dictionary of the New 
Testament. Vol 3. Michigan: Gran Rapids, 1993, p. 91-97. 
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No entanto, chama-nos a atenção o uso do adjetivo pi,stoj: sessenta e sete ocorrências 

no Novo Testamento, oito vezes no Apocalipse (1,5; 2,10.13; 3,14; 17,14; 19,11; 21,5; 22,6), 

muitas vezes relacionado com a “testemunha” (ma,rtuj) (1,5; 2,13; 3,14). A qualificação se 

aplica a Jesus (1,5; 3,14; 19,11), a Antipas (2,13), à comunidade (2,10; 17,14) e às palavras 

(21,5; 22,6). O Apocalipse realça Cristo como o fiel por excelência e aqueles que nele creem 

como participantes dessa fidelidade por meio do seguimento e do testemunho, como quem vive 

de uma maneira diferente por causa da opção de fé cristã. 

No mundo antigo, a fé significava lealdade a alguém e César era, para muitos, o 

destinatário desse ato596. No entanto, o Apocalipse contradiz o senso comum das pessoas do 

Império e apresenta: por um lado, os gestos reverentes de adoração e reverência comunicam o 

ato de crer, sobretudo o prostrar-se e adorar pi,ptw (4,10; 5,14; 7,11; 11,16; 19,4) e proskune,w 

(4,10; 5,14; 7,11; 11,16; 19,4); por outro, a profissão de fé é demonstrada nos atributos diversos 

a Deus e ao Cordeiro. 

Especificamente nos textos analisados, não aparece o uso de algum termo relacionado à 

fé. Os hinos não apresentam diretamente esse tema, mas o pressupõe e o expressa por meio 

dessas glorificações. Eles são expressão de fé e ato de reverência a Deus e ao Cordeiro. O que 

ratifica um compromisso com uma experiência transmitida e conservada e uma oposição aos 

valores que o Império Romano propunha. A fé se desdobra em resistência e oposição. Os atos 

de adoração implicam uma atitude social de resistência política. 

3.3.3 Um testemunho de resistência política 

O livro do Apocalipse dá atenção também ao testemunho cristão como manifestação da 

fé em Jesus Cristo597. Então, atentamos para como o autor do Apocalipse apresenta o tema das 

testemunhas e sua incidência nos hinos. 

O substantivo ma,rtuj ocorre trinta e cinco vezes no Novo Testamento, dentre as quais, 

cinco vezes no Apocalipse (1,5; 2,13; 3,14; 11,3; 17,6). As ocorrências dizem respeito a Jesus 

(1,5; 3,14) e a seus seguidores (2,13; 11,3; 17,6). O verbo marture,w aparece setenta e sete vezes 

no Novo Testamento e apenas quatro vezes (1,2; 22,16.18.20) no Apocalipse e os sujeitos dele 

são Deus (1,2) e Jesus Cristo (22,16.18.20), enquanto aqueles que testemunham a mensagem 

                                                 
596 HOWARD-BROOK; GWYTHER, 2003, p. 275. 
597 “The church of Revelation is the church of martyrs in faithfulness to the crucified and risen Christ. 
The church of the martyrs cannot rest at ease within a ‘state’ or ‘culture’ Christianity and remain true to 
its own core in the crucified Lamb”. (THOMAS; MACCHIA, 2016, p. 530). 
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do livro. Ainda, o termo martu,rion ocorre vinte vezes no Novo Testamento e uma única vez no 

Apocalipse (em 15,5, com a expressão skhnh/j tou/ marturi,ou, que ocorre outra única vez em 

At 7,44). Semanticamente, o tema interessa ao autor, mesmo que não seja o principal assunto 

do livro. 

Dentre as possibilidades de derivação dos termos, o nome marturi,a possui maior uso 

no último livro da Bíblia. Das setenta e seis vezes no Novo Testamento, nove delas se verificam 

no Apocalipse (1,2.9; 6,9; 11,7; 12,11.17; 19,10; 20,4). O termo designa o “testemunho” de 

Jesus e dos cristãos ante o Império: duas vezes se referindo a Jesus (1,2.9) e as demais passagens 

dizendo respeito aos cristãos enquanto atuação da fé no mundo (6,9; 11,7; 12,11.17; 19,10; 

20,4). O tema da ação dos cristãos diante do contexto sociocultural daquele tempo importa ao 

autor do Apocalipse, que transmite uma mensagem de ânimo, esperança e encorajamento para 

os ouvintes de ontem e de hoje598. 

Especificamente nos hinos, há uma única ocorrência da palavra marturi,a em 12,11, 

referindo-se à vitória dos cristãos por meio do testemunho da palavra deles (dia. to.n lo,gon th/j 

marturi,aj auvtw/n)599. Contudo, os hinos podem ser considerados uma expressão do testemunho 

da fé em Cristo e estímulo para aqueles que têm acesso àquela mensagem para que perseverem 

ante as adversidades600. 

Portanto, os hinos testemunham a vida dos cristãos naquele tempo e provoca os leitores 

de hoje para semelhante testemunho de prática da fé em Cristo, inserido no contexto 

sociocultural. 

3.4 Deus como mysterium tremendum et fascinans desde os hinos do Apocalipse 

A localização dos hinos do Apocalipse na estrutura do texto nos sugere algum valor 

significativo para eles na narrativa. 

                                                 
598 Outra sugestão de atitude cristã dada pelo autor do Apocalipse é a “paciência” ou “perseverança”, 
que traduz a palavra ùpomonh,. O Apocalipse é o livro do Novo Testamento no qual mais ocorre o termo: 
1,9; 2,2.3.19; 3,10; 13,10; 14,10. 
599 “The martyrs remind the church of the victory of the risen Christ over the forces of death alienation. 
The vision of the risen Christ in chapter 1 and the slain Lamb that risen up to take the scroll from the 
Father at the throne of God in chapter 5 connect with the slain witnesses that rise up in chapter 11 
vindicated of God and victorious over the beast that had slain them. The power of their witness converts 
many”. (THOMAS; MACCHIA, 2016, p. 531). 
600 “A recordação do culto torna-se, assim, recordação subversiva. Destarte, a leitura do Apocalipse 
ensina, não em último lugar, a celebrar o culto como treinamento na resistência”. (WENGST, 1991, p. 
198). 
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Alguns autores observaram a relação dos hinos com o conjunto do Apocalipse. Ugo 

Vanni explicita o papel retrospectivo e prospectivo das respectivas passagens em relação aos 

eventos601. André Paul compara os hinos a um “flash místico”, realçando a distinção entre eles 

e o conjunto narrativo602. Michèle Morgen apresenta os hinos como uma pausa narrativa e, ao 

mesmo tempo, como propulsores de uma dinamicidade ao relato603. Ademais, por tais funções 

desempenhadas no texto, os hinos trazem consigo uma síntese celebrativa do drama e da 

imagem apresentada no conjunto do livro. 

Por causa dessa posição estratégica na narrativa do Apocalipse, entre eventos, os hinos 

constituem parte da estrutura literária do livro. Após o prólogo (1,1-8) e a seção das sete cartas 

às igrejas (1,9−3,22), encontramos a parte central do livro (4,1–22,5) cujo conteúdo compõe 

um drama de julgamento divino contra adversários. Nessa parte, localiza-se os hinos, sendo 

cada qual parte de uma seção do centro do Apocalipse: na abertura (4–5), dois hinos iniciais, 

um a Deus (4,8-11) e outro ao Cordeiro (5,9-14); na seção dos selos (6,1−8,1), um hino de ação 

de graças a Deus e ao Cordeiro (7,10-12); na seção das trombetas (8,2−11,19), um hino que 

prepara a batalha central (11,15-18); na batalha central (12,1−14,20), um hino distinto dos 

outros pelo conteúdo de realização do julgamento divino (12,10-12); em decorrêmcia do 

evento, o derramamento das taças com as pragas (15,1–16,21), nas quais se apresentam dois 

hinos de celebração da justiça de Deus (15,3-4; 16,5-7); ao final (17,1−22,5), um hino que 

retoma a narrativa e celebra as núpcias com o Cordeiro (19,1-8). Um epílogo (22,6-21) fecha o 

livro do Apocalipse. 

Abordados os aspectos literários, passamos para percepções teológicas dos hinos do 

Apocalipse. Primeiramente, o caráter mistagógico que os textos possuem. Eles inserem, pouco 

a pouco, o leitor-ouvinte no mistério de Deus: desde a sala do trono às núpcias com o Cordeiro. 

Em seguida, a partir da narrativa da qual os hinos fazem parte, o texto apresenta Deus por meio 

de um julgamento, no qual ele é o justo juiz contra os adversários. No entanto, o juiz não assusta 

pelo ato de julgar, mas atrai reverentemente aqueles que o contemplam e provoca o desejo de 

que o julgamento se realize. Além disso, Deus exerce seu julgamento por meio do Cordeiro 

imolado, imagem para falar do Filho e do mistério da sua morte e ressurreição. Então, 

finalmente, o Espírito Santo atua na comunidade como o inspirador do testemunho de fé e 

intérprete da mensagem do Apocalipse. 

                                                 
601 VANNI, 1980, p. 149. 
602 PAUL, 2001, p. 71. 
603 MORGEN, 2009, p. 233-236. 
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O último tópico do capítulo versa sobre a hermenêutica dos hinos do Apocalipse. Os 

hinos possuem um contexto sócio-político diferente do nosso tempo presente, porém inspiram-

nos em nossas reflexões e práticas para a atualidade. A leitura desses hinos move-nos a uma 

contemplação do mysterium tremendum et fascinans, que se experimenta no drama real da 

história. De igual modo, ela nos insere nessa mesma história de maneira comprometida com a 

justiça divina, que se realiza hoje por meio daqueles que se comprometem com esse mysterium. 

Por conseguinte, a fé apresentada pelo Apocalipse exige engajamento e inserção social na 

realidade de todos os tempos. A fé não se apresenta como mera exposição de uma convicção 

religiosa, mas como testemunho autêntico, para aquele tempo e para hoje, de uma vida distinta 

do status quo e comprometida com a justiça. 

Portanto, o estudo desenvolvido no capítulo percorre desde as considerações literárias 

até a hermenêutica dos hinos, passando pelo ponto central da teo-logia. A pesquisa não finda 

nas poucas possibilidades apresentadas, mas deve abrir questionamentos para ulteriores 

aprofundamentos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O percurso trilhado nos capítulos visa demonstrar a imagem de Deus presente nos hinos 

e, consequentemente, no livro do Apocalipse. Quer dizer, a teo-logia dos hinos e do Apocalipse. 

Ao nos deparar com as imagens presentes no Apocalipse, com o enredo de batalha e 

julgamento e, com a linguagem demasiadamente obscura para nossos tempos, pensamos ser um 

texto de mensagem terrível. Entretanto, uma maior proximidade, atenção e considerações sobre 

o contexto e o gênero que o livro foi elaborado, verificamos para a comunidade uma 

comunicação de esperança e resistência. Então, nosso estudo tentou acercar-se do tema de 

“Deus” e como se apresenta no Apocalipse. Elegemos os hinos: 4,8-11; 5,9-14; 7,10-12; 11,15-

18; 12,10-12; 15,3-4; 16,5-7; 19,1-8, pois esses textos servem de síntese do drama discorrido 

no livro. 

Desenvolvemos no primeiro capítulo o status quaestionis sobre a temática. Na primeira 

parte, iniciamos com uma coleta de elementos oferecidos pelos comentadores clássicos: desde 

Enerst Allo, no início do século XX, até Ugo Vanni, com as principais publicações na década 

de oitenta. Portanto, comentários e estudos que foram atualizados pela pesquisa posterior, mas 

que ainda são referências por causa da densidade das descobertas e da solidez dos respectivos 

trabalhos. Tais estudos deixaram contribuições importantes: as marcas textuais dos hinos; a 

distinção entre os hinos do Apocalipse e os hinos do Novo Testamento; o léxico comum entre 

os hinos e o contexto histórico-social; o aspecto litúrgico do Apocalipse; os hinos como 

doxologias. 

Em seguida, abordamos e avaliamos as pesquisas mais originais e recentes no tempo: 

últimos vinte anos. David Aune se serve e atualiza os elementos oferecidos pela pesquisa de 

Klaus-Peter Jörns: o elenco das passagens, a estrutura antifonal de quase todos (exceto 15,3-4) 

os hinos e o pressuposto da liturgia judaico-cristã, inclusive dos textos apócrifos. Aune tece 

considerações indispensáveis para o início de um estudo sobre os hinos, não apenas pelo 

excurso, mas também pelas referências oferecidas e pelas análises dos textos, destacando a 

estrutura literária, a relação com os textos da tradição judaica e a teologia cristã primitiva. Ele 

sintetiza e reapresenta a compreensão existente sobre os hinos. 
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Após vários anos sem pesquisa específica sobre o assunto, Anthony Nusca desenvolve 

uma tese com perspectiva litúrgica para os hinos do Apocalipse, conforme a herança deixada 

por Ugo Vanni. Ele trabalha exegeticamente os textos bíblicos, inclusive outros diferentes dos 

nossos, mas ao final tais textos parecem dispensáveis para afirmar a tese proposta de que o 

Apocalipse era lido antes da Eucaristia dominical. Parece claro o pressuposto de uma liturgia 

nos hinos e em todo texto do Apocalipse, contudo, precisamos de novas abordagens para nos 

enriquecer mais do texto sagrado. 

Outra abordagem, dessa vez em perspectiva latino-americana, Eduardo Arens e Manuel 

Díaz Mateos destacam a mensagem teológica dos hinos e propõem uma visão de síntese do 

conjunto do livro. As discussões exegéticas comuns em outros autores (seleção dos hinos, 

gênero literário e crítica textual) não aparecem nesse comentário. Apresentam-se os versículos 

dos hinos com relação ao enredo do livro e ao contexto histórico. Os temas introdutórios e 

teológicos ocupam mais o interesse dos autores que mixam exegese e explicações para uma 

compreensão mais aprofundada do Apocalipse. 

A perspectiva de Brian Blount se aproxima das abordagens latino-americanas. O 

contexto político-social e os elementos apresentados pelo autor sugerem uma postura crítica 

cristã contra o Império Romano. O contexto político-social e os elementos apresentados pelo 

autor sugerem uma resistência cristã contra o Império Romano. Por essa óptica segue Blount 

em todo comentário, no qual dedica algumas páginas para explicar os hinos. A mensagem 

desses textos oferece mais do que fundamentos para uma reação contra o governo, por isso se 

prolonga pelos séculos para além da política e pede novas hermenêuticas. 

Por meio de artigo científico, Michèle Morgen contribui para o “estado da questão” 

apresentando uma síntese sobre os hinos e sua função soteriológica. Optando por uma atenção 

literária e uma perspectiva sincrônica, a autora propõe um método mais recente e o interesse 

pelas relações entre os hinos e o contexto narrativo imediato, porém sem maiores inovações 

sobre a temática. Faltou-lhe, contudo, maiores detalhes e discussões para colaborar com a 

reflexão sobre os hinos do Apocalipse. 

Justin Schedtler apresenta uma nova relação com os hinos do Apocalipse e a cultura 

greco-romana. Ele desenvolve possíveis pontos em comuns entre os hinos e as tragédias gregas. 

Além de conhecimento das Escrituras, a tese demonstra manejos de dados e compreensão da 

história e da cultura greco-romana. No entanto, a relação pretendida por Schedtler distancia a 

sua abordagem da intenção dos textos bíblicos e da teologia do livro do Apocalipse. Suas novas 
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e diferenciadas informações comunicam mais sobre o contexto sociocultural do que sobre a 

mensagem cristã. 

O recente comentário de Craig Koester elabora algumas páginas sobre os hinos. Mesmo 

considerando as influências da cultura greco-romana, ele acentua o pressuposto judaico e 

escriturístico. Koester tem razão na opção pelo enfoque, pois o autor do Apocalipse e os 

primeiros destinatários da obra eram de origem judaica. Todavia, outras características, na 

mesma óptica de relação com as Escrituras, poderiam ser destacadas: o gênero apocalítico, a 

estrutura poética e alguns símbolos. 

Por fim, a última pesquisa de que temos notícias sobre os hinos considera-os como parte 

de um conflito cósmico que se apresenta no Apocalipse. Steven Grabiner evita uma leitura com 

elementos da cultura greco-romana e sublinha o próprio texto do Apocalipse aplicando-lhe um 

método de análise literária. Ele desvia a atenção da controvérsia com o Império Romano para 

uma percepção de cunho religioso e “existencial”. 

Então, a partir da avalição dos elementos apontados pelos estudos antigos e recentes, e 

em vista de uma compreensão pluridimensional, projetamos uma hipótese de trabalho que visa 

ao conteúdo “Teo-lógico”. 

Percebemos que o foco dos textos dos hinos do Apocalipse se centra em Deus. Por isso, 

justifica-se uma leitura teocêntrica dos hinos, observando, além das relações possíveis, o que o 

texto comunica aos leitores. Portanto, escolhemos apresentar Deus fascinante e justo a partir 

dos hinos do Apocalipse percebendo a beleza e o encanto que o autor transmite nos textos para 

gerar nos leitores a confiança na ação da justiça divina. 

Para tanto, utilizamos um método de abordagem que compreende em quatro etapas: o 

contexto literário e a delimitação da perícope; o texto com uma tradução literal para trabalho e 

a apresentação das variantes textuais; uma análise literária das perícopes; e, finalmente, uma 

análise teológica. 

O segundo capítulo analisa os hinos do Apocalipse conforme o método adotado. Antes 

de abordar diretamente os textos selecionados, algumas questões propedêuticas para melhor 

compreensão do assunto: a discussão sobre o gênero literário, a justificativa da seleção dos 

textos no Apocalipse e as fontes dos hinos. 

Quanto ao gênero literário “hino”, não há um critério consensual para a classificação. 

Os autores definem conforme a estrutura do livro, sua função literária, a mensagem entre outros. 
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Especificamente para o Apocalipse, observa-se que eles pertencem à parte central do livro 

(4,1−22,9), há um vocabulário comum entre eles, os sujeitos que proclamam os hinos sempre 

são seres celestiais, Deus e o Cordeiro são os destinatários dos hinos (exceto 12,10-12); 

possuem uma estrutura antifonal (exceto 15,3-4). Assim, elencamos as seguintes perícopes, 

classificando-as como “hinos”: 4,8-11; 5,9-14; 7,10-12; 11,15-18; 12,10-12; 15,3-4; 16,5-7; 

19,1-8. 

Conforme os autores, os hinos possuem origens diversas, dentre as principais: a liturgia 

cristã primitiva, as Escrituras, o misticismo judaico e as aclamações imperiais do primeiro 

século. Essas diferentes fontes, possivelmente outras ainda não descobertas, unem-se para a 

composição dos hinos que analisamos. No trabalho, não privilegiamos nenhuma dessas 

hipóteses, mas destacamos, de acordo com a análise, o que contribui para o objetivo de uma 

teo-logia dos hinos do Apocalipse. 

O primeiro hino (4,8-11) identifica aquele a quem se dirige os louvores: Santo, Senhor, 

Todo-Poderoso, aquele que está sentado sobre o trono, aquele que vive pelos séculos dos 

séculos e o criador de todas as coisas. Atributos comuns ao Antigo Testamento e ao ambiente 

romano, que caracterizam Deus como o mesmo da tradição judaica, no entanto, distinto do 

imperador romano. Esse hino já sugere uma oposição e resistência ao Império Romano, pois o 

reverenciado não é César. Deus é digno da honra, da glória e do poder porque criou todas as 

coisas (4,11). 

Em seguida, o “cântico novo” proclamado ao Cordeiro e a Deus (5,9-14). A mensagem 

central do hino se situa em torno do tema da imolação do Cordeiro, motivo pelo qual ele é digno 

desse louvor (5,9). O Cordeiro recebe igual reverência “àquele que está sentado sobre o trono”: 

ele é digno (5,9.12//4,11); recebe honra, glória e poder (5,13//4,11); unido àquele que está sobre 

o trono, recebe a adoração dos seres celestiais (5,13-14). Apresenta-se uma continuidade na 

história da salvação presente nos hinos, a criação continua com a salvação por meio da imolação 

do Cordeiro, para os cristãos, realizada na cruz por Jesus. 

A partir do hino 7,10-12, surge o tema da salvação (h` swthri,a), enquanto vitória 

escatológica, pertencente a Deus e ao Cordeiro (7,10). Os atributos dos hinos anteriores se 

repetem e se dispõem numa estrutura concêntrica tendo como centro a ação de graças (h` 

euvcaristi,a), o único acréscimo em relação aos dois hinos anteriores. Por meio dos hinos, os 

cristãos expressavam o louvor, celebravam a vitória de Deus e alimentavam a resistência e a 
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esperança. O julgamento se iniciou e já se proclama que a salvação pertence a Deus e ao 

Cordeiro. 

Na sequência narrativa, o hino seguinte (11,15-18) proclama o início do reinado de Deus 

e de Cristo. Ele se situa após o toque da sétima trombeta e precede o capítulo central. As 

caracterizações de Deus e do Cordeiro presentes nos hinos anteriores cedem espaço ao tema do 

reinado de Deus e do julgamento das nações. Ao invés de atributos, o foco é a ação divina e, 

consequentemente, a adoração se realiza por causa do início desse reinado (11,17), entregue 

para que o Cristo execute. Anuncia-se o julgamento e celebra-se já o reinado que começa a 

acontecer. 

O hino (12,10-12) anuncia a realização da salvação e do reinado de Deus e do seu Cristo 

(12,10), pois o acusador foi expulso. A cena se situa no centro narrativo do livro, no episódio 

da mulher e do dragão. A comunidade pode se rejubilar pela vitória por meio do sangue do 

Cordeiro e do próprio testemunho (12,11). O advérbio de tempo a;rti (12,10) marca a novidade 

da salvação realizada e que será desenvolvida na narrativa e celebrada nos hinos subsequentes. 

Com o início do julgamento, a ação divina passa a ser celebrada, porque os juízos de 

Deus se manifestaram (15,3-4). A exemplo no cântico de Moisés por ocasião da libertação do 

Egito (Ex 15), o hino chamado de “cântico de Moisés e do Cordeiro” (15,3-4) canta as obras 

do Senhor e proclama-o Todo-Poderoso, rei das nações, santo, temível e adorado. Os cristãos 

experimentam a liberdade por meio da fé na ação divina que não se restringe a um povo, mas 

se estende para “todas as nações” (15,4). 

O anjo da água proclama o hino seguinte (16,5-7) reverenciando a justiça divina. Deus 

é justo, Santo, ele julga todas as coisas (16,7) e seus julgamentos são justos e verdadeiros (16,7). 

A comunidade recebe o mesmo atributo dado a Deus e ao Cordeiro (a;xioj). A vitória de Deus 

realizada no seu julgamento é também dos cristãos que vivem a comunhão com o Senhor. 

O último hino (19,1-8) celebra a salvação realizada por Deus como um grande “aleluia” 

que se repete (19,1.3.4.5.6.7). Novamente enaltecem os “verdadeiros e justos juízos” divinos, 

pois julgou a grande prostituta e vingou o sangue dos seus servos (19,2). O convite ao louvor 

ecoa para os ouvintes (19,5.7). Todos são convocados para as núpcias com o Cordeiro com sua 

mulher, a comunidade de fé, vestida da prática da justiça (19,8). A ação divina se percebe na 

comunidade reunida e celebrante. 
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Então, os hinos estão dispostos no enredo do Apocalipse de forma a comporem um 

percurso desde a apresentação de Deus (4,8-11) e do Cordeiro (5,9-14), passando pelo louvor 

(7,10-12) e pelo reconhecimento de sua ação salvadora (11,15-18; 12,10-12), até celebrar seus 

justos julgamentos (15,3-4; 16,5-7) e o convite para a comunhão (19,1-8). Portanto, há um 

caminho mistagógico de apresentação do mistério de Deus e de Cristo na ação do Espírito 

Santo. O segundo capítulo analisou esses textos para as sínteses no capítulo posterior. 

O terceiro capítulo assume os dados desenvolvidos e explicitados no trabalho com os 

textos para expressar a teo-logia do Apocalipse a partir dos seus hinos. 

O primeiro item a considerar é o aspecto literário. Ao nosso perceber, os hinos estão 

localizados em posições estratégicas na narrativa do Apocalipse, por isso supomos que eles 

possuem uma função específica na mensagem do livro e desenvolvemos, a partir da leitura de 

outros autores, nossa opinião sobre o assunto. 

Os autores que perceberam a relação dos hinos com o conjunto do livro têm mais 

simpatia por abordagem sincrônica. Ugo Vanni fala do papel retrospectivo e prospectivos das 

respectivas passagens em relação aos eventos. André Paul compara os hinos a um “flash 

místico”, realçando a distinção entre eles e o conjunto narrativo. Michèle Morgen apresenta os 

hinos como uma pausa narrativa e, ao mesmo tempo, como propulsor de uma dinamicidade ao 

relato. Portanto, consideramos que os hinos portam uma síntese do drama comunicado na 

narração e, por isso, servem para a compreensão da teo-logia do Apocalipse. 

A estrutura literária do livro dispõe os textos dos hinos entre eventos como ligação e 

síntese de um momento para o outro. Ela se inicia com um prólogo (1,1-8) e uma seção das sete 

cartas às igrejas (1,9−3,22). Na parte central (4,1–22,5), há o conteúdo dramático do juízo 

divino contra os adversários, no qual os hinos escolhidos se localizam. Assim, dividimos e 

apontamos a presença dos hinos nas respectivas partes: na abertura (4–5), dois hinos iniciais, 

um a Deus (4,8-11) e outro ao Cordeiro (5,9-14); na seção dos selos (6,1−8,1), um hino de ação 

de graças a Deus e ao Cordeiro (7,10-12); na seção das trombetas (8,2−11,19), um hino que 

prepara a batalha central (11,15-18); na batalha central (12,1−14,20), um hino distinto dos 

outros pelo conteúdo de realização do julgamento divino (12,10-12); consequente ao evento, o 

derramamento das taças com as pragas (15,1–16,21), nas quais se apresentam dois hinos de 

celebração da justiça de Deus (15,3-4; 16,5-7); ao final (17,1−22,5), um hino que retoma a 

narrativa e celebra as núpcias com o Cordeiro (19,1-8). O livro do Apocalipse se encerra com 

um epílogo (22,6-21). 
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Portanto, a localização dos hinos na narrativa da parte principal do Apocalipse sugere 

um papel de síntese e de celebração do drama do julgamento e da salvação realizada por Deus 

a favor do seu povo. Eles traduzem em forma de louvor o que se realiza nos episódios. Logo, 

notamos como Deus é reverenciado e como o seu povo lhe deseja. Esses aspectos literários nos 

indicam uma percepção teológica dos textos em questão. 

Desde o primeiro hino (4,8-11) até o último (19,1-8) há uma introdução ao mistério de 

Deus. O leitor-ouvinte é convidado a experimentar aquele que o autor do Apocalipse apresenta 

como “aquele que está sentado sobre o trono”, Senhor, Todo-Poderoso, criador, que recebe as 

honras e os louvores ao lado do Cordeiro, imolado, digno (4,8-11; 5,9-14; 7,10-12). Eles 

reinarão e realizarão a salvação (11,15-18; 12,10-12). Seus “justos” e “verdadeiros” juízos se 

manifestaram (15,3-4; 16,5-7). Enfim, o convite aos santos para participarem das núpcias com 

o Cordeiro (19,1-8). Passa-se dos atributos à percepção de sua ação salvadora, do elogio ao 

juízo divino ao “aleluia” por seus feitos. 

A mistagogia do Apocalipse revela um julgamento de Deus. Contrariamente à ideia de 

um severo castigo divino, os hinos comprovam a realização da salvação, por isso os seres se 

prostram reverentes, atraídos por esse misterioso e fascinante Deus. Seus juízos (atos salvíficos) 

são desejáveis e celebrados. 

Tal ação de Deus acontece por Cristo no Espírito Santo. O Cordeiro imolado é a imagem 

privilegiada para falar do Filho no Apocalipse. Nos hinos, ele aparece ao lado de Deus 

recebendo a mesma dignidade e culto (4,8-11; 5,9-14; 7,10-12), participando do reinado de 

Deus (11,15-18; 12,10-12) e realizando as núpcias com a esposa (representação da igreja). 

Então, o Espírito Santo é o comunicado e hermeneuta desse mistério de Deus e de Cristo para 

as pessoas. 

Finalmente, o último tópico do capítulo se dedica à hermenêutica dos hinos do 

Apocalipse. O mysterium tremendum et fascinans se revela no drama real de um povo, de uma 

história e para a salvação de todos. Embora o contexto sociocultural seja diferente, os hinos não 

nos deixam apenas na contemplação e no louvor reverente a Deus, mas nos interpela à prática 

da fé e ao compromisso engajado com a justiça. Assim, crer nesse mistério significa 

testemunhá-lo por meio de ações tornando-se sacramento de salvação no mundo. 

Enfim, a teo-logia dos hinos do Apocalipse consiste em um mistério fascinante que 

revela unido a Cristo, o Cordeiro imolado, por meio de seus justos julgamentos. Não se mostra 

medo ou repugnância a Deus ou às suas ações, mas desejo, reverência, adoração e comunhão. 
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Acerca da comum leitura do Apocalipse como previsão do fim do mundo e da 

associação do tema do julgamento ao medo de castigo de Deus, a leitura dos hinos favorece 

uma ruptura com essas ideias tradicionais e propõe uma reelaboração da imagem de Deus, do 

seu julgamento e do compromisso comunitário de fé. 

Outrossim, a finalização de um trabalho de doutorado não se restringe a verificar e 

confirmar hipóteses, mas a abrir perspectivas para ulteriores aprofundamentos. Para a pesquisa 

sobre os hinos do Apocalipse, pode-se examinar melhor o aspecto hermenêutico desenvolvido 

em um tópico final e importante para a atual conjuntura no Brasil e no mundo. Além disso, a 

partir de 12,11, percebe-se uma importância para a comunidade participante: palpite para uma 

eclesio-logia desses textos. 

Outras relações podem ser criadas e desenvolvidas. Estudos anteriores ao nosso 

mostraram influências da liturgia, dos coros gregos e de outros textos do Antigo Testamento e 

dos apócrifos. Quiçá outras discussões sobre os trabalhos já elaborados e novas criações 

poderão contribuir para o avanço da pesquisa, com uso de outros métodos exegéticos e em 

relação com os aportes de ciências afins. Tanto o Apocalipse quanto os hinos constituem um 

terreno fecundo para examinar. 

Enfim, o contributo da investigação se encontra também fora dos dados, das análises e 

da redação ressaltada. As pessoas envolvidas, o processo e as mudanças constituem um grande 

quinhão desse trabalho. Um trabalho não se conclui no último parágrafo, mas segue ecoando 

por tempos nas releituras, críticas e progressões. 
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