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Um livro
 Até aqui, vimos um cenário, o ambiente da sala do trono. Agora, no cap.5, veremos o que
irá acontecer naquele cenário.

Apocalipse 5:1~14;
um livro
 V.1; “vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro
e por fora, bem selado com sete selos”
Quando falamos um livro, logo pensamos em algo igual ao formato de nossas Bíblias ou
de outro livro qualquer. No tempo em que o livro do Apocalipse foi escrito, o formato de
um livro era diferente, era um rolo escrito nos dois lados da folha, ou seja, por dentro e
por fora e o rolo era selado. Para se ler o livro, ia se rolando um dos lados e o outro se
abria, como em uma fita cassete. Esse tipo de rolo era comum nos testamentos de
herança, e eram colocados vários selos. Conforme se abria o rolo, o leitor ia lendo as
cláusulas, e a cada parte do testamento, um novo selo se abria e as condições do
testamento eram reveladas.
 “um livro escrito por dentro e por fora”, significa que a mensagem está completa e não
há mais nada para se escrever, não há mais lugar na folha para se escrever. Veremos no
cap.6, os selos sendo abertos e a cada selo, um juízo de Deus vai sendo derramado
sobre a Terra; é o período da Tribulação acontecendo. Quando o sétimo selo é aberto, o
que contém? O juízo das sete trombetas. Quando a sétima trombeta é tocada, veremos
que as sete taças, os últimos juízos, estão contidas na sétima trombeta. Mas, veremos
também que, quando a sétima trombeta é tocada, anuncia-se que o Reino voltou para
Jesus,  Apocalipse 11:15. Portanto, o que é esse livro? É a escritura, é o documento
que prova que Jesus é o herdeiro da Terra. Jesus tomando posse da Terra, pode então
implantar Seu Reino. Jesus é chamado o herdeiro de Deus, o herdeiro da Terra.

Mateus 21:33~46; Jesus o herdeiro da vinha, da
Terra.

Hebreus 1:2;
Jesus foi constituído herdeiro de
todas as coisas.
 Irmãos, a Terra foi dada para quem? Para o homem;  Gênesis 1:26, “domine sobre toda
terra.” Porém, quando Adão se submeteu a Satanás, ele passou, vamos falar assim, ele
assinou a cópia aberta da escritura para Satanás. Hoje Satanás tem autoridade sobre
esta Terra. Lembram-se o que Satanás ofereceu para Jesus no deserto?

Lucas 4:5~6;
“... porque me foi entregue, e a
dou a quem eu quiser”
 Porém, neste momento, na sala do trono, o que João está assistindo? O que a Igreja vai
assistir? A volta do documento, da escritura original, a verdadeira, a definitiva, para a mão
do herdeiro. Conforme o livro vai sendo aberto, veremos claramente que o mesmo contém
as provas do direito do Senhor Jesus de possuir a Terra e reinar sobre ela. Também no
livro estão as condições a serem cumpridas para que isso possa acontecer. As condições
são os juízos, é o acerto de contas de Deus com a Terra e seus habitantes. Somente
então, Jesus poderá implantar o Seu Reino. É isso que vai acontecer lá na sala do trono.
Naquele livro estão contidas todas as provas de que Jesus é o herdeiro. Era uma questão
de dignidade e de direito. Vejam a pergunta do anjo no V.2.
 V.2~3; “vi também um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir
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o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da
terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele”
A pergunta ficou em aberto. Quem fosse achado digno, podia se apresentar. Ninguém se
apresentou! Abrir o livro era uma questão de dignidade e de direito, porém ninguém entre
as criaturas foi encontrado qualificado.
 V.4; “e eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro
nem de olhar para ele”
Vejam a importância de alguém tomar aquele livro de volta e abrir os selos. João ficou tão
desesperado, quando viu que não havia ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para
ele, que começou a chorar e chorar muito; de tão importante que era para a Terra e para
o homem a volta do direito de Deus governar esta Terra.
 Vamos verificar no V.T., em Israel, como era importante o direito de posse de terras e
como era regulamentado.

Jeremias 32:6~15
Assim era feita a escritura de posse de terras; havia uma cópia da escritura que era
selada e outra cópia que era aberta. A cópia fechada, selada, provava o direito do
herdeiro, era a cópia de compra, a definitiva. Mas, havia uma cópia aberta, que era usada
por quem arrendava a terra. A cópia original, a selada, ficava guardada em posse do
herdeiro e a aberta podia ser usada por quem o herdeiro arrendasse a terra.
 A cópia verdadeira da posse da Terra, a selada, está guardada lá na sala do trono e
nesse dia, o Senhor Jesus, o herdeiro, vai tomar posse da herança, da cópia selada, do
livro selado. Porém, até o livro estar completamente aberto e cada juízo ser derramado
aqui na Terra, Jesus não pode implantar Seu Reino. No livro está a prova do direito de
herança, mas Jesus não pode pegar a escritura e vir para a Terra, porque a Terra está
corrompida e precisa de juízo; precisa ser lavada, precisa ser endireitada.
 Portanto, aquele livro mostra as condições para o herdeiro vir tomar posse da Terra e
implantar o Reino. Veremos que a cada selo que se abre, juízo sobre a Terra; outro selo,
juízo sobre a Terra; outro selo, juízo sobre a Terra. Entenderam o que é o livro? A cópia
selada da herança é a prova de que Jesus é o herdeiro, pois somente Ele foi julgado
digno de abri-la. Em Jeremias também vemos que o parente mais próximo é quem tem o
direito de compra da terra. Jesus é o parente mais próximo do homem. Jesus Cristo, que
é Deus, ao se fazer homem, tornou-se o único parente próximo do homem e podia então
comprar a herança. Jesus é o Filho do homem, o Filho de Davi, comprou a herança com
seu sangue, Aleluia! Por isso ele pode receber a cópia fechada, a cópia selada.
 V.5; “e disse-me um dentre os anciãos: Não chores; eis que o Leão da tribo de
Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos”
Um dos anciãos anunciou que Jesus Cristo abriria o livro; O “Leão da Tribo de Judá”,
título real.

Gênesis 49:8~10; “... até que venha siló”
Vemos aqui em Apocalipse, o cumprimento da profecia de  Gênesis 49:10. A palavra
siló, para a maioria dos tradutores, significa: a quem pertence de direito, aquele a quem
pertence. “Aquele a quem pertence”, “até que venha siló”; significa até que venha Jesus,
siló é Jesus Cristo. Veja o direito de abertura do livro, o direito de Jesus?
“A raíz de Davi” aponta para o direito de Jesus ao trono;



Isaías 11:1;
Mateus 22:42
404

Jessé era pai de Davi

 V.6; “nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um
Cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que
são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra”
Então, o Leão da Tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro; Ele é o herdeiro
o único digno. Porém, quando João olha, vê um Leão? Não, João vê “um Cordeiro em
pé, como havendo sido morto”. O Apocalipse é tremendo, deveria ser o livro do Leão,
Jesus assim se apresentará na segunda vinda à Terra (não virá como Cordeiro humilde
para o matadouro); mas Leão é usado somente esta vez. Já a palavra Cordeiro aparece
28 vezes no Apocalipse; o Apocalipse é o livro do Cordeiro. É justo o livro que mostra
Jesus como juiz e soberano Senhor, ser chamado de livro do Cordeiro? Sabem porquê é
assim chamado? Porque a figura do Cordeiro é que deu direito e força a Jesus, para
voltar como Leão. Aleluia ao cordeiro de Deus; o poder se aperfeiçoa na fraqueza, mais
uma vez.
 Foi na cruz do calvário, como Cordeiro mudo que vai para o matadouro, que Jesus
venceu as trevas, que Jesus Cristo conquistou o direito de herdar a Terra novamente no
lugar do homem. O homem havia perdido a Terra para Satanás, mas lá na cruz, como
Cordeiro, Jesus conquistou o direito no lugar do homem, de tornar a trazer a Terra para o
homem. Aleluia, glória ao nome de Jesus! Por isso o Apocalipse é o livro do Cordeiro,
porque se não houvesse o Cordeiro, não poderia existir o Leão. Jesus é o único Cordeiro
que foi sacrificado e saiu vivo; João vê o cordeiro, como havendo sido morto. Mas como
Jesus estava? Em pé; e tinha sete chifres e sete olhos. O que significa chifre na Bíblia?
(algumas traduções usam a palavra pontas). Chifre ou pontas simbolizam força; e sete
simboliza totalidade. Jesus como Cordeiro, mas com toda força sobre ele, com todo
poder.
 E os sete olhos? São os olhos do Espírito; o ministério do Espírito Santo, completo, junto
com Jesus; lembre-se vai começar juízo. Sete olhos; a plenitude do Espírito Santo e sua
ação com Cristo.

Zacarias 3:8~9

Zacarias 4:10
 V.7; “e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono”
Jesus, o Cordeiro, vem e toma o livro da mão direita daquele que estava assentado no
trono. Ao tomar o livro, o Senhor estará cumprindo a profecia de  Daniel 7:13~14; Jesus
retoma o que Adão perdeu.
 V.8~10; “logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro
anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças
de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos”. E cantavam um cântico
novo, dizendo: Digno é de tomar o livro, e de abrir seus selos; porque foste morto, e
com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e
nação; e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes; e eles reinarão sobre a
terra

Quando Jesus tomou o livro, romperam-se novamente os louvores.
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- “taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos”; você tem
alguma taça cheia lá no céu, irmão? Suas orações estão lá? Vejam a importância
que têm as orações dos santos, as nossas orações. Elas são guardadas em taças
de ouro e, em resposta a essas orações, Deus, Jesus e o Espírito Santo estão
realizando toda a obra de salvação do homem. Alguém já disse que Deus não faz
mais nada, além de responder orações; tudo é movido através da oração e Deus
as guarda em taças. Sua oração está demorando em ser respondida? Ela está
guardada em taças de ouro, caso tenha sido feita em nome de Jesus e em
sinceridade de coração; está guardada e terá resposta a seu tempo.

Salmos 141:1~2; “suba minha oração como
incenso...”
Nossa oração sobe como incenso e Deus guarda cada uma para respondê-la a seu
tempo.
- “e cantavam um cântico novo...”. Quem está cantando? V.8; os quatro seres
viventes e os vinte e quatro anciãos. O que estão cantando? Um cântico que fala
da morte do Cordeiro, da obra de redenção. Somente os vinte e quatro anciões (a
Igreja) e os quatro seres viventes, que ministraram com Jesus na sua primeira
vinda, podiam cantar assim. Os anjos não podiam cantar esse cântico, pois não
conhecem direito o significado da redenção, da salvação; Deus nunca salvou,
nunca socorreu a anjos,  Hebreus 2:16. Porém, os anciãos sabem muito bem o
significado de redenção e salvação. No original está escrito assim: “... porque foste
morto e com o teu sangue nos compraste para Deus”; no V.10 está assim: “nos
constituístes reinos... e reinaremos sobre a terra”. Os anciãos sabem o que estão
cantando; a Igreja sabe do que está cantando. Os quatro seres viventes também
podiam cantar assim, pois ministraram na obra redentora de Jesus.
 V.11~12; “e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres
viventes e dos anciãos; e o número deles era miríades de miríades e milhares de
milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber
o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra e glória, e louvor”
Agora todos os anjos, “miríades de miríades e milhares de milhares”, vem e declaram seu
louvor ao “cordeiro que foi morto”.
 V.13~14; “ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da
terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está assentado
sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos
séculos dos séculos: e os quatro seres viventes diziam: Amém. E os anciãos
prostraram-se e adoraram”
E agora se cumpre o que está lá em  Filipenses 2:9~11; todo joelho se dobra e toda
língua confessa que Jesus é Senhor. Vejam o crescente: primeiro os anciãos e os quatro
seres viventes, depois todos os anjos juntos e agora toda criatura no céu e na terra e
debaixo da terra, ou seja, todos os homens e anjos existentes, toda criatura.
Esses cânticos, não são cânticos de “bajulação”, não são cânticos da “boca para fora”,
são a expressão da verdade; a pura expressão da verdade de quem é Jesus Cristo, o
Senhor. Aleluia!

 Os cap.4 e 5 fazem uma preparação, um prólogo, para o que vai se iniciar no cap.6.
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Vemos tudo sendo preparado para que Jesus tenha pleno direito de voltar à Terra e
implantar o Seu Reino. Para que Jesus venha e possa implantar o Seu Reino, tem que
haver juízo sobre a Terra; as coisas tem que ser acertadas aqui na Terra.
 Não perca o “fio da meada”. Após a Igreja ser arrebatada, lá no céu, vemos o cenário da
sala do trono; depositaremos nossas coroas aos pés de Jesus e veremos todos aqueles
louvores. Nesse mesmo cenário, é entregue a Jesus a escritura definitiva da Terra,
porque ele é o único digno de recebê-la, é o verdadeiro herdeiro. Adão pôs tudo a perder,
Jesus veio, desfez a obra do Diabo lá do começo e iniciou uma nova raça; Ele é o cabeça
da nova raça. Por isso Jesus é o herdeiro e recebe no lugar e em nome de todos os
homens, que formam a nova raça, o documento, a cópia fechada da escritura de posse da
Terra; recebe o rolo fechado com os selos. Conforme vão se abrindo os selos, uma nova
cláusula vai sendo cumprida, para que Jesus tome posse efetivamente e venha para a
Terra implantar o Seu Reino. Tudo é literal, não é necessário espiritualizar-se nada.
 Quando Jesus tomar posse da Terra, Ele pisará está Terra que estamos pisando hoje, e
irá governá-la. Porém, para Ele vir e governá-la, todas as cláusulas daquele documento,
daquele livro, tem que ser cumpridas. A Terra está na mão de quem hoje? De Satanás,
por concessão de Adão. Então, é necessário primeiro que tudo seja colocado em ordem
para então Jesus voltar e instalar o Seu Reino.
 Então, chegou a hora do juízo. Deus neste período estará acertando as contas com a
Terra e seus habitantes; é a busca de Deus por essa raça que o rejeita. João é levado a
ver toda essa cena, de Jesus tomando tudo de volta; creio que foi também para que João
pudesse suportar tudo que iria ver a partir do cap.6. João precisou ser “alimentado” para
aguentar a visão da Tribulação, caso contrário não suportaria. João viu a justiça de Deus,
viu a santidade de Deus, viu todos aqueles seres, até os que estão de baixo da terra,
proclamarem a verdade. A Tribulação é tempo de juízo e caso João não estivesse
preparado para vê-la, a tendência seria falar: coitados! João viu tudo que estudamos até
aqui, como preparação para suportar o que iria ver em seguida. Estamos em tempo de
trégua, mas na Tribulação começa o juízo. Muita gente será salva nesse período, mas
começa a cair sobre o mundo a ira de Deus; a trégua terminou!

407

