
DE ATOS A APOCALIPSE

Explicação:

- Não devemos interpretar literalmente “Mão direita de Deus”, pelos seguintes motivos:

a) ninguém jamais viu a Deus (Jo 1.18; I Tm 6.16; I Jo 4.12);

b) Deus é Espírito, logo Ele é invisível (I Tm 1.17);

c) Ele ocupa céus e terra (Jr 23.24). Logo, qual a sua direita?

d) Se Estevão viu duas pessoas, por que ignorou uma delas? Onde estava a 3a pessoa?

- O texto significa:

a) “Viu glória de Deus...”. Estevão não viu Deus separado de Jesus Cristo. A única 

imagem visual ou pessoa que Estevão viu foi Jesus Cristo;

b) é uma representação simbólica. No Sl 16.8 diz que Deus está fisicamente a direita 

de Davi? Outras representações simbólicas (Sl 77.10; 98.1; 109.31; Is 48.13; Is 62.8);

c)  direita  ou  destra  significa:  poder,  autoridade,  importância  e  preeminência (Ex 

15.6);

d) Por entender isso, os judeus acusaram Jesus de Blasfêmia (Mt 26.64-65);

e) o termo “assentou-se” (Mc 16.19 e Hb 1.3) significa que o sacrifício de Cristo 

encerrou-se, está completo, mas continua com seu efeito até o dia do julgamento (Hb 

10.11-13);

f) Estevão como outros, viram a glória de Deus (Is 40.5).

Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus (At 7.55)



Explicação:

- Quem ressuscitou a Jesus Cristo? (At 2.32, Jo 2.19-21 e Rm 8.11);

- o texto indica modos diferentes de se olhar para o mesmo Deus;

- do ponto de vista da unicidade, Jesus não é Deus filho, mas tudo que Deus é, inclusive Pai, 

Filho e Espírito (At 20.28; At 16.7).

Explicação:

- as saudações nas epístolas não indicam pluralidade de pessoas, mas dão ênfase aos papéis 

de Deus e a importância deles;

- a preposição “e”, vem do grego kai, que pode ser traduzido como “e” ou “mesmo”;

- o versículo 2 poderia ser lido: “de Deus nosso Pai, mesmo do Senhor Jesus Cristo”;

- no grego não tem o artigo definido “o” antes de “Senhor Jesus Cristo” em qualquer das 

saudações.  Mesmo o  kai  significando “e”,  o  texto ficaria  assim: “de Deus nosso Pai  e 

Senhor Jesus Cristo”.

Explicação:

- o livro do apocalipse é bastante simbólico!

- o que estava no trono é o Todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir (Ap 4.2,8);  

Jesus é descrito como o Todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir (Ap 1.8,11-18; 

22.12-16);

- o que estava no trono é o Juiz (Ap 20.11-12). Jesus será Juiz de todos (Jo 5.22, 27; Rm 

2.16);

- o Cordeiro é Deus em sua humanidade, em seu papel sacrificial; Deus não podia morrer, e 

não morreu, mas apenas sua humanidade morreu;

- quem estava no trono ? (Ap 19.4; Ap 7.10; Ap 5.6)

Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para

levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito (I Pe 3.18)

Saudações nas Epístolas: “Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai,

e do Senhor Jesus Cristo.”(II Co 1.2)

E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos
um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete
espíritos de Deus enviados a toda a terra.
E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. (Ap 5.6-7)




