
O APOCALIPSE, O DEUS

ÚNICO E SEU FILHO



Por que este estudo?

115 respostas do livro do Apocalipse ao dogma da 
Trindade



Objetivo do estudo

Mostrar resumidamente o que o livro do Apocalipse 

explica sobre o Deus Único e seu Filho



Tópicos do estudo de hoje

• O que é o livro do Apocalipse

• Quem é o Todo-Poderoso

• Os sete espíritos de Deus

• O trono da Divindade

• Quem mais tem trono segundo o Apocalipse



Tópicos do estudo de hoje

• O Eterno é o Deus de Jesus Cristo

• Jesus é a fiel testemunha

• Quem é o Espírito que fala às igrejas

• Jesus terá um novo nome

• O Livro da Vida do Cordeiro



Tópicos do estudo de hoje

• Os 144.000 e o nome do Pai e do Filho

• A Luz e a Lâmpada na nova Jerusalém

• O santuário na Nova Jerusalém

• A salvação pertence a Deus e ao Cordeiro

• O governo na Nova Jerusalém



Apocalipse 1:1

“Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu

para mostrar aos seus servos as coisas que em 

breve devem acontecer e que ele, enviando por 

intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo 

João,” 



Quem é o Todo-Poderoso?

“Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, 

aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-

Poderoso”. Apocalipse 1:8 



Quem é o Todo-Poderoso?

“E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, 

respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, 

ao redor e por dentro; não têm descanso, nem de 

dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, 

Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, 

aquele que era, que é e que há de vir”. 

Apocalipse 4:8



Os sete espíritos de Deus

“João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, 

graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, 

que era e que há de vir, da parte dos sete 

Espíritos que se acham diante do seu trono

e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o 

Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da 

terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos 

libertou dos nossos pecados”. Apocalipse 1:4,5



Os sete espíritos de Deus

“Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, 

diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que 

são os sete Espíritos de Deus”. 

Apocalipse 4:5



Quem tem os sete espíritos de Deus

“Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas 

coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de 

Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, 

que tens nome de que vives e estás morto”. 

Apocalipse 3:1



Quem tem os sete espíritos de Deus

“O vencedor será assim vestido de vestiduras 

brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome 

do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu 

nome diante de meu Pai e diante dos seus 

anjos”. Apocalipse 3:5



Quem tem os sete espíritos de Deus

“Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres 

viventes e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro

como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem 

como sete olhos, que são os sete Espíritos de 

Deus enviados por toda a terra”.

Apocalipse 5:6



Os sete espíritos de Deus

O Profeta Isaías especifica os sete espíritos de 

Deus:

“E repousará sobre ele o Espírito do Senhor (1º), 

o espírito de sabedoria (2º) e de entendimento 

(3º), o espírito de conselho (4º) e de fortaleza 

(5º), o espírito de conhecimento (6º) e de temor 

do Senhor (7º).” Isaías 11:2



O trono da Divindade

“Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu 

trono, assim como também eu venci e me sentei 

com meu Pai no seu trono”. Apocalipse 3:21 



O trono da Divindade

“Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante 

como cristal, que sai do trono de Deus e do 

Cordeiro”. Apocalipse 22:1



O trono da Divindade

“Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, 

estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus 

servos o servirão,” Apocalipse 22:3



Uma tentativa de introduzir o trono de  uma 

suposta 3ª pessoa

“pois o Cordeiro que se encontra no meio do 

trono os apascentará e os guiará para as fontes da 

água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda 

lágrima”. Apocalipse 7:17



Quem mais tem trono segundo o Apocalipse?

Vinte e quatro anciãos

“Ao redor do trono, há também vinte e quatro 

tronos, e assentados neles, vinte e quatro 

anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças 

estão coroas de ouro”. Apocalipse 4:4 



Quem mais tem trono segundo o Apocalipse?

Aqueles a quem foi dada autoridade de  julgar

“Vi também tronos, e nestes sentaram-se 

aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar”.   

Apocalipse 20:4 (1ª parte)



Quem mais tem trono segundo o Apocalipse?

Satanás

“Conheço o lugar em que habitas, onde está o 

trono de Satanás, e que conservas o meu nome e 

não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, 

minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre 

vós, onde Satanás habita”. Apocalipse 2:13



Quem mais tem trono segundo o Apocalipse?

O trono do dragão dado à besta

“A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés 

como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o 

dragão o seu poder, o seu trono e grande 

autoridade”. Apocalipse 14:3



Quem mais tem trono segundo o Apocalipse?

O trono da besta

“Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da 

besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens 

remordiam a língua por causa da dor que sentiam”. 

Apocalipse 16:10



O Eterno é o Deus de Jesus Cristo

“Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu 

Deus, e daí jamais sairá; gravarei também sobre 

ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do 

meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, 

vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome”. 

Apocalipse 3:12



Jesus Cristo é a fiel testemunha

“e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o 

Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da 

terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos 

libertou dos nossos pecados,” Apocalipse 1:5



Quem é o Espírito que fala às sete igrejas

“Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas 

obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e 

com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a 

pedaços como se fossem objetos de barro; assim 

como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei 

ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas”. 

Apocalipse 2:26-29



Quem é o Espírito que fala às sete igrejas

“O vencedor será assim vestido de vestiduras 

brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome 

do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu 

nome diante de meu Pai e diante dos seus 

anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito 

diz às igrejas”. Apocalipse 3:5,6



Quem é o Espírito que fala às sete igrejas

“Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu 

Deus, e daí jamais sairá; gravarei também sobre 

ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do 

meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, 

vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 

igrejas”. Apocalipse 3:12,13 



Quem é o Espírito que fala às sete igrejas

“Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu 

trono, assim como também eu venci e me sentei 

com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas”. 

Apocalipse 3:21,22



Jesus terá um novo nome

“Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu 

Deus, e daí jamais sairá; gravarei também sobre 

ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do 

meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, 

vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome”. 

Apocalipse 3:12



O Livro da Vida do Cordeiro

“Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma 

contaminada, nem o que pratica abominação e 

mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida 

do Cordeiro”. Apocalipse 21:27



Os 144.000 e o nome do Pai e do Filho

“Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte 

Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, 

tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de 

seu Pai”. Apocalipse 21:27



A Luz e a Lâmpada na nova Jerusalém

“A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para 

lhe darem claridade, pois a glória de Deus a 

iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada”. 

Apocalipse 21:23



O santuário na nova Jerusalém

“Nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o 

Senhor, o Deus Todo- Poderoso, e o Cordeiro”.

Apocalipse 21:23



A salvação pertence a Deus e ao Cordeiro

“Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que 

ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, 

povos e línguas, em pé diante do trono e diante do 

Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas 

nas mãos; e clamavam em grande voz, dizendo: Ao 

nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, 

pertence a salvação”. Apocalipse 7:9,10



O governo na Nova Jerusalém

“O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu 

grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se 

tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 

reinará pelos séculos dos séculos”.

Apocalipse 11:15



Baixe gratuitamente este estudo em

www.AoDeusUnico.com.br



Baixe gratuitamente o Manual Bíblico Unitariano 

em

www.AoDeusUnico.com.br 

ou em

www.AdoradoresUnitarianos.com.br 



Baixe gratuitamente o áudio das principais 

partes do Manual Bíblico Unitariano em

www.AoDeusUnico.com.br



Gratidão!



marcosavellar@hotmail.com


