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O APOCALIPSE PARA LEIGOS

PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO

Sou grato pela recepção entusiasmada da primeira edi-
ção de O Apocalipse para leigos. Também agradeço a disposi-
ção da American Vision de publicar esta nova edição. Neste 
novo prefácio, apresentarei uma breve explicação da necessi-
dade da nova versão.

Depois de cinco anos de intensa pesquisa e escrita, aca-
bo de completar o rascunho do meu comentário de 1500 
páginas sobre o Apocalipse. Pelo fato de eu ter trabalhado 
todos os versículos do Apocalipse com profundidade, des-
cobri alguns elementos de minha compreensão anterior que 
precisavam de correção. De forma específica, fiz algumas 
mudanças importantes na minha compreensão de Apocalip-
se 20, o grande capítulo em torno do qual o debate milenar 
se concentra. Assim, corrigi o capítulo 6 da primeira edição: 
“O milênio e a nova criação”.

Dada a necessidade de trazer mais material para o de-
bate de Apocalipse 20, decidi transformar o capítulo 6 da 
primeira edição em dois capítulos. Assim, nesta edição, o ca-
pítulo 6 é agora intitulado: “O milênio e as ressurreições”, e o 
capítulo 7 agora se chama: “A nova criação e a igreja”.

Nenhuma das minhas convicções preteristas foi altera-
da por essas mudanças. Na verdade, elas foram fortalecidas. 
Caso você tenha lido a primeira edição do meu livro, espero 
que você considere as mudanças encontradas aqui úteis.

— Kenneth L. Gentry Jr., Th. D.
Dia do Trabalho, 2010
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Ambrose Bierce definiu o vocábulo “apocalipse” em 
The Devil’s Dictionary [Dicionário do diabo] como um “li-
vro famoso em que João ocultou todo o seu conhecimento. 
A revelação é feita pelos comentaristas que nada sabem”. O 
Apocalipse é tão difícil e requer tanto conhecimento técnico 
que um teólogo já reclamou que os comentários do Apoca-
lipse muitas vezes são como um buraco negro, tão densos 
que nenhuma luz lhes pode escapar.

Uma das grandes ironias da Escritura é que seu livro 
mais difícil chama-se “Apocalipse” [”revelação”, em grego]. 
“Revelar” significa “descobrir, abrir” — com vistas à com-
preensão. Como pode um livro tão intrincado como esse ser 
chamado “revelação”? Se déssemos nome ao livro, em vez de 
chamá-lo “Revelação de Jesus Cristo”, poderíamos ser tenta-
dos a intitulá-lo “Mistério do apóstolo João”. Na verdade, de 
tempos em tempos, o próprio João fica perplexo e confuso 
(Ap 7.13,14; 17.6,7; 19.10; 22.8,9).

Uma das surpresas constantes da experiência pastoral é 
o profundo interesse do novo convertido em estudar o Apo-
calipse. A fascinação com seus mistérios não se limita aos 
bem preparados em estudos cristãos, prontos para as coisas 
mais profundas de Deus. Essa curiosidade percorre todo o 
caminho de volta até os crentes mais novos em Cristo.

Uma das grandes decepções do exegeta cristão sério 
consiste na quase inutilidade da proliferação de literatura 
sobre o Apocalipse. Quando combinamos a natureza mis-
teriosa do Apocalipse com a fascinação contínua por ele, o 
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mercado está pronto para gerar todo tipo de supostos “espe-
cialistas em profecias” para atender à demanda. Em vez de 
nutrir-se com o puro leite da Palavra, não raro o novo cristão 
é alimentado com um milk-shake de interpretações confusas 
sobre o Apocalipse.

Neste pequeno estudo, você descobrirá as chaves ab-
solutamente essenciais para destravar a mensagem de João, 
os marcos necessários para seguir seu sinuoso caminho, e as 
identificações requeridas para discernir suas figuras princi-
pais e seus papéis. Não oferecerei uma exposição completa 
do texto; em vez disso, eu me concentrarei nas chaves neces-
sárias para abrir seu significado.1 Espero que este texto intro-
dutório ajude-o a entender o significado fundamental e a for-
ça propulsora geral do Apocalipse, pois só assim você estará 
preparado para se engajar na exposição detalhada do texto.

 — Kenneth L. Gentry Jr., Th.M., Th.D.
Autor de Before Jerusalem Fell [Antes de Jerusalém cair]

Diretor de NiceneCouncil.Com

1 No momento trabalho em um comentário acadêmico extenso sobre o 
Apocalipse, cujo título provisório é: The Divorce of Israel: A Redemptive-
Historical Interpretation of the Book of Revelation. Nele, apresentarei 
um comentário versículo por versículo e a análise completa do livro.


