APOCALIPSE 12... (Introdução e resumo)...
Importante ter a compreensão que APOCALIPSE é REVELAÇÃO...
“ἀποκάλυψις” = APO – Tirar e KALUPTO – Coberto = Tirar o que estava coberto, mostrar o que
estava oculto, tirar o véu, desvelar... JESUS CRISTO...
Apresentar JESUS CRISTO, revelar JESUS CRISTO...
Dar a Luz à LUZ... João 16:16-23a...
Conforme Hebreus 1:1-3, revela que “nestes últimos dias” = επ εσχατων των ημερων = (epi
escatun tou emerun) = A ESCATOLOGIA DOS DIAS, dos TEMPOS, do PERÍODO... É CRISTO...
Conforme Gálatas 4:4, revela sobre a “plenitude do tempo” = πληρωμα του χρονου (pleroma
tou kronou) = A ESCATOLOGIA do TEMPO, do KRONOS... É CRISTO...
Sem esta compreensão a maior parte das pessoas, dos exegetas, dos hermeneutas, até dos
cristãos, vai INTERPRETAR o livro de APOCALIPSE e toda a literatura ESCATOLÓGICA conforme
suas próprias teologias...
Assim a exposição do ser humano a VOZ de CRISTO, a VOZ do ESPÍRITO SANTO, à PALAVRA DE
DEUS, é o DESVELAMENTO de CRISTO para que NELE, por meio DELE e para ELE seja efetuado
o que ELE quer naquela pessoa...
APOCALIPSE 12 reinicia a REVELAÇÃO ou reinicia o APOCALIPSE de JESUS CRISTO...
Apocalipse capítulo 1 até 11, apresenta a NARRATIVA de CRISTO sobre ELE mesmo e a
apresentação da “Revelação de JESUS CRISTO... (e) as coisas que em breve devem
acontecer...” (Apocalipse 1:1) de uma forma AMPLA e dinamicamente ampla, a partir do ponto
de vista do CÉU, de onde o NARRADOR = JESUS CRISTO, se encontra... Podemos chamar de
APOCALIPSE LIVRO 1...
Apocalipse 12 até 22, temos a mesma narrativa de CRISTO sobre ELE mesmo e a apresentação
da “Revelação de JESUS CRISTO... (e) as coisas que em breve devem acontecer...” (Apocalipse
1:1) mas agora de uma forma mais detalhada, pormenorizada de todos os acontecimentos de
uma visão mais local, a partir da terra, o terreno dos acontecimentos... Podemos então chamar
esta parte de APOCALPISE LIVRO 2...
O capítulo 12 então expõe a jornada do POVO SANTO de DEUS, o POVO SANTUÁRIO que segue
como SAL e LUZ do mundo (Mateus 5:13-14), JESUS CRISTO, revelando que olha e vê e segue
junto pelo ESPÍRITO SANTO, todo o percurso com os SEUS SANTOS... (Mateus 28:18-20 e João
14, 15, 16, Efésios 1:14)...
Apocalipse 12 expõe a NOBREZA ABSOLUTA de CRISTO, o NATAL de DEUS o ATO de DEUS em
percorrer toda a história em SEU POVO SANTO, em um primeiro momento como que um
POVO GRÁVIDO DE CRISTO, que percorre o tempo conduzindo a PROMESSA e sendo o ÚTERO
humano do MESSIAS como PROMESSA e como PROFETA que anuncia o SENHOR e este é o
GRANDE SINAL de DEUS ao mundo desesperado e desapercebido e a deriva e perdido em sua
própria desgraça...

Apocalipse 12:1... O povo de DEUS passa por toda a história antes do NATAL, sob a mais
absoluta rejeição do mundo, o ódio de todos, a abominação de entre os povos. Todos os povos
e poderes e potestades em sua ganância por conquistas, suas guerras, suas malignidades
formam um quadro hediondo no mundo...
“O povo que andava em trevas” (Isaías 9:2)...
No entanto prefere ainda assim as trevas, seu caráter, sua identidade, sua presunção, seu
ódio, seu vício, sua auto divinização, pois a LUZ que é anunciada para chegar ao mundo,
desbanca as trevas, a destrói, a destitui de tudo que é...
Assim a LUZ é julgada pelas trevas como PERSONA NON GRATA e tem que ser destruída de
qualquer jeito...
“Viu-se um grande sinal no céu, a saber uma mulher” (Apocalipse 12:1)...
O povo santo que deve ser perseguido, destruído e morto e desaparecer para sempre dos
domínios do mal, da terra, do mundo e dos reinos das trevas...
Apocalipse 12:2... O povo santo de DEUS conduz a PROMESSA e PROFETICAMENTE o ANÚNCIO
do MESSIAS... E por todos os séculos os FIÉIS de DEUS, o povo SANTO, os RESTANTES
conduzirão com dores o percurso até que venha o MESSIAS “achando-se grávida, grita com
dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz” (Apocalipse 12:2)... (Isaías 4:3; 7:3; 10:2023; Apocalipse 12:7)...
“Portanto o SENHOR mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um
filho e lhe chamará Emanuel...” (Isaías 7:14)...
Apocalipse 12:3... Neste percurso da VINDA do MESSIAS ETERNO à terra, é revelada a figura do
DRAGÃO, o DIABO, a antiga serpente (v.9 e 20:2), que vai procurar por todos os seus meios
deter o andamento da GRAÇA DE DEUS, da VINDA DO MESSIAS, da continuidade do POVO
SANTO DE DEUS, o protagonista de toda a MALIGNIDADE assume seu lugar e exerce suas
funções malignas no cenário escatológico... O maligno tem aspectos dimensionais, geográficos,
estéticos, sensoriais de grande porte “grande” (Apocalipse 12:3)... Está manchado de sangue,
pois é violento, mal, assassino, por isso sua cor é “vermelho” (Apocalipse 12:3), se apresenta
com grande performance para enganar a maior parte do mundo, com “sete cabeças”, imitação
de CRISTO em sua aparência (Apocalipse 12:3), tem 10 chifres, sua forma de agir é
descontrolada, desordenada, como revelado antes a Daniel (Daniel 7:7) é oposto a CRISTO que
é PERFEITO em FORÇA SABEDORIA E PODER = Sete chifres (Apocalipse 5:6) e Conforme
Apocalipse 12:3...
Apocalipse 12:4... É revelada a primeira rebelião no universo, a partir deste ser que feito
bendito, se faz maligno por sua própria malignidade, gerada e amada e exposta a partir dele
mesmo (Ezequiel 28:11-19)... Nesta revolta e rebelião que se torna o Diabo, Satanás, é expulso
do céu (Lucas 10:18; Apocalipse 12:4), a força do Maligno é imensa para seduzir, enganar,
mentir, roubar, matar, destruir (João 8:44; 10:10) e já uma vez revelado a Daniel (Daniel 8:10),
seduziria e aliciaria anjos no céu... E procura com todas as suas forças atingir o POVO SANTO
DE DEUS para impedir o MESSIAS de NASCER...

Apocalipse 12:5... No entanto o NATAL vai ocorrer e ocorre, pois é decreto de DEUS (Isaías
7:14; 9:2-7)... A VIDA ETERNA que é JESUS CRISTO chega em SUA PLENITUDE e conduz a VIDA
quanto corta o MAL em sua raiz, pois é o ETERNO EU SOU, e como DEUS o PAI, é igualmente
REI, pois reina com ELE em SEU TRONO...
Apocalipse 12:6... O povo santo de DEUS no entanto, segue seu percurso neste ÚLTIMO DIA
como o RESTANTE que “GUARDAM OS MANDAMENTOS DE DEUS E O TESTEMUNHO DE
JESUS”, sendo este povo a NOIVA DO CRISTO, a ESPOSA DO CORDEIRO, que percorre o
ÚLTIMO DIA pelo deserto do mundo, como uma OFENSA E ESCÂNDALO para todos (1 Coríntios
1:18-25)... O povo santo de DEUS seguirá por todo o período da história, os mil duzentos e
sessenta dias ou 42 meses ou 3 anos e meio, isto é, o período em que o maligno procurará
exercer a construção de reinos intermitentes conforme as operações de suas duas
testemunhas como imitação das DUAS TESTEMUNHAS DE DEUS: A PALAVRA que é CRISTO e o
ESPÍRITO SANTO que conduz o POVO SANTO como CORPO DE CRISTO = Apocalipse 11:3-14...
Nesta operação o maligno não poderá destruir o POVO SANTO, os RESTANTES percorrerão
como TESTEMUNHAS das TESTEMUNHAS sendo o SINAL de DEUS do FIM, FIM que é CRISTO
(Mateus 24:14 e Apocalipse 22:13)...
O POVO SANTO é guardado pelo SENHOR, em seu percurso pelo “deserto” (Apocalipse 12:6)
sendo revelado aqui o mesmo cuidado que o SENHOR já teve com o povo quando ELE mesmo
o tirou do Egito e cuidou pessoalmente deles no deserto de sua peregrinação até que
chegassem à terra prometida... O SENHOR ornamenta e cuida de SEU POVO SANTO, o CORPO
DE CRISTO, conforme Apocalipse 12:1, com suas vestes de SOL e a LUA sob os pés, um cuidado
DIA e NOITE, e a COROA de DOZE ESTRELAS na cabeça, que apresenta o ornamento da
PALAVRA DE DEUS que reveste o SEU POVO SANTO, como a PALAVRA trazida pelos PROFETAS
de DEUS (12 Tribos) e os APÓSTOLOS (12)...
Apocalipse 12:7... Revela a primeira guerra no céu, mas as forças do Maligno não
prevaleceram e assim é profeticamente o percurso do Maligno, está fora do céu, vivendo na
terra, agirá com malignidade extrema, mas não prevalecerá sobre CRISTO...
Apocalipse 12:8... “Todavia não prevaleceram; nem mais se achou no céu o lugar deles”, já
expulsos do céu, vagam até o seu estado final de sua fatalidade eterna e desde já ordenados a
sua limitação sob o PODER E GLÓRIA de CRISTO...
Apocalipse 12:9... O campo de ação do Maligno se reduziu a este local temporal, material,
finito...
Apocalipse 12:10-12... Revela-se a PROCLAMAÇÃO da sentença da glória do MESSIAS e a
VITÓRIA CABAL do CORDEIRO DE DEUS... O fato da PROCLAMAÇÃO declarar a VITÓRIA TOTAL
de CRISTO sobre o Maligno, vai gerar um ódio ainda maior em Satanás, que forçará um ataque
total contra a humanidade através de suas forças, as suas duas testemunhas, as duas bestas
híbridas e seus gerentes, os chifres das bestas híbridas, tanto os ataques se sucederão contra a
humanidade e principalmente contra os cristãos em toda parte e particularmente contra os
RESTANTES que GUARDAM OS MANDAMENTOS DE DEUS E O TESTEMUNHO DE JESUS...
(Apocalipse 12:17)...

Apocalipse 12:13-17... Descrição do ataque do Maligno sobre o povo de DEUS e que é
guardado pelo SENHOR em SUA GRAÇA e SOBERANIA e MAJESTADE e PODER e PALAVRA no
seu caminho e jornada pelo DESERTO...
Apocalipse 12:14... A peregrinação pelo DESERTO, dos ELEITOS – 1 Pedro 1:1 (ἐκλεκτός) = ek =
preposição de CONDIÇÃO e LUGAR, quanto ao estado distante e = “lego” = Palavra que os
tocou... Os ELEITOS são então os que foram TOCADOS PELA PALAVRA estando em CONDIÇÃO E
LUGAR distante, agora então por esta ELEIÇÃO, são forasteiros (παρεπίδημος) = para =
preposição primária – estar ao lado, junto e = epi = ao redor de e = demos = povo, pessoas...
Então sendo os que não pertencendo mais ao lugar de onde foram ELEITOS, agora no entanto
por um tempo, permanecem por MISSÃO junto do povo, sem ser do povo, e ao redor do povo,
das pessoas, para que sendo o que somos por CRISTO, os GUARDIÕES dos MANDAMENTOS DE
DEUS e do TESTEMUNHO DE JESUS, ocorra o anúncio da NOTÍCIA ETERNA da ETERNA
REDENÇÃO em CRISTO e a PALAVRA então está sendo pregada em todo o mundo segundo o
ETERNO PROPÓSITO de DEUS em CRISTO (Efésios 3:8-11)...
Apocalipse 12:15-16... A perseguição é sagaz e extrema, mas o SENHOR tem cuidado e
protegido o SEU POVO, os RESTANTES para que prossigam até o termo dos dias na condução
da PALAVRA...
Apocalipse 12:17... A ira do Diabo é extrema e manifesta na sua totalidade contra os
RESTANTES que são os GUARDIÕES dos MANDAMENTOS de DEUS e do TESTEMUNHO de
JESUS, isto é de CRISTO, pois a maior parte dos cristãos já terão adulterado com a GRANDE
MERETRIZ e a GRANDE BABILÔNIA, isto é os ambientes naturais dos domínios das potestades
geridas pelos chifres das BESTAS HÍBRIDAS e que foram suficientes para seduzir os cristãos
enfraquecidos pelas diversas teologias e interpretações e fragilidades geradas pelas seduções
do mundo, e mesmo que o SENHOR os chame, muitos não ouvirão mais o ESPÍRITO SANTO...
Apocalipse 2, 3 “QUEM TEM OUVIDOS OUÇA O QUE O ESPÍRITO DIZ AOS EK+KALEO ou os que
ESTAVAM EM CONDIÇÕES E LUGAR DISTANTE E QUE FORAM CHAMADOS PELA PALAVRA DE
DEUS” (Infelizmente tais cristãos não traduziram a palavra EK+KALEO, mas a transliteraram por
seu equivalente semântico: “igreja” e a saturaram do tardio significado a esta palavra atribuído
pela ESCOLA DE HERMENÊUTICA DE ALEXANDRIA e depois OFICIALIZADO pelo Imperador
Constantino e acolhido pelos cristianismos através dos séculos, com o significado que o
MALIGNO nos usos destes impérios outorgou à esta palavra “igreja” para enganar e seduzir
CULTURALMENTE e depois ESPIRITUALMENTE os cristãos... Desta forma Apocalipse 18:4 vai
encontrar os cristãos em estado de PROSTITUIÇÃO com o Diabo e CRISTO já estará fora do
coração de suas vidas... Apocalipse 3:20...

Talvez... Seja tarde para muitos... Mas... Talvez... Não seja tarde para alguns...
DEUS abençoe a todos os que O buscam de todo o coração...
heber zenun, ministro de JESUS CRISTO, tradutor ATA...
www.ekklesianascentedecristo.com.br

