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A visão geral que está por detrás
destes Círculos Bíblicos

1 Os problemas que o Apocalipse provoca hoje

O Apo ca lipse de João é um dos livros mais pro cu ra dos da Bíblia. Tam -

bém dos mais abu sa dos. Mui tos não enten dem o seu sen tido, mas sen tem uma

atra ção, uma curi o si dade. Uma senhora disse: “Enten der, não entendo. O meu

enten di mento é fraco, mas gosto muito. Me traz con forto e cora gem na luta”.

Outros são mais crí ti cos. Eles dizem: “No Apo ca lipse, Deus faz tudo. Não sobra

mais nada para a gente. E aque las visões ter rí veis do fim do mundo! Sem um

enten di mento, aquilo só dá medo na gente”. Mas nem todo enten di mento abre o

sen tido do Apo ca lipse. Quando, em 1980, o papa sofreu o aten tado, alguns cren -

tes diziam: “Isto está bem con forme o que está escrito. O Apo ca lipse diz que a

besta-fera recebe ferida de morte e sobre vive”. Para uns, a besta-fera é o papa.

Para outros, é o governo. Para outros, o capi ta lismo. Para outros, o comu nismo.

Cada um lê o Apo ca lipse con forme o seu pró prio enten di mento e dele tira as

suas con clu sões. Onde pro cu rar o enten di mento certo?

2 O exemplo de Jesus

Nestes Cír cu los Bíbli cos vamos fazer como Jesus fez com seus dis cí pu -

los. As vezes, como no cami nho de Emaús (Lc 24,13-35), ele par tia dos pro ble -

mas da vida e, em seguida, pro cu rava um texto bíblico que pudesse ilu mi nar o

pro blema. Outras vezes, par tia de um pro blema que o texto da Bíblia cau sava na

vida dos dis cí pu los. Por exem plo, eles vinham a ele e per gun ta vam: “Por que

Elias tem que vol tar pri me iro?” (cf. Mc 9,11). Ou o pró prio Jesus per gun tava:

“Como é que o Mes sias pode ser filho de Davi, se o pró prio Davi o chama

Senhor?” (cf. Mc 12,35-36). Assim acon tece ainda hoje. Mui tos tex tos do Apo -

ca lipse causam pro ble mas na vida do povo. Pro vo cam curi o si dade, medo,

con fu são!
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3 O ob je ti vo des tes Cír cu los Bí bli cos

O que que re mos nes tes cír cu los é reve lar o outro lado do Apo ca lipse, o

lado da espe rança, da ale gria, da cora gem e, assim, minar por baixo aquela lei -

tura que pro voca con fu são e medo, pois é lei tura con trária à inten ção de Deus.

O Apo ca lipse quer criar liber dade, ale gria e espe rança! É o livro da Bíblia que

tem mais canto e litur gia, que mais cele bra a cami nhada e a luta do povo. Por

ante ci pa ção, ele já canta a vitó ria final! Nes tes cír cu los, vamos aju dar-nos uns

aos outros a per der o medo do Apo ca lipse. O único jeito da pes soa per der o

medo de um texto é ela come çar a ler o texto e des co brir que nele não há

nenhum motivo para se ter medo. Não é bicho de sete cabe ças!

4 O je i to de fa zer: a di nâ mi ca dos cír cu los

Em cada cír culo, par ti mos de um pro blema ligado ao texto do Apo ca -

lipse, pro blema no qual os par ti ci pan tes do cír culo se reco nhe cem e podem dar

uma opi nião. Em seguida, através de algu mas per gun tas, fare mos com que o

grupo des cu bra, den tro do pró prio texto, a luz para cla rear o pro blema que o

texto levanta. Com outras pala vras, con ti nu a mos a unir os três ele men tos bási -

cos que devem ori en tar qual quer lei tura orante da Bíblia, a saber: ligar a

Bíblia com a rea li dade da vida den tro de um con texto comu ni tá rio de fé.

No fim de cada Cír culo Bíblico, haverá um pequeno sub sí dio, cha mado

“Ajuda para o diri gente”. Esse sub sí dio ajuda a situar o texto den tro da rea li -

dade do seu con texto de ori gem.
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5 Su ges tão de um es que ma para as re u niões

Aco lhi da

1. Can to ini ci al.

2. Cri ar um bom am bi en te. Dar as boas-vin das, co lo car o pes so al à

von ta de.

3. Apre sen tar bre ve men te o as sun to que será me di ta do nes te en con tro.

4. Invo car a luz do Espí ri to San to.

1. Ou vir a pa la vra do Apo ca lip se que pro vo ca di fi cul da des na vida

1. Intro du zir o tex to res sal tan do o pro ble ma que ele sus ci ta na vida.

2. Para co me ço de con ver sa: um pro ble ma da vida do povo ou da

co mu ni da de.

3. Cha ve de le i tu ra em for ma de per gun ta para a le i tu ra do tex to.

4. Le i tu ra do tex to de for ma cri a ti va.

5. Mo men to de si lên cio.

6. Ten tar lem brar, jun tos, o que foi lido.

2. Des co brir a Pa la vra de Deus na vida

1. Pres tar aten ção no texto: O que diz o texto em si?

2. Ligar o texto com a vida: O que o texto diz para nós hoje?

3. Resu mir o estudo numa frase para guardá-lo na vida.

3. Re zar a Pa la vra de Deus para trans for má-la em vida

Suges tões para a cele bra ção

1. Pre ces: O que o texto me faz dizer a Deus?

2. Assu mir um com pro misso.

3. Can tar um hino ou rezar um salmo.

Pre pa rar o pró xi mo en con tro

1. Ano tar o texto que será estu dado no pró ximo encon tro.

2. Dis tri buir as tare fas.

3. Mar car data e local do pró ximo encon tro.
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6 Esque ma pro vi só rio dos 40 cír cu los so bre o Apo ca lip se

1° Blo co: Ca pí tu lo 1: Aber tu ra e vi são de en tra da

1° Cír cu lo: Ap 1,1-3: Apo ca lipse sig ni fica reve la ção. Reve la ção de

quê?

2° Cír cu lo: Ap 1,4-8: Eu sou “Alfa e Omega, o pri me iro e último!” Em

nome da Trin dade santa.

3° Cír cu lo: Ap 1, 9-20: “Não tenham medo! Estive morto, mas estou

vivo!” A visão ina u gu ral de Jesus.

2° Blo co: Ca pí tu los 2 e 3: As co mu ni da des

4° Cír cu lo: Ap 2,1-7: Comu ni dade de Éfeso: “Ape sar de atu ante, você

aban do nou o pri me iro amor!”

5° Cír cu lo: Ap 2,8-11: Comu ni dade de Esmirna: “Ape sar de pobre,

você é rica!”

6° Cír cu lo: Ap 2,12-17: Comu ni dade de Pér gamo: “Ape sar de per se -

guida, você não rene gou a sua fé!”

7° Cír cu lo:  Ap 2,18-29: Comu ni dade de Tia tira: “Ape sar do esforço,

você deixa em paz os fal sos líde res!”

8° Cír cu lo: Ap 3,1-6: Comu ni dade de Sar des: “Ape sar da fama de estar 

viva, você está morta!”

9° Cír cu lo: Ap 3,7-13: Comu ni dade de Fila dél fia: “Ape sar da fra queza,

você não rene gou meu nome!”

10° Cír cu lo: Ap 3,14-22: Comu ni dade de Lao di ceia: “Ape sar de rico, você 

é infe liz, pobre, cego e nu!”

3° Blo co: Ca pí tu los 4 a 11: O novo êxo do do povo de Deus

11° Cír cu lo: Ap 4,1-11: A visão do trono: “Aquele que é, que era e que

vem!”

12° Cír cu lo: Ap 5,1-14: A visão do Cor de iro: “Digno és de abrir o livro!”

13° Cír cu lo: Ap 6,1-11: Aber tura dos selos: “E o anjo gri tou: Vem!”

14° Cír cu lo: Ap 6,12-17: O começo do fim! Che gou o dia da ira: “Não

tenham medo!”

15° Cír cu lo: Ap 7,1-8: Povo-semente de nova nação: o novo recen se a -

mento do povo de Deus.
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16° Cír cu lo: Ap 7,9-17: Lou vor uni ver sal: “Vejo a mul ti dão em ves tes

bran cas!”

17° Cír cu lo: Ap 8,1-13: Os pri me i ros sinais do novo êxodo: começa a

desa bar o poder do faraó.

18º Cír cu lo: Ap 9,1-21: “O cora ção con ti nuou endu re cido”: o pior ainda

está por acon te cer.

19° Cír cu lo: Ap 10,1-11: O fim já che gou. O fim ainda não che gou!

20° Cír cu lo: Ap 11,1-13: Moisés e Elias – as duas tes te mu nhas: os segui do res

de Jesus par ti ci pam na trans fi gu ra ção.

21° Cír cu lo: Ap 11,14-19: Che gou o fim dos tem pos. O fim dos tem pos con -

ti nua che gando.

4° Blo co: Ca pí tu los 12 a 20: O jul ga men to de Deus na his tó ria

22º Cír cu lo: Ap 12,1-17: A luta da Mulher con tra o dra gão.

23º Cír cu lo: Ap 12,1-17: A besta que sobe do mar: o sis tema que governa o 

mundo.

24° Cír cu lo: Ap 13,11-18: A besta que sobe da terra: a ide o lo gia que sus -

tenta o sis tema.

25° Cír cu lo: Ap 14,1-5: O exér cito do Cor de iro: resis tir e não se con ta mi -

nar com a ide o lo gia do sis tema.

26° Cír cu lo: Ap 14,6-13: Os três anún cios do jul ga mento: enca rar o futuro

com olhar oti mista.

27º Cír cu lo: Ap 14,14-20: A che gada do jul ga mento: jus tiça será feita.

28° Cír cu lo: Ap 15,1-8: Canto de vitó ria.

29º Cír cu lo: Ap 16,1-21: As sete pra gas do Egito: nova edi ção, revista e

aumen tada.

30º Cír cu lo: Ap 17,1-18: Jul ga mento e con de na ção de Roma, a grande

pros ti tuta.

31° Cír cu lo: Ap 18,1-24: Jogral da vitó ria: cele brar ante ci pa da mente a

queda do impé rio.

32° Cír cu lo: Ap 19,1-10: Con vite para o casa mento.

33° Cír cu lo: Ap 19,11-21: O exter mi na dor do futuro, 1ª parte.

34° Cír cu lo: Ap 20,1-10: O exter mi na dor do futuro, 2ª parte.

35° Cír cu lo: Ap 20,11-15: O exter mi na dor do futuro, 3ª parte.
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5º Blo co: Ca pí tu los 21 e 22: O so nho do povo de Deus

36º Cír cu lo: Ap 21,1-8: Faço novas todas as coi sas.

37º Cír cu lo: Ap 21,9-27: A nova Jeru sa lém.

38º Cír cu lo: Ap 22,1-5: O novo para íso.

39º Cír cu lo: Ap 22,6-21: Vem, Senhor Jesus.

40º Cír cu lo: Ap 1 a 22: Espe rança, cora gem e ale gria!

Neste caderno, publi ca mos os dez Cír cu los Bíbli cos do pri me iro e do

segundo blo cos. Eles abran gem os capí tu los 1 a 3 do Apo ca lipse. Num

segundo caderno, serão publi ca dos os 11 cír cu los do ter ce iro bloco. Abran gem 

os capí tu los 4 a 11 do Apo ca lipse. Final mente, num ter ce iro caderno, serão

publi ca dos os 19 cír cu los do quarto e quinto blo cos, que abran gem os capí tu los 

12 a 22 do Apo ca lipse. Serão um total de 40 cír cu los, que per cor rem o Apo ca -

lipse passo a passo, ver sí culo por ver sí culo, pro cu rando abor dar as difi cul da -

des que esse livro causa hoje em nós. No apên dice deste pri me iro caderno,

você encon tra uma lista de várias ima gens e sím bo los que ocor rem no livro do

Apo ca lipse de João. (Mui tas infor ma ções apre sen ta das nes tes 40 Cír cu los

Bíbli cos foram tira das do 7º Volume da cole ção “Tua Pala vra é Vida”: “O

sonho do povo de Deus. As comu ni da des e o movi mento apo calíptico”, CRB – 

Loyola, 1996, São Paulo.)
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Intro du ção ao pri me i ro blo co

(Cír cu los 1 a 3)

Aber tu ra e vi são ina u gu ral do Je sus res sus ci ta do

Apo ca lip se 1,1-20

O Li vro do Apo ca lip se tem três gran des par tes de si gua is:

Capí tulo 1: A intro du ção.

Capí tu los 2 e 3: As sete car tas para as sete comu ni da des.

Capí tu los 4 a 22: As visões apo ca líp ti cas.

Vi são ge ral do ca pí tu lo 1: A in tro du ção

O Apo ca lipse de João tem três por tas de entrada:

1. A apre sen ta ção (Ap 1,1-3).

2. A sau da ção (Ap 1,4-8).

3. A visão ina u gu ral de Jesus (Ap 1,9-20).

A fun ção de cada uma des tas três por tas

Na apre sen ta ção (Ap 1,1-3), você bate na porta. Na sau da ção (Ap 1,4-8), 

João vem abrir e con vida para entrar. Na visão ina u gu ral (Ap 1,9-20), ele nos

leva para den tro da sala e nos coloca em con tato direto com Jesus, o dono da

casa.

Os três cír cu los do pri me i ro blo co

1° Cír cu lo: A apre sen ta ção (Ap 1,1-3)

Dá o resumo e o obje tivo do livro. Foi feita pelo edi tor, que jun tou e cos -

tu rou os escri tos de João. Define o Apo ca lipse como Pala vra de Deus Pai,

como tes te mu nho de Jesus e como pro fe cia do Espí rito.
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