
 A SOBERANIA DE DEUS NA HISTÓRIA  
Apocalipse 5.1-14 

 
Se Deus fosse apenas uma energia cósmica, a história humana estaria à mercê da 

casualidade, das forças cegas da natureza ou do desenfreado egoísmo do coração humano. Mas o 
livro de Apocalipse afirma que quem está reinando sobre todos os povos, acima de todas as 
dimensões, não é uma energia fria e cega, mas o Deus soberano, absoluto, eterno, imutável e 
pessoal. 

O Apocalipse nos diz que o Deus soberano, está acima de tudo e de todos, no universo, está 
sentado no trono e tem um livro em sua mão. Esse livro é a história da humanidade, cheia de 
acontecimentos. Deus não perdeu o rumo da história. Cremos num Deus que é soberano sobre 
tudo, ele dirige a história.  

 
1. A grande pergunta da história: “Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os 

selos”? (Apocalipse 5.2). 
Ninguém tem capacidade de desvendar nem conduzir a história à sua consumação. 
O livro está selado com sete selos: Sete = completo. Totalmente selado. A história sem Deus é 

um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história e à sua vida.  
Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem no céu - Miguel, Gabriel, serafins, querubins, 

anjos ou remidos. Nem na terra – nenhum homem por mais poderoso e influente pode decifrar o 
sentido da história. Nem debaixo da terra – nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos 
atormentados podem revelar o sentido da história e da vida.  

 
2. A impotência humana para desvendar o futuro   
Quando João constata que ninguém podia abrir o livro, ele chora muito.  
A crise de João é uma crise de impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o 

mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, a natureza devastada, as famílias 
destruídas, crianças, adolescentes e jovens se drogando e a nossa reação é também de chorar.  

 
3. A voz da esperança verdadeira vem do céu 
No auge da descoberta de que o homem não sabe conduzir a própria história, surge a voz da 

esperança. O verso 5 nos diz que o pranto de João é subitamente estancado por uma voz de 
esperança que vem do céu, vem do trono de Deus. A solução para a história vem do céu. É de 
Deus que vem a esperança para o homem. 

Às vezes choramos como João com medo do futuro. O que vem pela frente? Como será o meu 
amanhã, a minha velhice, o futuro dos meus filhos nesta sociedade caótica sem princípios, sem 
valores?  

A voz ecoa do céu: Não chores! O Senhor põe um basta à nossa angústia. Ele traz solução. O 
digno procurado é agora encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida. 

A solução da história está com Jesus - versos 5 a 7. 
A livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder. Ele é o Criador, sustentador, 

redentor e Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história nas mãos.  
Ele venceu para abrir o livro – verso 5. O Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi venceu! Ele é 

capaz de romper os selos e abrir o livro. Não é hora de desesperar mas de confiar e celebrar. A 
vitória de Jesus Messias (Leão da Tribo de Judá). Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e a 
morte. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor, porque antes foi o Messias sofredor. Ele 
só é o Leão, porque antes foi o Cordeiro.  

O Cordeiro “estava de pé, como tendo sido morto”, ou seja, Jesus está vivo (de pé) depois de 
ter passado pela morte. A sua vitória foi conquistada na cruz. Ele está no meio do trono, quer dizer 
que tem toda autoridade sobre o universo. Ele é digno de desvendar o sentido de sua vida, porque 
ele é onipotente (sete chifres) e porque é onisciente (sete olhos).  

 
4. Quais as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos.  
a) Isso deve levar-nos a orar confiadamente (verso 8) 



As orações agora fazem sentido. As orações chegam à presença do trono de Deus. Orar é falar 
com quem pode mudar as circunstâncias e transformar as pessoas para a sua glória.  

Os 24 anciãos e os quatro seres viventes representam o povo de Deus e o mundo criado por 
Deus. O mundo da natureza, que foi amaldiçoado quando o homem foi amaldiçoado (Gênesis 
3.17), será redimido quando o homem for redimido (Romanos 8.19-25). É por isso que a natureza 
une-se à Igreja para louvar a Deus, pois para ambas Deus é não somente Criador (Apocalipse 
4.11), mas Redentor (Apocalipse 5.9-10). 

 
b) Isso deve levar-nos à evangelização (verso 9) 
Cristo morreu para comprar com seu precioso sangue pessoas que procedem de toda tribo, 

língua, povo e nação. Há bilhões de pessoas que estão completamente distantes do Evangelho. 
Jesus morreu para que em todo o mundo pessoas sejam salvas, redimidas pelo seu sangue.  

 
c) Isso deve levar-nos a termos consciência de nossa alta posição espiritual (verso 10) 
Fomos constituídos reinos. Já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados 

com ele nos lugares celestiais e reinaremos com ele plenamente em sua segunda vinda.  
Fomos constituídos sacerdotes. Agora temos livre acesso à presença do Pai, por intermédio de 

Jesus.  
 
d) Isso deve levar-nos a dedicar tudo que somos e temos à causa do reino de Deus  

(versos 11 e 12) 

•  A ele seja o poder: É entregar a ele tudo o que está em nossas mãos, todo o poder e 
ingerência que temos. 

• A ele seja a riqueza, os nossos bens: A riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos 
homens de negócio, a riqueza dos empregados. 

• A ele seja a sabedoria: A nossa inteligência, cultura, talentos, diplomas, habilidade 
profissional.  

• A ele seja a força: A força da juventude até os últimos alentos da velhice. Não há 
aposentadoria no Reino de Deus. 

• A ele seja a honra: A primazia, o melhor de nós, o melhor de nosso tempo, da nossa vida.  

• A ele seja a glória: Só ele merece ser exaltado em nossas vidas. 

• A ele seja o louvor: O culto deve ser prestado somente a ele.  
 

Conclusão 

Diante da triste visão do nosso mundo, é preciso lembrar da soberania de Deus. Há um trono 
acima dos tronos do mundo. Há um ser eterno, absoluto e imutável sustentando todas as coisas. 
Ele está assentado no trono, toda a criação o adora.  

O louvor ao soberano Deus e ao Cordeiro contagiou toda a criação (Apocalipse 5.13-14). De 
todos os lados, o louvor converge para o centro, onde o Pai e o Filho, o Deus criador e redentor. É 
o louvor a Deus por sua soberania e porque os propósitos divinos para a criação e para a Igreja 
finalmente se cumprirão. O mal será extirpado da criação de Deus. Os salvos serão libertos de 
todas as suas tribulações. O maravilhoso propósito de Deus alcançará a plenitude, e isso significa 
um verdadeiro e definitivo tempo de paz e prosperidade para o povo de Deus.  

Assim João podia também se deixar contagiar por aquele louvor. Mesmo aprisionado na ilha de 
Patmos, mesmo vendo a dura realidade do mundo, ao contemplar a realidade celeste, João podia 
deixar o seu coração se encher de louvor e adoração ao Deus criador e redentor porque ele 
consumará todos os benditos propósitos para o mundo. Do mesmo modo, os cristãos, hoje, 
embora enfrentando lutas e tribulações, embora assistindo ao avanço do mal na sociedade pós-
moderna, não devem desanimar, antes devem exultar nas promessas de Deus. Devem se deixar 
contagiar pelo louvor celeste, pois aquele que está assentando no trono e o Cordeiro estão no 
comando do universo.  

 
(Estudo ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 07/07/2019, na Primeira Igreja Presbiteriana 

de Indaiatuba). 


