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Tema Geral:
Apocalipse

Mensagem #3
O DIGNO LEÃO-CORDEIRO

Leitura B��blica: Ap 5:1-14

I. A cena após a ascensão de Cristo, o centro é o trono de Deus pronto para 
executar Sua administração universal - Ap 4:1-11.

A. Adorado pelos quatro seres viventes representando toda a criaça�o:
1. Lea�o, representando as feras
2. Novilho, representando o gado.
3. Homem, representando a humanidade.
4. A� guia, representando as aves.

B. Os re�pteis e os peixes na�o aparecem:
1. O cabeça dos re�pteis e�  a serpente, s��mbolo de Satana� s, que sera�  lançado no lago de 

fogo.
2. Os peixes esta�o na a� gua de julgamento, e o mar na�o mais existira� - Ap 21:1

C. Adorado pelos vinte e quatro ancia�os angelicais, representando os anjos.

II. No capítulo 5 o centro é o digno Cordeiro-Leão. Ap 5:1-14

III. O livro : a nova aliança, a redenção da igreja, Israel, mundo e universo.

IV. O segredo foi aberto pela morte, ressurreição e ascensão de Cristo.

V. O Leão da tribo de Judá- v.5
A. Lutador contra o inimigo.

VI. Um cordeiro como tendo sido morto- v. 6
A. Redentor para no� s.
B. Provou a morte na�o so�  pelo homem, mas por todas as coisas- Hb 2:9, Cl 1:20.
C. Purificou tambe�m o ce�u e as coisas que se acham no ce�u- Hb 9:23.

VII. O Cordeiro-Leão resolveu os dois problemas no universo: Satanás e o pecado.
A. Como Lea�o, Cristo derrotou e destruiu Satana� s- Hb 2:14.
B. Como Cordeiro-Lea�o, Ele tirou o nosso pecado- Jo 1:29.

VIII. O Cordeiro no meio do trono - v. 6
A. Quanto a redença�o, Cristo assentou-se a�  destra de Deus no ce�u apo� s a ascensa�o- At 7:56.

IX. Tendo sete chifres - v.6
A. Chifres representam força na luta- Dt 33:17
B. Ele e�  o Cordeiro redentor, contudo, com chifres para lutar.

X. Tendo sete olhos - v.6
A. Cristo como Cordeiro redentor tem sete olhos observadores e perscrutantes para executar 

o juizo de Deus a fim de cumprir Seu propo� sito eterno, que culminara�  na Nova Jerusale�m.
B. Assim em Zacarias 4:7 Ele e�  a pedra de remate. Zc 4:7



C. Essa pedra tem sete olhos - Zc 3:9
D. Que percorrem toda a terra - Zc 4:10
E. ADORAÇA� O E O LOUVOR DOS QUATRO SERES VIVENTES E DOS VINTE E QUATRO 

ANCIA� OS AO CORDEIRO
F. Com harpas e taças de ouro cheias de incenso

1. As taças sa�o as oraço� es dos santos e o incenso e�  Cristo adicionado a�  elas-8:3-4
2. Os vinte e quatro ancia�os angelicais ministram um sacerdo� cio tempora� rio
3. No mile�nio os crentes aperfeiçoados sera�o sacerdotes e reis adequados para Deus, 

substituira�o o serviço dos ancia�os angelicais- Ap4:10
G. Cantam novo ca�ntico, louvando o Cordeiro.

1. Louvam a dignidade do Cordeiro
2. Torna os comprados por Seu sangue em reino e sacerdotes- 9-10

XI. O LOUVOR UNIVERSAL A DEUS E AO CORDEIRO
A. Pelos anjos, sob a liderança dos vinte e quatro ancia�os - vs. 11-12
B. Por todos os seres viventes sob a liderança dos quatro seres viventes- vs. 13-14

XII. Conclusão. A Economia de Deus com Sua redenção é para Sua habitação eterna, a 
Nova Jerusalém. Fomos salvos para nos tornar pedras para a edificação de Deus. 
Cristo é o Leão para derrotar e destruir o inimigo, o Cordeiro para nos redimir e 
a pedra para edificar a habitação eterna de Deus.


