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O EXÉRCITO DO CORDEIRO: GUERRA SANTA NO  

APOCALIPSE DE JOÃO 

 
Valtair Miranda* 

 

No final do primeiro século da Era Comum, uma pequena ilha da costa do 

Mediterrâneo foi palco de uma série de experiências visionárias experimentadas por um 

homem de etnia judaica. João (esse era o seu nome), posteriormente, adaptou, estruturou 

e organizou suas visões num livro de grande porte (são 9.851 palavras na língua grega).1 

Apesar de denominar sua obra de profecia,2 ele resolveu iniciá-la com a frase 

“VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/” (em português, algo como “revelação de Jesus 

Cristo”),3 o que rapidamente se transformou no título do livro. Essa expressão de 

abertura revela que este ancião era um seguidor de Jesus, talvez membro de uma das 

igrejas nos arredores da ilha de Pátmos.  

Não se sabe ao certo se suas palavras foram bem recebidas pelo seu público 

imediato (sete igrejas da Ásia Menor),4 mas não demorou muito e um número sem conta 

de outros leitores se detiveram sobre suas palavras a procura dos mistérios de Deus 

sobre os tempos finais. 

                                            
* Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da UMESP (SP), membro do 
Grupo Oracula de Pesquisas em Apocalíptica e professor da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, RJ. 
valtairam@yahoo.com  
1 Apenas para fins de comparação, a obra do profeta João é um pouco menor do que Marcos (o menor 
Evangelho, com 11.304 palavras), e um pouco maior do que Romanos (a maior carta de Paulo, com 7.111 
palavras). É a sexta maior obra do Novo Testamento, perdendo apenas para Lucas (19.482), Atos 
(18.450), Mateus (18.346), João (15.635) e Marcos, nesta ordem. 
2 Apocalipse 1.3; 22.7, 10, 18 e 19. João não se auto-denomina profeta diretamente, mas é assim chamado 
pelo anjo de 22.9: “Então, ele me disse: Vê, não faças isso; eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os 
profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.” 
3 A frase de abertura do livro indica que o profeta João quer trazer uma revelação vinda da pessoa do 
Jesus glorificado (Jesus como o sujeito da revelação), ou trazer uma revelação sobre a pessoa do Jesus 
glorificado (Jesus como o objeto da revelação). 
4 Aparentemente, o livro de Apocalipse foi escrito para ser lido e ouvido no contexto de culto, coisa que 
transparece nas palavras: “Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da 
profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo” (Ap1.3). Cf. NOGUEIRA, Paulo 
Augusto de Souza; OTTERMANN, Monika; ADRIANO FILHO, José. Apocalíptica cristã-primitiva: uma 
leitura para dentro da experiência religiosa e para além do cânon, p. 169.  Pensa assim também Kümmel, 
quando explicita que “Apocalipse foi escrito com a idéia de ser lido alto nas reuniões de culto”. Cf. 
KÜMMEL, Werner Georg. Introdução ao Novo Testamento, p. 603. 
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O livro de João pode ser dividido em três partes básicas, emolduradas numa 

estrutura epistolar:5 

- O rolo das cartas para sete igrejas; 

- O rolo do culto diante do trono; 

- O rolo da guerra escatológica.6 

O visionário João inicia a obra com a narrativa do aparecimento da figura do 

Filho do Homem, que o vocaciona a escrever sete cartas para um grupo de igrejas da 

Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia. Nestas 

cartas, a majestosa figura celestial faz ameaças, elogios e promessas, e termina cada  

carta, invariavelmente, com um convite para que os leitores se aliem ao grupo dos 

vencedores (2.7, 11, 17, 26; 3.5, 12 e 21). O conflito que precisa ser vencido, entretanto, 

ainda não foi anunciado com clareza. 

Na segunda parte do livro, João recebe o convite para entrar por uma porta 

aberta no céu. Ao fazê-lo, ele presencia uma impressionante sucessão de atos litúrgicos. 

Neste culto celestial, o visionário é apresentado às principais personagens do livro, que 

o acompanharão até o final: o ancião sentado sobre o trono, os quatro seres viventes, os 

24 anciãos e vários seres angelicais. O principal personagem, entretanto, é mesmo o 

Cordeiro. É ele que, durante uma parte do culto, recebe um rolo selado com sete selos, 

que serão quebrados para revelar para João a natureza de eventos que se dão sobre a 

humanidade. A cada selo corresponde uma revelação, até o sétimo que, em vez de 

encerrar a série, se desdobra em outro grupo de sete elementos, desta vez sete 

trombetas. Como os selos, cada trombeta está relacionada com um evento, numa escala 

                                            
5 Segundo Lambrecht, a maioria dos estudiosos concorda em separar a seção de cartas do restante do 
Apocalipse. A dificuldade residiria, então, em estruturar a parte do livro que começa em 4.1. Cf. 
LAMBRECHT, J. A structuration of Revelation 4,1-22,5, p. 85-86. Este trabalho, então, segue alguns 
autores que indicam que esta seção de 4.1-22.5 sofre uma forte transição a partir do capítulo 12, como 
Yarbro Collins (seu primeiro bloco, entretanto, começa já em 1.9, indo até 11.19; o segundo vai de 12.1-
22.5. Cf. COLLINS, Adela Yarbro. The combat myth in the Book of Revelation, p. 19.) e David L. Barr, 
de quem este trabalho depende na definição da segunda seção em torno do culto e da terceira em torno da 
guerra (Cf. BARR, David L. Tales of the end: a narrative commentary on the Book of Revelation. Santa 
Rosa: Polebridge Press, 1998. 228 p.) 
6 A denominação de cada parte como um rolo vem de BARR, David L. Tales of the end: a narrative 
commentary on the Book of Revelation. Santa Rosa: Polebridge Press, 1998. 228 p. Tem-se em vista os 
três principais rolos mencionados no Apocalipse: o primeiro é o rolo ditado pelo Filho do Homem para 
ser enviado para as sete igrejas; o segundo aparece selado com sete selos, e será aberto pelo Cordeiro 
ensaguentado; o terceiro surge no final da segunda seção, e é oferecido para João comer, profetizando 
aquilo que poderia ser a terceira seção do Apocalipse. 
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crescente de intensidade, que culmina com a audição de um hino que comemora o 

reinado do Cordeiro. 

A terceira parte do livro não se concentra mais no culto (apesar de ainda 

descrever vez por outra cenas litúrgicas do céu), mas numa guerra cósmica e 

escatológica. O conflito começa quando o Dragão Vermelho falha tanto em destruir a 

criança messiânica quanto num confronto com Miguel e seus anjos no céu.7 Derrotado, 

foi expulso para a terra. Sua reação foi instaurar uma guerra contra os demais filhos da 

mãe da criança messiânica, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de 

Jesus. Sua estratégia bélica consistiu em levantar duas bestas, uma do mar e outra da 

terra. São elas que implementarão o conflito. Os lados começam a ser definidos 

rapidamente, já que as bestas marcam seus aliados com um número na testa e na mão. 

Em contrapartida, os aliados do Cordeiro recebem seu selo na testa, o que define 

também o início de sua reação na guerra contra o Dragão, as bestas e seus aliados. Sobre 

o Monte Sião, 144.000 homens virgens se reúnem em volta do Cordeiro, prontos para ir 

aonde quer que ele vá. Do confronto inicial, entretanto, resulta a morte desses 

guerreiros, cujo sangue é derramado em grande quantidade, descrito como uma ceifa 

escatológica. Mas suas mortes não representam suas derrotas, e sim a vitória, já que eles 

aparecem logo depois como os vencedores sobre um mar de vidro cantando o cântico de 

Moisés e do Cordeiro. Suas mortes completam o sangue que precisa ser derramado, 

provocando a ira de Deus sobre a humanidade impenitente, na forma de sete taças. Cada 

taça é derramada sobre elementos da terra e da humanidade, até que a última atinge a 

própria Babilônia, acusada de derramar o sangue dos profetas, dos santos e de todos que 

morreram sobre a terra. Após o juízo sobre a grande cidade, finalmente, o guerreiro 

escatológico desce do céu com suas hostes para enfrentar a coalizão adversária. A 

vitória do guerreiro se dá em duas fases. Na primeira, as bestas são lançadas num lago 

de fogo, todo seu exército é morto com a espada que sai da boca do guerreiro celestial e 

o Dragão é preso por mil anos. A segunda fase da guerra só se levanta após o término 

deste período intermediário de paz, quando o Dragão, novamente solto, mobiliza outro 

exército contra os santos. O fim desta coalizão, entretanto, é uma nova derrota, desta 

vez definitiva, quando o Dragão foi jogado no mesmo lago de fogo onde estavam já as 

                                            
7 A visão da Mulher Grávida e o Dragão Vermelho ocupa a posição central dentro do Apocalipse, 
funcionando como a porta de abertura para o ciclo de visões que encerrará o livro. Cf. COLLINS, Adela 
Yarbro. The combat myth in the Book of Revelation, p. 211. 
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duas bestas e seu exército foi queimado com fogo que caiu do céu. Com o fim da guerra 

escatológica, o visionário finalmente descreve as bodas do Cordeiro, a descida da Nova 

Jerusalém, o lar final dos santos de Deus. 

A última parte de Apocalipse é uma pequena seção de bênçãos para aqueles que 

lerem o livro e imprecações contra aqueles que alterarem-no. 

 

 Os aspectos litúrgicos e bélicos estão presentes em todas as três partes do 

Apocalipse. Na primeira seção, enquanto o culto poderia aparecer na menção do dia do 

Senhor como o espaço no qual o visionário vê o Filho do Homem, a guerra é 

visualizada nas promessas dirigidas aos vencedores de cada igreja. Apesar da segunda 

parte se concentrar na narrativa do culto no céu, há menções esporádicas da guerra, 

quando a besta, personagem de destaque na terceira parte, surge para fazer guerra contra 

as duas testemunhas. A terceira parte, igualmente, se concentra na narrativa da guerra 

cósmica e escatológica, mas com freqüência tem sua história interrompida com visões 

do culto no céu. 

A ênfase deste ensaio, entretanto, vai se concentrar em demonstrar a importância 

da guerra cósmica e escatológica para o Apocalipse e verificar a natureza deste conflito, 

deixando a questão do culto para um segundo momento. Isso faremos através de dois 

momentos. Primeiramente, com o recurso da estatística de termos e temas, para 

demonstrar a importância da guerra na obra de João. Em segundo lugar, analisando uma 

passagem específica que poderia demonstrar a natureza deste conflito, no caso, o 

ajuntamento do exército do Cordeiro sobre o Monte Sião. 

 

Palavras de guerra e conflito 

 

A palavra po,lemoj (guerra) aparece no Apocalipse mais do que em qualquer 

outra obra do Novo Testamento. Das 18 ocorrências do termo, nove estão no 

Apocalipse (três delas estão na segunda seção, e as outras seis na terceira).8 

O verbo  poleme,w (guerrear) é raro no Novo Testamento. Ele ocorre apenas sete 

vezes. Destas ocorrências, seis estão no Apocalipse.9 Estas, por sua vez, estão 

                                            
8 Mt 24:6; Mc 13:7; Lc 14:31; Lc 21:9; 1Co 14:8; Hb 11:34; Tg 4:1; Ap 9:7, 9;  11:7;  12:7, 17;  13:7;  
16:14;  19:19; 20:8. 
9 Tg 4:2; Ap 2:16; 12:7; 13:4; 17:14; 19:11. 
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concentradas na terceira seção. Apenas uma ocorrência aparece fora deste bloco, na 

seção de cartas. 

No Apocalipse, a guerra10 é dirigida contra as duas testemunhas proféticas 

(11.7), contra a comunidade de santos (12.17 e 13.17) e contra o Cordeiro (17.14). Por 

sua vez, o guerreiro escatológico faz guerra contra os impenitentes da igreja de Tiatira 

(2.16), contra as bestas (19.19) e contra o Dragão (20.8). 

O verbo nika,w (vencer) também tem grande importância no vocabulário de 

Apocalipse. Das 28 ocorrências do Novo Testamento, 17 estão em Apocalipse. Destas, 

sete estão apenas na seção de cartas (3-4), outras três na seção do culto e o restante 

(cinco ocorrências) na seção da guerra.11 

 O verbo vencer, na seção de cartas, parece constituir um convite para que a 

audiência se envolva em algum tipo de conflito, apesar da natureza deste conflito só ser 

esclarecida nas seções seguintes, especificamente na terceira seção. 

O termo stra,teuma (exército) aparece oito vezes no Novo Testamento. Destas, a 

metade das aparições está no Apocalipse de João.12 

João vê em Apocalipse 9.15 um exército demoníaco pronto para destruir um 

terço dos povos da terra, e em outra visão, Apocalipse 19.14, ele vê o exército celestial 

do guerreiro celestial, o verbo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pronto 

para enfrentar a coalizão das bestas (19.19).13 

Vamos verificar, agora, alguns termos que descrevem instrumentos de guerra. O 

termo,  r`omfai,a (espada), aparece sete vezes no Novo Testamento. Destas, seis estão 

no livro do Apocalipse.14 

                                            
10 Tanto o nome quanto o verbo tem uma longa história textual, já aparecendo nos textos de Homero e 
Hesíodo como o antônimo de eivrh,nh (paz). Na LXX, po,lemoj traduz o termo hebraico hm'x'l.mi 
((guerra). Aparentemente, estes termos estavam relacionados com os negócios divinos. Os deuses Ares e 
Pales Atenas eram os deuses da guerra, estando, frequentemente, por trás das guerras dos mortais. Cf. 
BAUERNFEIND, Otto. Po,lemoj, poleme,w. In: FRIEDRICH, Gehard (ed.) Theological Dictionary of 
the New Testament, vol. VI. Grand Rapids: Eerdmans, 1968, p. 503-504. 
11 Lc 11:22; Jo 16:33; Rm 3:4; Rm 12:21; 1Jo 2:13; 1Jo 4:4; 1Jo 5:4; Ap  2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 5:5; 
6:2; 11:7; 12:11; 13:7; 15:2; 17:14; 21:7. 
12 Mt 22:7; Lc 23:11; At 23:10, 27; Ap 9:16; 19:14, 19. 
13 Segundo Baungarten, o visionário não vê a contraparte positiva que alguém esperaria ver para enfrentar 
o exército demoníaco da terra, ou seja, um outro exército da terra, composto de fiéis que, impulsionado 
pela fé, aliariam ao exército celestial e ajudarão o Rei dos Reis. Segundo este autor, os primeiros crentes 
entendiam que esse rei não precisaria de ajuda, nem mesmo a desejaria. Cf. BAUERNFEIND, Otto. 
Strateu,omai, strate,ia, stratia,, strateu,ma, stratiw,thj, sustratiw,thj, strathgo,j, strato,pedon, stratologe,w. 
In: In: FRIEDRICH, Gehard (ed.) Theological Dictionary of the New Testament, vol. VII. Grand Rapids: 
Eerdmans, 1968, p. 708.  
14 Lc 2:35; Ap 1:16; 2:12, 16; 6:8; 19:15, 21. 
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Destas ocorrências, apenas Apocalipse 6.8 parece usar o termo no sentido literal; 

os demais são usos figurados, onde r`omfai,a é a palavra de Jesus.15 De qualquer forma, 

sobressai a importância da espada para o livro do Apocalipse, quando comparado com 

os demais livros do Novo Testamento. 

A outra palavra grega traduzida como “espada” é ma,caira. Esta, entretanto, tem 

pouco uso no Apocalipse. Das 29 ocorrências no Novo Testamento, apenas quatro estão 

no livro de João. Seu uso mais freqüente é mesmo nos Evangelhos Sinóticos (15 

ocorrências).16  

O sentido mais imediato de ma,caira é faca, sendo um instrumento utilizado em 

sacrifício, cozinha, tosquia e nas ocupações de curtidor e jardineiro. Como arma, 

indicava uma pequena espada de defesa, diferenciada então de r`omfai,a, normalmente 

uma espada de ataque. Ma,caira também aparece no Novo Testamento relacionada com 

a “palavra”, em Hebreus 4.12, cuja idéia, entretanto, não guarda relação com punição ou 

destruição, mas com a revelação dos pensamentos ou percepções do coração, quase 

como um bisturi ou um instrumento cirúrgico.17 

 A predominância de r`omfaia, quando comparada com ma,caira, pode estar 

relacionada com a natureza violência do conflito no Apocalipse. A guerra no 

Apocalipse tem como função punir as hostes adversários dos santos de Deus. Faz 

sentido, então, o uso de r`omfaia em detrimento de ma,caira. 

 Um instrumento que não é essencialmente forjado para uso bélico, mas que 

parece assumir essa função no Apocalipse é a dre,panon (foice). Das oito ocorrências 

do termo no Novo Testamento, sete estão no Apocalipse (a outra ocorrência é Mc 4.29). 

Todas as ocorrências do Apocalipse estão concentradas no capítulo 14. 

O símbolo da ceifa é definido pelo autor do Evangelho de Mateus: “O inimigo 

que o semeou é o diabo; a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos” 

(Mt 13.39). Uma outra passagem usa a ceifa e a foice como imagens do tempo final: 

“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os 

olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa” (Jo 4.35). A hora da ceifa é o 

                                            
15 MICHAELIS, Wilhelm. r`omfaia. In: FRIEDRICH, Gehard (ed.) Theological Dictionary of the New 
Testament, vol. VI. Grand Rapids: Eerdmans, 1968, p. 993-998. 
16 Mt 10:34; 26:47, 51, 55; Mc 14:43, 47; Lc 21:24; 22:36, 38, 49, 52; Jo 18:10; At 12:2; 16:27; Rm 8:35; 
13:4; Ef 6:17; Hb 4:12;  11:34, 37; Ap 6:4; 13:10, 14. 
17 MICHAELIS, Wilhelm. Ma,caira. In: FRIEDRICH, Gehard (ed.) Theological Dictionary of the New 
Testament, vol. IV. Grand Rapids: Eerdmans, 1968, p. 524-527. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 7

momento de colher as uvas, imagem que está associada aqui com a morte dos guerreiros 

do Cordeiro que foram reunidos sobre o Monte Sião. Estas mortes, entretanto, 

funcionam como sacrifício agradável a Deus. Quando este lagar da ira de Deus estiver 

cheio com o sangue desses mártires, seu juízo será derramado sobre os adversários, 

como parece indicar Apocalipse 6.11 (“Então, a cada um deles foi dada uma vestidura 

branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se 

completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como 

igualmente eles foram.”) e 15.1 (“Vi no céu outro sinal grande e admirável: sete anjos 

tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus.”).  

 Isso indica que a foice é realmente uma arma contra as bestas, mas funciona de 

forma indireta, ao colher o sangue dos santos do Cordeiro. É símbolo da morte dos 

santos, que é, no final, a arma de vitória desses guerreiros. 

Deve-se destacar, ainda, algumas ausências curiosas. Apesar de stratiw,thj 

(soldado) e seu verbo strateu,omai (fazer guerra) aparecer várias vezes no Novo 

Testamento, ele está ausente do Apocalipse. Isso poderia estar relacionado com o 

aspecto voluntário da guerra no livro do visionário. João não espera o envolvimento de 

qualquer soldado profissional, mas a adesão voluntária de fiéis que deixam suas 

atividades cotidianas para se envolver no conflito. Neste sentido, não é um soldado 

profissional que faz a guerra. Esta, por sua vez, não é desenvolvida com técnicas 

militares especializadas, mas com o recurso de práticas religiosas, como o testemunho. 

 

A guerra na seção das cartas. Desta forma, então, o tema da guerra aparece na 

seção das cartas predominantemente na forma das promessas ao vencedor de cada 

igreja, promessa essa que adquire forma de convocação para o conflito que ainda não 

foi apresentado para a audiência do Apocalipse. Além dessas, o tema ocorre ainda nesta 

seção nas seguintes situações: 

- por duas vezes (2.12, 16), a espada aparece no contexto da carta para Pérgamo, 

em ambos os casos associada com a palavra que sai da boca do Filho do Homem. Na 

primeira ocorrência, como parte da auto-apresentação do remetente da carta; na segunda 

ocorrência, como parte de uma ameaça contra os nicolaítas. A espada, nesta situação, 

está associada com a imagem do juízo. 
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- em Apocalipse 2.22-23, o Filho do Homem ameaça com enfermidade e 

tribulação a Jezabel, líder da igreja, e com a morte os seus seguidores. A violência do 

conflito aparece com clareza no verso 23: “Matarei os seus filhos, e todas as igrejas 

conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um 

segundo as vossas obras”.  

A guerra no rolo das cartas, então, surge na forma de convocação para o conflito, 

e ameaças para parte da audiência em termos muito semelhantes aos ataques sofridos 

pelos seguidores do Dragão e das bestas na seção do rolo da guerra. Afinal, na terceira 

seção do Apocalipse, o guerreiro celestial derrotará o exército da besta com a palavra 

que sai de sua boca (19.15), para poder reger as nações com vara de ferro (mesma 

promessa feita aos vencedores da igreja de Tiatira). 

 

 A guerra na seção do culto. Na seção do rolo do culto no céu, a guerra também 

aparece em vários momentos. A primeira ocorrência se dá exatamente no momento em 

que o principal personagem da seção se manifesta. Logo após João se desesperar por 

não perceber alguém apto para abrir o livro selado: “Todavia, um dos anciãos me disse: 

Não chores; eis que o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e 

os seus sete selos. Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os 

anciãos, de pé, um Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como 

sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra.” (Ap. 5.5-6) 

 Esta passagem apresenta a figura digna de abrir o livro como o Leão de Judá e a 

Raiz de Davi. São dois títulos que evocam o messianismo davídico de Gênesis 49.9 e 

Isaías 11.1-5 (textos clássicos para a esperança messiânica judaica do primeiro século 

da Era Comum). Neste contexto, a imagem do Messias é daquele que vence um 

confronto militar sobre os inimigos de Israel.18 Apesar de João alterar a imagem 

messiânica com o recurso da associação imediata com o Cordeiro ensangüentado, a 

idéia de conflito não desaparece, pois mesmo o Cordeiro é descrito com um símbolo de 

poder: os sete chifres. 

 A guerra aparece em seguida na seqüência dos quatro primeiros selos (6.1-8), na 

forma dos cavalos branco, vermelho, preto e amarelo (respectivamente, a conquista, a 

guerra, a fome e a morte). Desta vez a guerra não é feita pelo Cordeiro ou contra o 
                                            
18 BAUCKHAM, Richard. The Apocalypse as a Christian War Scroll. In: BAUCKHAM, Richard. The 
Climax of prophecy. New York: T & T Clark, 1993, p. 214. 
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Cordeiro. Parece ser uma visão mais geral sobre as conseqüências imediatas da guerra 

para as pessoas e nações. 

 A próxima ocorrência da guerra é indireta e se manifesta na forma de um 

interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. João descreve a visão de 144.000 homens 

selados, no que parece ser um censo das tribos de Israel. Na Bíblia hebraica, um censo é 

geralmente uma forma de definir a força militar da nação, onde os homens em idade 

militar são contados (Nm 1.3, 18, 20). De qualquer forma, no Apocalipse, o número do 

exército é simbólico: 12.000 de cada tribo. Evoca-se a esperança de que as tribos 

retornassem no fim dos tempos, especialmente para participar da guerra escatológica.19 

 A descrição dos gafanhotos da quinta trombeta (9.1-12) tem fortes imagens 

militares. Eles são descritos como cavalos prontos para a guerra. Seu poder de trazer a 

dor também é acentuado. Seu papel parece ser trazer um tipo de juízo sobre pessoas que 

não tinham o selo de Deus, apesar da narrativa ainda não ter deixado claro o motivo do 

juízo. 

 O sexto selo segue a imagem do quinto, e também se apresenta no formato de 

um ataque bélico (9.13-21). Desta vez são anjos, com exércitos de vinte mil vezes dez 

milhares, cuja missão é matar a terça parte das pessoas da terra.  

 Quase no fim do rolo do culto surge a narrativa proléptica das duas testemunhas. 

Segundo Apocalipse 11.7: “Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem 

dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará.” É a 

primeira menção da guerra promovida pelas bestas contra os santos de Deus. Já no rolo 

da guerra, a passagem de 13.7a se coloca quase em paralelo com o relato das duas 

testemunhas: “Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e os vencesse.”  

 Surge, então, a terceira seção do Apocalipse, dedicada especificamente ao 

assunto da guerra cósmica e escatológica. A narrativa começa apresentando o motivo do 

conflito e termina com a vitória definitiva de Jesus, aqui apresentado, entre outras 

imagens, como oGuerreiro Celestial. É sobre esta terceira seção que nos voltaremos 

agora. As questões que se levantam são: o visionário espera que os santos participem do 

conflito? Que tipo de guerra o Apocalipse apresenta? Qual a função deste imaginário 

bélico na estratégia retórica do Apocalipse?20 

                                            
19 BAUCKHAM, Richard. The Apocalypse as a Christian War Scroll, p. 217. 
20 Fiorenza, entre outros, argumenta que o Apocalipse é uma construção poético-retórica. Enquanto obra 
poética o visionário cria e organiza experiências imaginativas, e enquanto retórica, ele quer persuadir e 
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O ajuntamento do exército do Cordeiro 

 

Para demonstrar a natureza do conflito, vamos analisar o momento em que o 

visionário descreve o ajuntamento do exército do Cordeiro. Neste instante, fica claro 

não apenas a natureza do conflito, mas também a natureza dos guerreiros.  

 Na abertura da terceira seção do Apocalipse, neste ensaio denominada de o rolo 

da guerra escatológica, o Dragão, por causa de seus fracassos em destruir a criança 

messiânica e derrotar o exército de Miguel no céu, instaura a guerra contra os santos. 

Sua estratégia inicial foi levantar duas bestas para promover e estender o confronto. 

Logo em seguida, entretanto, o episódio do Cordeiro e os 144.000 começa 

abruptamente. O visionário rapidamente muda o foco do olhar. Este episódio ocupa os 

versos 1 a 5 de Apocalipse 14, podendo ser dividido em duas partes básicas. Num 

primeiro momento, João descreve uma visão. Depois, uma audição.21 De forma 

esquemática, o episódio pode ser estruturado da seguinte maneira:22 

 
E eu vi 

e eis o Cordeiro parado sobre o monte Sião 
E com ele cento e quarenta e quatro mil 

  Tendo o nome dele e o nome do pai dele escritos 
   sobre as testas deles. 

 
E eu ouvi uma voz do céu 

como uma voz de muitas águas 
e como uma voz de grande trovão 
e (a voz que ouvi) como de arpistas dedilhando nas arpas 

deles. 
 
 E cantam [como] uma canção nova  

diante do trono   
e diante dos quatro seres viventes 

   e dos anciãos, 
  

 E ninguém podia aprender a canção se não os cento e quarenta e 
quatro mil 

                                                                                                                                
motivar sua audição em direção de uma determinada ação. Cf. FIORENZA, Elisabeth Schüssler. The 
followers of the Lamb: visionary rhetoric and social-political situation, p. 129. Também para David Aune, 
é possível imaginar que o visionário tenha produzido uma obra deliberada e conscientemente com 
objetivos de persuasão para levar sua audiência em uma direção determinada. Cf. AUNE, David. The 
Apocalypse of John and the problem of genre, p. 90. 
21 AUNE, David E. Revelation 6-16, p. 796. 
22 Os recuos e tabulações indicam a estrutura literária do texto, cuja tradução, nesta parte do ensaio, é do 
próprio ensaísta. 
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  Os comprados da terra. 
 
Estes são os que com mulheres não se contaminaram, pois são virgens 

  
Estes são os que seguem ao Cordeiro aonde quer que ele vá 

 Estes foram comprados dos homens  
Primícias para Deus e para o Cordeiro, 

  E na boca deles não se achou mentira,  
  Perfeitos são. 

 

João denuncia o início de um novo episódio com o uso da expressão “e vi”. Na 

prática, essa mesma expressão marca o início e o fim deste bloco narrativo, já que ela 

aparece também em Apocalipse 14.6.23 A visão propriamente é curta, ocupando apenas 

o primeiro verso. Ela consiste na apresentação das duas personagens principais do texto, 

acompanhada de uma definição sintética para identificá-las. O Cordeiro é identificado 

como aquele que está parado sobre o Monte Sião. O estar parado sobre este monte tão 

especial é um instrumento de distinção. Ao invés de descrevê-lo com atributos, como já 

havia feito na visão do capítulo 5, o faz com a evocação de tradições messiânicas que 

descrevem o monte Sião como o lugar da intervenção escatológica de Deus.24 Este 

Cordeiro, assim, é o Ungido do Senhor proclamado pelos antigos profetas (Jl 2.32; Is 

24.23; 31.4; Mq 4.7; Zc 14.4-5). 

A outra personagem do texto é coletiva. É um grupo de 144.000. Eles não 

precisam de muitas identificações neste momento. Dizer que eles são os que têm o 

nome do Pai e do Cordeiro sobre suas testas é uma maneira de ligá-los rapidamente ao 

grupo que já aparecera em Apocalipse 7.1-8. Na passagem evocada, eles formam um 

conjunto de servos de Deus, selados de todas as tribos de Israel. A forma como 

aparecem, separados em grupos de 12.000 de cada tribo, sugere um censo militar 

preparatório parauma guerra.25 São eles que surgem, agora, ao lado do Cordeiro. A 

posição das personagens indica, assim, que eles se preparam para o confronto contra as 

bestas. 

A função da visão, então, está concluída ao apresentar as personagens. Já se sabe 

quem é o Cordeiro. Já se sabe quem são os 144.000. O episódio, entretanto, continua, e 

desta vez com uma audição. O que o visionário ouve forma a segunda parte desta 

                                            
23 Aune divide Apocalipse 14 em quatro unidades textuais: 1-5; 6-12; 13; 14-20. Cf. AUNE, David E. 
Revelation 6-16, p. 795. 
24 FIORENZA, Elisabeth Schüssler. Revelation, p. 87. 
25 CAIRD, G. B. A commentary on the Revelation of St. John the Divine, p. 178. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 12

pequena narrativa. O contexto agora é litúrgico, porque o que ele ouve é uma canção 

forte como cachoeira e trovão, mas, ao mesmo tempo, melodiosa como os sons nascidos 

do dedilhar de várias arpas. Tanto a visão quando a audição são abertas com 

construções verbais no aoristo (eu vi, eu ouvi). Entretanto, no momento de apresentar a 

canção, João introduz formas verbais no presente do indicativo (e cantam uma canção 

nova) e no imperfeito do indicativo (ninguém podia aprender a canção). Essa mistura de 

verbos e tempos pode ser reflexo da experiência visionária de João, mas também 

indicações do lugar em que João se vê na estrutura temporal de sua história de guerra. 

Aparentemente, apesar dos guerreiros já terem acesso ao culto no céu, eles ainda não 

fazem parte do cenário celestial (como parece ser o caso no capítulo seguinte de 

Apocalipse). Isso indicaria que o confronto ainda não começou, mas estaria iminente. 

 O sujeito do verbo “cantar” é indeterminado. Não se sabe quem canta, apenas 

que são vários os cantores. O coro canta uma canção nova diante do trono, dos quatro 

seres viventes e dos anciãos. Estas referências logo provocam a necessidade de 

relacionar o contexto da canção com a liturgia celestial de Apocalipse 4-5. A menção 

deliberada do trono e dos demais personagens da liturgia deixa claro que a música é 

celestial. Os 144.000 não a cantam, o que indica que seus cantores também são 

personagens celestiais. Mas, apesar de não cantar a canção dos céus, somente eles 

poderiam aprendê-la, o que sugere que em algum momento eles efetivamente se 

juntarão aos demais cantores para entoá-la. Seu acesso aos sons celestiais revela sua 

natureza especial. Mesmo não fazendo parte da corte celestial, eles já têm acesso a ela. 

A audição termina com outra definição dos 144.000. Ela está em paralelo à 

definição da visão (verso 1). Na visão eles são aqueles que têm o nome do Cordeiro e do 

seu pai escritos na testa. Na audição eles são aqueles comprados da terra. Estas duas 

construções identitárias encerram, respectivamente, a primeira e segunda parte do 

episódio. Na primeira parte, eles se preparam para guerrear; na segunda, para cultuar no 

céu. 

Vários personagens já foram até agora apresentados no capítulo 14: o Cordeiro, 

os 144.000, o trono, os seres viventes, os anciãos. Mas apenas os 144.000 aparecem 

tanto na visão quanto na audição. O próprio Cordeiro só aparece na visão, estando 

curiosamente ausente da audição. Além disso, a terceira parte do episódio tem como 

única missão explicar por que os 144.000 formam um grupo tão especial, a ponto de 
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participar da guerra ao lado do Cordeiro, e, simultaneamente, participar da liturgia 

celestial diante do trono de Deus. 

 A explicação consome os versos 4 e 5 e está estruturada através de três cláusulas 

outoi, (estes): 

 - outoi, (estes) são os que não se macularam com mulheres (por isso são 

virgens); 

 - outoi, (estes) são os que seguem o cordeiro aonde quer que ele vá; 

 - outoi, (estes) são os que foram comprados dos homens. 

 

É importante perceber que o grande objetivo de todo o episódio é falar deste 

grupo, defini-los, identificá-los, promovê-los. Eles são os servos especiais do Cordeiro. 

Apenas eles conseguem preencher estes três difíceis requisitos.  

O primeiro requisito está relacionado com uma perspectiva ascética de 

relacionamento com o sexo oposto. Mesmo se a expressão for, como as demais, 

compreendida de forma figurada, ainda assim projetam ideais bem concretos para as 

relações dentro do grupo.26 

O segundo requisito tem relação com o discipulado e com a disposição de 

morrer pelo Cordeiro. O martírio é inerente a este seguimento, afinal, o caminho do 

Cordeiro é exatamente o sacrifício e a morte.  

O terceiro requisito repete o elemento da compra. É alusão a Apocalipse 5.9-10: 

“E cantavam um novo cântico, dizendo: ‘Digno és para receber o livro e abrir os seus 

selos, porque morrestes e comprastes para Deus, por meio do seu sangue, de toda tribo, 

língua, povo e nação, e os fizestes para nosso Deus reino e sacerdotes, e reinarão sobre a 

terra’”. A importância deste elemento neste episódio pode ser percebida pelo fato de 

esta referência aparecer duas vezes: no final da audição (os comprados da terra) e no 

final da explicação (os comprados dos seres humanos). Além disso, o terceiro requisito 

é o mais expandido dos três, e o único a merecer três cláusulas de efeito. Em função dos 

144.000 terem sido comprados da terra e dos homens, eles são: primícias para Deus, 

sem mentira e perfeitos. Estas três cláusulas de efeito, por sua vez, evocam outro 

elemento, qual seja, o elemento sacrificial. Como oferendas aptas para o sacrifício, 

                                            
26 COLLINS, Adela Yarbro. The Apocalypse, p. 100. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 14

agradáveis a Deus, este grupo está pronto para a guerra contra as bestas e para cantar no 

céu.  

 O texto, desta maneira, apresenta os 144.000 como uma contraposição às 

personagens negativas do capítulo 13. De um lado se colocam o Dragão e as bestas. Do 

outro, o Cordeiro e seus servos. O confronto se mostra pronto para começar, porque a 

guerra já foi declarada pelo Dragão e pelas bestas. As posições se percebem definidas e 

assumidas pelos dois lados.  

 Neste momento, é possível esboçar resposta para as perguntas anteriormente 

formuladas. Com relação a questão da participação dos santos, a resposta parece ser 

positiva. O visionário espera que os crentes participem do confronto ao lado do 

Cordeiro. Entretanto, suas armas não são as mesmas utilizadas por um exército 

convencional. Eles vão vencer ao seguir o caminho do Cordeiro, o que aparece de forma 

clara em Apocalipse 12.11: “Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e 

por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram 

a própria vida.” É o testemunho, ou martírio, destes guerreiros, que provocará a derrota 

do Dragão e suas bestas. Por isso, quando eles aparecem no capítulo 15, já estão diante 

do trono de Deus, e já cantam o hino de vitória de Moisés e do Cordeiro. 

 A outra pergunta é pelo tipo de guerra que o visionário apresenta. A 

resposta, desta vez, precisa ser buscada na tradição do visionário. Haveria na tradição 

judaica uma descrição do conflito escatológico parecido com a esposada aqui por João? 

Sim, e não muito distante em termos históricos. Uma outra comunidade judaica também 

se via participando da guerra escatológica ao lado dos anjos, ao mesmo tempo em que 

se percebia participando do culto no céu junto com eles. Este é grupo subjacente ao 

documento conhecido como Rolo da Guerra de Qumran.27 

No Rolo da Guerra, as tropas se movem ao som de trombetas, como se a batalha 

fosse um evento litúrgico. Além disso, a maioria das regras religiosas de combate estão 

baseadas em prescrições da Bíblia hebraica e devem ser observadas cuidadosamente 

para prevenir ofensas a Deus e suas hostes. Os líderes no combate não são os generais, 

                                            
27 O Rolo da Guerra é um documento produzido no contexto da comunidade de Qumran. Pode ser 
encontrado de forma fragmentar em vários manuscritos, mas sua versão mais conservada está em 1QM, 
um longo manuscrito encontrado em 1947 no que se convencionaria chamar de Caverna 1 de Qumran. 
Outras versões e fragmentos foram encontrados nas cavernas 4 e 11: 4Q491-496 possuem paralelos com 
1QM; 4Q497 é provavelmente uma outra versão do Rolo da Guerra; 4Q471 parece pertencer também a 
um outro tipo de Rolo da Guerra; 4Q285 ganhou destaque como aquele que poderia ser o final perdido de 
1QM; 11Q14 está relacionado com 4Q285. Cf. DUHAIME, Jean. The war texts, p. 6. 
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mas os sacerdotes e levitas. São eles que dirigem todos os atos com suas trombetas e 

cifres. São eles também que fortalecem os espíritos antes do combate.28 

O Rolo descreve o acampamento de guerra como um local ritualmente puro. 

Deste lugar, os combatentes se envolvem nas várias fases do conflito escatológico. 

Desta base militar, vários grupos de pessoas são excluídos, numa lista de inaptidões 

muito semelhante à encontrada em Levítico 21.16-24, relacionada com a escolha dos 

sacerdotes.29 Essa aproximação ilumina como Rolo interpreta a própria guerra 

escatológica. A luta dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas não é uma guerra 

qualquer, porque os combatentes estão envolvidos com ações comparáveis ao ministério 

sacerdotal. 

Os antecedentes desta perspectiva da guerra podem ser encontrados numa 

tradição que remonta aos tempos do antigo Israel, denominada de guerra santa. Dentro 

desta tradição, a guerra se constitui uma atividade de natureza religiosa, na qual um 

grupo de pessoas de várias tribos se reunia, fazia sacrifícios, purificava-se ritualmente, 

procurava a ajuda e o conselho de Deus, geralmente através de algum oráculo. Essa 

atividade, então, não era uma guerra qualquer; era uma guerra santa.30 

Dos vários elementos que constituíam o fenômeno, estes configuram o que 

poderia ser chamado de tipologia da guerra santa:31 

                                            
28 Segundo Krieg, em 1QM os elementos de Guerra e liturgia foram arranjados em uma representação 
simbólica da guerra escatológica e a definitiva conquista da terra pelo verdadeiro Israel. Este drama teria 
provido os sectários com um tipo de realização cúltica de suas expectativas escatológicas. Citado por 
DUHAIME, Jean. The war texts, p. 56. 
29 Esta é a lista completa de exclusões: menores de idade (7.1-3); crianças e mulheres (7.3-4); coxos, 
cegos, paralíticos, pessoas com uma impureza indelével na carne e pessoas impuras ritualmente (7.4-5); 
quem não fosse perfeito em espírito e corpo (7.6); homens que não se purificasse de sua fonte; nudez 
indecente perto do acampamento (7.7). Cf. DORMAN, Johanna Helena Wilhelmina. The blemished body, 
p. 158. 
30 Alguns estudiosos preferem o termo “guerra de Yahweh” antes que guerra santa, já que o mesmo tem 
origem nos próprios textos bíblicos. Jones usa o termo “Guerra de Yahweh” para se referir às práticas de 
guerra antigas dos tempos dos juízes; posteriormente, estas experiências foram reformuladas dentro de 
um esquema tradicional com o uso de conceitos e terminologias formais que poderiam receber a 
nomenclatura de “Guerra Santa”. Cf. JONES, Gwilym H. “Holy war” or “Yahweh war”? p. 642-658. Um 
outro autor, Good, prefere o termo “guerra justa”. Para ele, a guerra era compreendida em termos legais, 
como uma ferramenta para a resolução de disputas legais. No caso de Israel, Deus era compreendido 
como aquele que é tanto o advogado de Israel nessas disputas, quanto o juiz para promover a pena sobre a 
parte transgressora. A guerra, neste contexto, seria um instrumento para Deus promover sua justiça. Era 
um negócio judicial. Cf. GOOD, Robert. M. The just war in ancient Israel, p. 385. Já o termo guerra 
santa, apesar de não ser original de von Rad, foi por ele popularizado. Cf. VON RAD, Gerhard. Holy War 
in ancient Israel. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1991. 166 p. Conferir também 
BAUERNFEIND, Otto. Po,lemoj, poleme,w. In: FRIEDRICH, Gehard (ed.) Theological Dictionary of 
the New Testament, vol. VI. Grand Rapids: Eerdmans, 1968, p. 508. 
31 Esta tipologia acompanha o estudo clássico de Gerhard von Rad. Apesar de antiga, suas principais 
afirmações ainda podem ser mantidas. Cf. VON RAD, Gerhard. Holy War in ancient Israel, p. 41-51. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 16

- O toque de uma trombeta para a convocação da guerra santa; 

- A nomeação do exército como o “povo de Deus”; 

- A purificação ritual dos participantes; 

- O sacrifício de uma oferta e/ou a consulta a Deus através de um oráculo; 

- O anúncio da vitória que viria de Deus através de frases como: “Eu tenho dado 

a vocês a vitória”; 

- O anúncio de que Deus precede o exército do povo, indo à sua frente contra os 

inimigos; 

- A nomeação da guerra como “guerra de Yahweh” e os inimigos como 

“inimigos de Yahweh”; 

- A fórmula de encorajamento “não tema”, porque os inimigos perderão 

coragem; 

- O temor de Deus entre as tropas inimigas; 

- O grito de guerra; 

- A prática do extermínio ritual de todos os homens inimigos, mulheres e 

crianças; 

- A dispensa das tropas depois da fórmula: “Para suas casas, ó Israel”. 

 

A última manifestação dessa tradição na Bíblia hebraica se encontra na obra do 

cronista, ao narrar a guerra de Josafá contra os povos do leste (2Cr 20.1-30). Os 

elementos tradicionais da guerra santa estão claramente presentes: 

- Convocação geral para a guerra santa (homens, mulheres e crianças); 

                                                                                                                                
Aparentemente, foi Julius Welhausen, em 1885, quem primeiro afirmou com clareza a existência de uma 
instituição da guerra santa no antigo Israel. Welhausen se baseou na observação de que a identidade de 
Israel era intrinsecamente relacionada com sua perspectiva religiosa. Para ele, a guerra não era apenas um 
aspecto da experiência histórica de Israel, ou mesmo um aspecto de sua religião. A própria visão de povo 
de Deus era definida em termos de um acampamento militar. Deus, neste contexto, era visto como um 
guerreiro. Quem desenvolveu a percepção inicial de Welhausen foi Friedrich Schwally, numa obra de 
1901. Ele publicou um livro com o nome de “Holy War in Ancient Israel”, tornando-se o primeiro a 
estudar sistematicamente o tema, além do primeiro a usar a nomenclatura Guerra Santa para falar de uma 
instituição de Israel. Segundo ele, a própria consciência de Israel como nação se origina no contexto da 
guerra santa. É, então, no contexto oficial e corporativo do culto que a guerra santa era conduzida. A 
guerra, assim, não tem apenas um contexto cúltico, mas um caráter cúltico. Depois de Welhausen e 
Schwally, foi a vez de Max Weber participar da discussão. Ele se apropriou e expandiu o estudo de 
Schwally numa série de textos entre 1917 e 1919. Weber enfatizou tanto a instituição do culto quanto a 
noção de pacto. Para ele, essa concepção religiosa, e o culto que nasce daí, formou a base para  a coesão 
social de Israel. É verdade que guerra continua sendo um evento político, mas em função do conceito de 
pacto, ela se torna também um evento religioso e especialmente cúltico. Para uma história do tema até 
von Rad, conferir OLLENBURGER, Ben C. Introduction: Gerhard von Rad´s Theory of Holy War. In: 
VON RAD, Gerhard. Holy War in ancient Israel. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1991, p. 1-33.  
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- Consulta a Deus no Templo; 

- Resposta de Deus através de um oráculo; 

- Palavras de ânimo vindas de Deus; 

- Descrição do conflito como guerra de Yahweh: “A peleja não é vossa, mas de 

Deus”; 

- Ênfase na ação divina: “Não tereis de pelejar”; 

- Estrutura cúltica, como a participação dos levitas à frente do exército, com 

vestes especiais; 

- Hinos são entoados antes e depois da guerra; 

- O temor de Deus cai sobre os adversários de Israel; 

- Deus vence derramando confusão sobre os inimigos do povo, que se matam; 

- Ênfase no volume de despojos assimilados. 

 

A narrativa da guerra de Josafá, entretanto, se destaca pela forma como os temas 

e as formas da guerra santa alcançaram um alto grau de idealização e estilização.32 O 

cronista exacerba, também, o aparato cultual, dando uma função maior e mais 

privilegiada para as figuras do culto. Enquanto nas antigas manifestações da tradição 

havia um mínimo de oficiais, aqui há um grande aparato de levitas e uma grande ênfase 

no fato de que a ajuda divina está ligada desde o inicio à atividade cúltica: “Tendo eles 

começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de 

Amom e de Moabe”. Foi quando os levitas começaram a cantar e desenvolver sua 

liturgia que Yahweh iniciou sua intervenção para produzir a vitória sobre os 

adversários. A guerra se torna, então, ritual religioso. Mas deve-se destacar que neste 

ponto, a tradição da guerra santa eliminou qualquer participação humana no conflito. 

Deus venceria sozinho, sem qualquer ajuda humana. 

É justamente este último elemento que será alterado tanto no Rolo da Guerra 

quanto no Apocalipse de João. Em ambos os textos, a guerra santa é evento 

escatológico, a se dar no fim dos tempos, e teria o envolvimento não apenas dos anjos, 

mas dos santos no meio deles. Ambos divergem, entretanto, na forma como se dará essa 

participação. O rolo imagina um envolvimento direto dos guerreiros no conflito; o 

Apocalipse visualiza a participação na forma do testemunho e do martírio. 
                                            
32 VRIES, Simon J. de. Temporal terms as structural elements in the Holy-War tradition, p. 103. Segundo 
Vries, este grau de estilização só foi ultrapassado no contexto judaico por 1QM. 
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Em termos sintéticos, então, é possível dizer que 1QM e Apocalipse se 

apropriam e atualizam em seus textos a tradição da guerra santa, fenômeno que 

retrocede aos tempos do antigo Israel. Dentro deste imaginário, guerra e culto se 

confundem, pois os guerreiros lutam como se fossem sacerdotes de um Deus que, 

efetivamente, é quem vencerá o conflito. 

A última pergunta é pela função deste imaginário da guerra santa na estratégia 

retórica do Apocalipse. Para respondê-la, é necessário voltar novamente ao Rolo da 

Guerra. Apesar de descrever a guerra escatológica, o Rolo era um documento de 

definição de comportamento religioso. Ele quer levar uma comunidade privada de poder 

militar e longe do campo de batalha a se preparar para, no fim dos tempos, participar do 

conflito final contra seus adversários. Ainda mais: ele, se colocado em prática, os 

habilitaria a receber o apoio das hostes celestiais nesta que seria a última guerra da 

humanidade. Isso levava a comunidade a viver já em função do conflito, com tudo que 

isso poderia implicar. 

Isso significa que mulheres, crianças e qualquer outra pessoa com potencial de 

contaminação religiosa deveriam ser excluídos do grupo, já no presente, não 

necessariamente nos dias de combate futuro. Para guerrear com os anjos, é preciso se 

separar daqueles que não vivem segundo os altos ideais de pureza da comunidade. Caso 

contrário, não se estaria apto para lutar na guerra escatológica contra os Filhos das 

Trevas. Como a comunidade tenderia a segregar os agentes de possíveis contaminações, 

o Rolo da Guerra acaba tendo o potencial de produzir práticas ascéticas, entre elas o 

celibato e a misoginia.33 

Não há no texto nenhuma indicação de quando a guerra iria começar, o que 

poderia fazer com que toda a comunidade vivesse em estado de alerta, para não ser pega 

de surpresa. Isso a transforma numa comunidade escatológica, a comunidade do fim dos 

tempos.  Isso torna o Rolo da Guerra, apesar de apresentar um conflito para os dias 

futuros, um espelho dos dias presentes. É bem possível que sua comunidade tenha 

incorporado no seu dia a dia as práticas descritas nele, porque este era o caminho para 

                                            
33 1QM diz que mulheres, jovens rapazes, pessoas com vários tipos de deficiências físicas e doenças de 
pele estão impedidas de participar da guerra e não podem estar com os guerreiros no acampamento. Para 
Dorman, o texto não diz que elas não podem morar no acampamento porque são impuras. Por essa razão, 
segundo esta autora, essas exclusões poderiam estar relacionadas ou baseadas em considerações militares 
da época. Mesmo assim, a ligação dessas proibições com o fato da presença dos anjos no meio do 
exército traz também a perspectiva de que essas pessoas não são puras o suficiente para lutar ao lado das 
hostes celestiais. Cf. DORMAN, Johanna Helena Wilhelmina. The blemished body, p.172.  
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participar do resultado esperado, a vitória final ao lado de Deus e seus anjos. O 

resultado poderia ser a produção de um forte senso de identidade entre seus leitores.34  

De forma semelhante, é possível imaginar que a tradição da guerra santa tem o 

potencial de produzir na audiência do Apocalipse um forte comportamento ascético, 

onde as barreiras que a separam do mundo são fortificadas e levantadas. Ascetismo e 

martírio aparecem como elementos predominantes, tanto para vencer as bestas, quanto 

para participar do culto a Deus. João deseja separar parte da sua audiência, pelo menos 

aquela que ainda era sua aliada, tanto dos demais crentes, quanto de todas as esferas 

sociais, políticas e religiosas. 

A guerra santa insere no Apocalipse o potencial de definir limites e fronteiras de 

grupos religiosos. Desta forma, o livro de João prescreve a identidade dos santos, 

projetando-a na descrição de um grupo de guerreiros do Cordeiro.  

Ao convidar a audiência para se ver mergulhada na guerra escatológica, o 

visionário quer moldar as comunidades de santos. Ele assim o faz não apenas apontando 

os adversários dos seguidores do Cordeiro; mas os construindo. Destes adversários o 

fiel deve se afastar, quer ele seja um irmão de uma igreja (que não mais será chamado 

de irmão), quer seja um irmão de uma sinagoga (agora chamada de sinagoga de 

Satanás), quer seja um vizinho na mesma cidade (agora marcado pela besta). 
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