1:1 apokaluqiv ihsou cristou
hn edwken autw o yeov deixai
toiv douloiv autou a dei
genesyai en tacei kai eshmanen
aposteilav dia tou aggelou
autou tw doulw autou iwannh
1:2 ov emarturhsen ton logon
tou yeou kai thn marturian
ihsou cristou osa te eiden
1:3 makariov o anaginwskwn
kai oi akouontev touv logouv
thv profhteiav kai thrountev
ta en auth gegrammena o gar
kairov egguv
1:4 iwannhv taiv epta
ekklhsiaiv taiv en th asia
cariv umin kai eirhnh apo tou o
wn kai o hn kai o ercomenov kai
apo twn epta pneumatwn a
estin enwpion tou yronou autou
1:5 kai apo ihsou cristou o
martuv o pistov o prwtotokov
ek twn nekrwn kai o arcwn twn
basilewn thv ghv tw
agaphsanti hmav kai lousanti
hmav apo twn amartiwn hmwn
en tw aimati autou
1:6 kai epoihsen hmav basileiv
kai iereiv tw yew kai patri
autou autw h doxa kai to
kratov eiv touv aiwnav twn
aiwnwn amhn
1:7 idou ercetai meta twn
nefelwn kai oqetai auton pav
ofyalmov kai oitinev auton
exekenthsan kai koqontai ep
auton pasai ai fulai thv ghv

Re 1:1 REVELAÇÃO de Jesus Cristo,
a qual Deus lhe deu, para mostrar aos
seus servos as coisas que convém
acontecer em breve; e enviando
através do seu anjo, as notificou ao seu
servo João,
Re 1:2 O qual testificou da Palavra de
Deus e do testemunho de Jesus Cristo,
e de tudo o que viu.
Re 1:3 Bem-aventurado aquele que lê,
e os que ouvem as palavras desta
profecia, e guardam as coisas que
estão escritas nela; porque o tempo
está próximo.
Re 1:4 João, às sete Igrejas que estão
na Asia: Graça e paz convosco da
parte Daquele Que está sendo, e Que
era, e Que está vindo, e dos Sete
Espíritos que estão diante do seu
trono;
Re 1:5 E de Jesus Cristo, que é a fiel
testemunha, o primogênito dentre os
mortos, e o Príncipe dos reis da terra.
Aquele que nos amou, e nos lavou dos
nossos pecados no seu sangue,

Re 1:6 E nos fez reis e sacerdotes para
Deus e seu Pai; a ele sejam a glória e o
poder para todo o sempre! Amém.

Re 1:7 Eis que ele vem com as nuvens,
e todo olho o verá, e também aqueles
que o traspassaram; e todas as tribos
da terra se lamentarão por causa dele.
Sim! Amém.

nai amhn
1:8 egw eimi to a kai to w arch
kai telov legei o kuriov o wn
kai o hn kai o ercomenov o
pantokratwr
1:9 egw iwannhv o kai adelfov
umwn kai sugkoinwnov en th
yliqei kai en th basileia kai
upomonh ihsou cristou
egenomhn en th nhsw th
kaloumenh patmw dia ton logon
tou yeou kai dia thn marturian
ihsou cristou
1:10 egenomhn en pneumati en th
kuriakh hmera kai hkousa
opisw mou fwnhn megalhn wv
salpiggov
1:11 legoushv egw eimi to a kai
to w o prwtov kai o escatov
kai o blepeiv graqon eiv
biblion kai pemqon taiv epta
ekklhsiaiv taiv en asia eiv
efeson kai eiv smurnan kai eiv
pergamon kai eiv yuateira kai
eiv sardeiv kai eiv filadelfeian
kai eiv laodikeian
1:12 kai epestreqa blepein thn
fwnhn htiv elalhsen met emou
kai epistreqav eidon epta
lucniav crusav
1:13 kai en mesw twn epta
lucniwn omoion uiw anyrwpou
endedumenon podhrh kai
periezwsmenon prov toiv
mastoiv zwnhn crushn
1:14 h de kefalh autou kai ai
tricev leukai wsei erion leukon

Re 1:8 Eu sou o Alfa e o Omega, o
Princípio e o Fim, diz o Senhor,
Aquele Que está sendo, e Que era, e
Que está vindo, o Todo-Poderoso.
Re 1:9 Eu João, que também sou vosso
irmão, e companheiro na aflição, e no
reino, e na paciência de Jesus Cristo,
estava na ilha, a que é chamada
Patmos, por causa da palavra de Deus,
e por causa do testemunho de Jesus
Cristo;
Re 1:10 No dia do Senhor fui
arrebatado em espírito, e ouvi de trás
de mim uma grande voz, como de
trombeta,
Re 1:11 Dizendo: Eu sou o Alfa e
Omega, o Primeiro e o Último; e, o
que vês escreve-o em um livro, e envia
às sete igrejas que estão na Asia: A
Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a
Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a
Laodiceia.

Re 1:12 E virei-me para ver a voz que
falara comigo. E, havendo-me virado,
eu vi sete castiçais de ouro;
Re 1:13 E no meio dos sete castiçais
um semelhante ao Filho do homem,
vestido de uma veste comprida até aos
pés, e cingido ao redor dos peitos com
um cinto de ouro;
Re 1:14 E a sua cabeça e os seus
cabelos eram brancos como se fossem

wv ciwn kai oi ofyalmoi autou
wv flox purov
1:15 kai oi podev autou omoioi
calkolibanw wv en kaminw
pepurwmenoi kai h fwnh autou
wv fwnh udatwn pollwn
1:16 kai ecwn en th dexia autou
ceiri asterav epta kai ek tou
stomatov autou romfaia
distomov oxeia ekporeuomenh
kai h oqiv autou wv o hliov
fainei en th dunamei autou
1:17 kai ote eidon auton epesa
prov touv podav autou wv
nekrov kai epeyhken thn dexian
autou ceira ep eme legwn moi mh
fobou egw eimi o prwtov kai o
escatov
1:18 kai o zwn kai egenomhn
nekrov kai idou zwn eimi eiv
touv aiwnav twn aiwnwn amhn
kai ecw tav kleiv tou adou kai
tou yanatou
1:19 graqon a eidev kai a eisin
kai a mellei ginesyai meta
tauta
1:20 to musthrion twn epta
asterwn wn eidev epi thv dexiav
mou kai tav epta lucniav tav
crusav oi epta asterev aggeloi
twn epta ekklhsiwn eisin kai ai
epta lucniai av eidev epta
ekklhsiai eisin
2:1 tw aggelw thv efesinhv
ekklhsiav graqon tade legei o
kratwn touv epta asterav en
th dexia autou o peripatwn en

lã branca, como a neve, e os seus
olhos como chama de fogo;
Re 1:15 E os seus pés semelhantes a
metal reluzente, como se tivessem sido
encandecidos numa fornalha, e a sua
voz, como voz de muitas águas,
Re 1:16 E tendo na sua mão direita
sete estrelas, e da sua boca saindo uma
aguda espada de dois fios, e o seu
rosto era como o sol quando
resplandece na sua força.
Re 1:17 E quando eu o vi, caí aos seus
pés como morto; e ele pôs a sua mão
direita sobre mim, dizendo-me: Não
temas; eu sou o Primeiro e o Último;

Re 1:18 E o que está vivendo, e fui
morto, e eis aqui estou vivendo para
todo o sempre! Amém. E tenho as
chaves do inferno e da morte.
Re 1:19 Escreve as coisas que vistes, e
as que são, e as que estão para
acontecer depois destas;
Re 1:20 O mistério das sete estrelas
que viste na minha mão direita, e os
sete castiçais de ouro. As sete estrelas
são os anjos das sete igrejas, e os sete
castiçais que viste, são as sete igrejas.

Re 2:1 ESCREVE ao anjo da igreja de
Éfeso: Isto diz aquele que está
mantendo as sete estrelas na sua mão
direita, o que está andando no meio

mesw twn epta lucniwn twn
cruswn
2:2 oida ta erga sou kai ton
kopon sou kai thn upomonhn
sou kai oti ou dunh bastasai
kakouv kai epeirasw touv
faskontav einai apostolouv
kai ouk eisin kai eurev autouv
qeudeiv
2:3 kai ebastasav kai
upomonhn eceiv kai dia to
onoma mou kekopiakav kai ou
kekmhkav
2:4 all ecw kata sou oti thn
agaphn sou thn prwthn afhkav
2:5 mnhmoneue oun poyen
ekpeptwkav kai metanohson
kai ta prwta erga poihson ei
de mh ercomai soi tacu kai
kinhsw thn lucnian sou ek tou
topou authv ean mh metanohshv
2:6 alla touto eceiv oti miseiv
ta erga twn nikolaitwn a kagw
misw
2:7 o ecwn ouv akousatw ti to
pneuma legei taiv ekklhsiaiv tw
nikwnti dwsw autw fagein ek
tou xulou thv zwhv o estin en
mesw tou paradeisou tou yeou
2:8 kai tw aggelw thv
ekklhsiav smurnaiwn graqon
tade legei o prwtov kai o
escatov ov egeneto nekrov kai
ezhsen
2:9 oida sou ta erga kai thn
yliqin kai thn ptwceian

dos sete castiçais de ouro:
Re 2:2 Eu sei as tuas obras, e o teu
trabalho, e a tua paciência, e que não
podes suportar os maus; e provaste
aqueles que dizem de si mesmos serem
apóstolos e não são, e os achaste
mentirosos;
Re 2:3 E sofreste, e tens paciência; e
trabalhaste pela causa do meu nome, e
não te cansaste.
Re 2:4 Porém tenho contra ti, que
deixaste o teu primeiro amor.
Re 2:5 Lembra-te pois de onde caíste,
e arrepende-te, e faze as primeiras
obras; mas senão, depressa venho a ti,
e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se
não te arrependeres.
Re 2:6 Mas tens isto: Que odeias as
obras dos nicolaítas, as quais eu
também detesto.
Re 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que
Espírito diz às igrejas: Àquele que
vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore
da vida que está no meio do paraíso de
Deus.
Re 2:8 E ao anjo da igreja dos
Esmirnianos escreve: Isto diz o
Primeiro e o Último, o que foi morto e
viveu:
Re 2:9 Eu sei as tuas obras e a aflição
e a pobreza, (mas tu és rico); e a
blasfêmia dos que se dizem ser judeus,

plousiov de ei kai thn
blasfhmian twn legontwn
ioudaiouv einai eautouv kai ouk
eisin alla sunagwgh tou
satana
2:10 mhden fobou a melleiv
pascein idou mellei balein ex
umwn o diabolov eiv fulakhn
ina peirasyhte kai exete yliqin
hmerwn deka ginou pistov acri
yanatou kai dwsw soi ton
stefanon thv zwhv
2:11 o ecwn ouv akousatw ti to
pneuma legei taiv ekklhsiaiv o
nikwn ou mh adikhyh ek tou
yanatou tou deuterou
2:12 kai tw aggelw thv en
pergamw ekklhsiav graqon
tade legei o ecwn thn romfaian
thn distomon thn oxeian
2:13 oida ta erga sou kai pou
katoikeiv opou o yronov tou
satana kai krateiv to onoma
mou kai ouk hrnhsw thn pistin
mou kai en taiv hmeraiv en aiv
antipav o martuv mou o pistov
ov apektanyh par umin opou
katoikei o satanav
2:14 all ecw kata sou oliga
oti eceiv ekei kratountav thn
didachn balaam ov edidasken
ton balak balein skandalon
enwpion twn uiwn israhl fagein
eidwloyuta kai porneusai

e não são, mas são a sinagoga de
Satanás.

2:15 outwv eceiv kai su
kratountav thn didachn twn

Re 2:15 Assim tens tu também os que
retêm a doutrina dos nicolaítas; a qual
eu odeio.

Re 2:10 Nada temas das coisas que
estás para sofrer. Eis que o diabo está
para lançar alguns de vós em prisão,
para que sejais tentados; e tereis
aflição dez dias. Sê fiel até à morte, e
te darei a coroa da vida.
Re 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas: Aquele
que vencer, de modo nenhum receberá
o dano da segunda morte.
Re 2:12 E ao anjo da igreja que está
em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele
que tem a espada aguda de dois fios:
Re 2:13 Eu sei as tuas obras e onde tu
habitas, onde está o trono de Satanás;
e reténs o meu nome, e não negaste a
minha fé, mesmo nos dias em que
Antipas a minha fiel testemunha vivia,
o qual entre vós foi morto, onde o
Satanás habita.
Re 2:14 Porém tenho algumas poucas
coisas contra ti, porque tens lá os que
estão retendo a doutrina de Balaão, o
qual ensinava o Balaque a lançar
tropeço diante dos filhos de Israel,
para comerem dos sacrifícios da
idolatria e fornicarem.

nikolaitwn o misw
2:16 metanohson ei de mh
ercomai soi tacu kai polemhsw
met autwn en th romfaia tou
stomatov mou
2:17 o ecwn ouv akousatw ti to
pneuma legei taiv ekklhsiaiv tw
nikwnti dwsw autw fagein apo
tou manna tou kekrummenou kai
dwsw autw qhfon leukhn kai
epi thn qhfon onoma kainon
gegrammenon o oudeiv egnw ei mh
o lambanwn
2:18 kai tw aggelw thv en
yuateiroiv ekklhsiav graqon
tade legei o uiov tou yeou o
ecwn touv ofyalmouv autou wv
floga purov kai oi podev autou
omoioi calkolibanw
2:19 oida sou ta erga kai thn
agaphn kai thn diakonian kai
thn pistin kai thn upomonhn
sou kai ta erga sou kai ta
escata pleiona twn prwtwn
2:20 all ecw kata sou oliga
oti eav thn gunaika iezabhl thn
legousan eauthn profhtin
didaskein kai planasyai emouv
doulouv porneusai kai
eidwloyuta fagein
2:21 kai edwka auth cronon ina
metanohsh ek thv porneiav
authv kai ou metenohsen
2:22 idou egw ballw authn eiv
klinhn kai touv moiceuontav
met authv eiv yliqin megalhn
ean mh metanohswsin ek twn

Re 2:16 Arrepende-te! Mas se não,
depressa venho a ti, e batalharei contra
eles com a espada da minha boca.
Re 2:17 Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas: Àquele
que vencer, dar-lhe-ei de comer do
maná escondido, e lhe darei um seixo
branco, e no seixo um novo nome
escrito, o qual ninguém conhece,
exceto aquele que o recebe.
Re 2:18 E ao anjo da igreja em Tiatira,
escreve: Isto diz o Filho de Deus, que
tem os seus olhos como chama de
fogo, e os seus pés semelhantes a latão
reluzente:
Re 2:19 Eu sei as tuas obras, e o amor,
e o serviço, e a fé, e a tua paciência, e
as tuas obras, e que as últimas são
mais que as primeiras;
Re 2:20 Porém tenho algumas poucas
coisas contra ti, que toleras a mulher
Jezabel, a que se dizendo profetisa,
ensinar e enganar meus servos, a
fornicarem e a comerem dos
sacrifícios da idolatria;
Re 2:21 E dei a ela tempo para que se
arrependesse da sua fornicação; e não
se arrependeu;
Re 2:22 Eis que eu a ponho numa
cama, e aqueles que adulteram com ela
em grande tribulação, se eles não se
arrependerem das suas obras.

ergwn autwn
2:23 kai ta tekna authv
apoktenw en yanatw kai
gnwsontai pasai ai ekklhsiai
oti egw eimi o ereunwn nefrouv
kai kardiav kai dwsw umin
ekastw kata ta erga umwn
2:24 umin de legw kai loipoiv
toiv en yuateiroiv osoi ouk
ecousin thn didachn tauthn kai
oitinev ouk egnwsan ta bayh
tou satana wv legousin ou
balw ef umav allo barov
2:25 plhn o ecete krathsate
acriv ou an hxw
2:26 kai o nikwn kai o thrwn
acri telouv ta erga mou dwsw
autw exousian epi twn eynwn
2:27 kai poimanei autouv en
rabdw sidhra wv ta skeuh ta
keramika suntribetai wv kagw
eilhfa para tou patrov mou
2:28 kai dwsw autw ton astera
ton prwinon
2:29 o ecwn ouv akousatw ti to
pneuma legei taiv ekklhsiaiv
3:1 kai tw aggelw thv en
sardesin ekklhsiav graqon
tade legei o ecwn ta epta
pneumata tou yeou kai touv
epta asterav oida sou ta erga
oti to onoma eceiv oti zhv kai
nekrov ei
3:2 ginou grhgorwn kai
sthrixon ta loipa a mellei
apoyanein ou gar eurhka sou ta

Re 2:23 E matarei de morte os filhos
dela; e todas as igrejas saberão que eu
sou aquele que está sondando os rins e
os corações. E darei a cada um de vós
segundo as vossas obras.
Re 2:24 Mas eu digo a vós e aos
demais que estão em Tiatira, a todos
quantos não têm esta doutrina, e que
não conheceram, como dizem, as
profundezas de Satanás: Não porei
sobre vós outra carga.
Re 2:25 Mas o que tendes, retende-o
até que eu venha.
Re 2:26 E ao que vencer, e ao que
guardar as minhas obras até ao fim, lhe
darei autoridade sobre as nações;
Re 2:27 E as apascentará com vara de
ferro, como os vasos de oleiro são
despedaçados; como eu também recebi
do meu Pai;
Re 2:28 E lhe darei a estrela da manhã.
Re 2:29 Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas.
Re 3:1 E ao anjo da igreja, que está em
Sardes, escreve: Isto diz o que tem os
sete Espíritos de Deus e as sete
estrelas: Eu sei as tuas obras, que tens
o nome de que vives, e estás morto.

Re 3:2 Sê vigilante, e confirma as
coisas restantes que estão para morrer;
porque não achei as tuas obras

erga peplhrwmena enwpion tou
yeou
3:3 mnhmoneue oun pwv eilhfav
kai hkousav kai threi kai
metanohson ean oun mh
grhgorhshv hxw epi se wv
klepthv kai ou mh gnwv poian
wran hxw epi se
3:4 eceiv oliga onomata kai en
sardesin a ouk emolunan ta
imatia autwn kai
peripathsousin met emou en
leukoiv oti axioi eisin
3:5 o nikwn outov peribaleitai
en imatioiv leukoiv kai ou mh
exaleiqw to onoma autou ek thv
biblou thv zwhv kai
exomologhsomai to onoma
autou enwpion tou patrov mou
kai enwpion twn aggelwn autou
3:6 o ecwn ouv akousatw ti to
pneuma legei taiv ekklhsiaiv
3:7 kai tw aggelw thv en
filadelfeia ekklhsiav graqon
tade legei o agiov o alhyinov o
ecwn thn kleida tou dabid o
anoigwn kai oudeiv kleiei kai
kleiei kai oudeiv anoigei
3:8 oida sou ta erga idou
dedwka enwpion sou yuran
anewgmenhn kai oudeiv dunatai
kleisai authn oti mikran eceiv
dunamin kai ethrhsav mou ton
logon kai ouk hrnhsw to onoma
mou
3:9 idou didwmi ek thv
sunagwghv tou satana twn

perfeitas diante de Deus.
Re 3:3 Portanto, lembra-te de como
tens recebido e ouvido, e guarda-o e
arrepende-te. E se não vigiares, virei
sobre ti como um ladrão, e de modo
nenhum saberás a que hora virei sobre
ti.
Re 3:4 Tens também em Sardes alguns
poucos nomes, que não contaminaram
as suas vestes, e andarão comigo de
branco; porquanto são dignos disso.
Re 3:5 O que vencer, este será vestido
de vestes brancas, e de maneira
nenhuma riscarei o seu nome do livro
da vida, e confessarei o seu nome
diante do meu Pai e diante dos seus
anjos.
Re 3:6 Quem tem ouvidos, ouça o que
o Espírito diz às igrejas.
Re 3:7 E ao anjo da igreja, que está em
Filadélfia escreve: Isto diz o Santo, o
Verdadeiro, aquele que tem a chave de
Davi; aquele que abre e ninguém
fecha, e fecha e ninguém abre:
Re 3:8 Eu sei as tuas obras; eis que pus
uma porta aberta diante de ti, e
ninguém a pode fechar; porque tens
pouca força, e guardaste a minha
palavra, e não negaste o meu nome.

Re 3:9 Eis que eu faço da sinagoga de
Satanás, aos que se dizem ser judeus e

legontwn eautouv ioudaiouv
einai kai ouk eisin alla
qeudontai idou poihsw autouv
ina hxwsin kai proskunhswsin
enwpion twn podwn sou kai
gnwsin oti egw hgaphsa se
3:10 oti ethrhsav ton logon thv
upomonhv mou kagw se thrhsw
ek thv wrav tou peirasmou thv
melloushv ercesyai epi thv
oikoumenhv olhv peirasai touv
katoikountav epi thv ghv
3:11 idou ercomai tacu kratei o
eceiv ina mhdeiv labh ton
stefanon sou
3:12 o nikwn poihsw auton
stulon en tw naw tou yeou mou
kai exw ou mh exelyh eti kai
graqw ep auton to onoma tou
yeou mou kai to onoma thv
polewv tou yeou mou thv kainhv
ierousalhm h katabainei ek tou
ouranou apo tou yeou mou kai
to onoma mou to kainon
3:13 o ecwn ouv akousatw ti to
pneuma legei taiv ekklhsiaiv
3:14 kai tw aggelw thv
ekklhsiav laodikewn graqon
tade legei o amhn o martuv o
pistov kai alhyinov h arch thv
ktisewv tou yeou
3:15 oida sou ta erga oti oute
qucrov ei oute zestov ofelon
qucrov eihv h zestov
3:16 outwv oti cliarov ei kai
oute qucrov oute zestov mellw
se emesai ek tou stomatov mou

não são, mas mentem; eis que eu farei
a eles que venham e se prostrem diante
dos teus pés, e saibam que eu te amo.

Re 3:10 Porquanto tu guardaste a
palavra da minha paciência, também
eu te guardarei da hora da provação, a
que está para vir sobre todo o mundo,
para provar os que habitam na terra.
Re 3:11 Eis que venho depressa,
guarda o que tens, para que ninguém
tome a tua coroa.
Re 3:12 A quem vencer, eu o farei
coluna no templo do meu Deus, e
nunca mais sairá fora, e sobre ele
escreverei o nome do meu Deus, e o
nome da cidade do meu Deus, a nova
Jerusalém, que desce do céu do meu
Deus, e também o meu novo nome.

Re 3:13 Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas.
Re 3:14 E ao anjo da igreja dos
Laodicenses escreve: Isto diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o
princípio da criação de Deus:
Re 3:15 Eu sei as tuas obras, que nem
és frio, nem quente; quisera foras frio
ou quente!
Re 3:16 Assim, porque és morno, e
nem és frio, nem quente, estou prestes
a te vomitar da minha boca.

3:17 oti legeiv oti plousiov eimi
kai peplouthka kai oudenov
creian ecw kai ouk oidav oti su
ei o talaipwrov kai eleeinov
kai ptwcov kai tuflov kai
gumnov
3:18 sumbouleuw soi agorasai
par emou crusion pepurwmenon
ek purov ina plouthshv kai
imatia leuka ina peribalh kai
mh fanerwyh h aiscunh thv
gumnothtov sou kai kollourion
egcrison touv ofyalmouv sou
ina blephv
3:19 egw osouv ean filw elegcw
kai paideuw zhlwson oun kai
metanohson
3:20 idou esthka epi thn yuran
kai krouw ean tiv akoush thv
fwnhv mou kai anoixh thn yuran
eiseleusomai prov auton kai
deipnhsw met autou kai autov
met emou
3:21 o nikwn dwsw autw
kayisai met emou en tw yronw
mou wv kagw enikhsa kai
ekayisa meta tou patrov mou en
tw yronw autou
3:22 o ecwn ouv akousatw ti to
pneuma legei taiv ekklhsiaiv
4:1 meta tauta eidon kai idou
yura hnewgmenh en tw ouranw
kai h fwnh h prwth hn hkousa
wv salpiggov laloushv met
emou legousa anaba wde kai
deixw soi a dei genesyai meta
tauta

Re 3:17 Porque tu dizes: Rico sou, e
tenho enriquecido e de nada tenho
falta; e não sabes que tu és o
desgraçado, e miserável, e pobre, e
cego, e nu;
Re 3:18 Aconselho-te comprar de mim
ouro purificado no fogo, para que te
enriqueças; e vestes brancas, para que
te vistas, e não apareça a vergonha da
tua nudez; e untes os teus olhos com
colírio, para que tu vejas.

Re 3:19 Eu repreendo e castigo a todos
quanto eu amo; portanto, sê zeloso e
arrepende-te.
Re 3:20 Eis que estou à porta e bato,
se alguém ouvir a minha voz e abrir a
porta, a ele entrarei, e cearei com ele, e
ele comigo.

Re 3:21 Àquele que vencer, lhe
concederei assentar comigo no meu
trono, assim como eu também venci, e
me assentei com meu Pai no seu trono.
Re 3:22 Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas.
Re 4:1 Depois destas coisas olhei, e eis
uma porta aberta no céu, e a primeira
voz que eu ouvi como de uma
trombeta, falando comigo, dizendo:
Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas
que convém acontecer depois destas.

4:2 kai euyewv egenomhn en
pneumati kai idou yronov ekeito
en tw ouranw kai epi tou
yronou kayhmenov
4:3 kai o kayhmenov hn omoiov
orasei liyw iaspidi kai
sardinw kai iriv kukloyen tou
yronou omoia orasei
smaragdinw
4:4 kai kukloyen tou yronou
yronoi eikosi kai tessarev kai
epi touv yronouv eidon touv
eikosi kai tessarav
presbuterouv kayhmenouv
peribeblhmenouv en imatioiv
leukoiv kai escon epi tav
kefalav autwn stefanouv
crusouv
4:5 kai ek tou yronou
ekporeuontai astrapai kai
brontai kai fwnai kai epta
lampadev purov kaiomenai
enwpion tou yronou ai eisin ta
epta pneumata tou yeou
4:6 kai enwpion tou yronou
yalassa ualinh omoia
krustallw kai en mesw tou
yronou kai kuklw tou yronou
tessara zwa gemonta
ofyalmwn emprosyen kai
opisyen
4:7 kai to zwon to prwton
omoion leonti kai to deuteron
zwon omoion moscw kai to
triton zwon econ to proswpon
wv anyrwpov kai to tetarton
zwon omoion aetw petwmenw

Re 4:2 E imediatamente fui
arrebatado em espírito; e eis que um
trono estava posto no céu, e um
assentado sobre o trono;
Re 4:3 E aquele que estava assentado,
era em aparência, semelhante a pedra
Jaspe e Sardônica; e o arco celeste
estava ao redor do trono, em
aparência, semelhante à esmeralda.
Re 4:4 E ao redor do trono havia vinte
e quatro tronos; e vi sobre os tronos
vinte e quatro anciãos assentados,
vestidos de vestes brancas; e tinham
coroas de ouro sobre as suas cabeças.

Re 4:5 E do trono saem relâmpagos e
trovões e vozes, e sete lâmpadas de
fogo estão ardendo diante do trono, as
quais são os sete espíritos de Deus;

Re 4:6 E diante do trono havia um mar
de vidro, semelhante ao cristal. E no
meio do trono e ao redor do trono,
quatro seres viventes estando cheios de
olhos, por diante e por detrás;

Re 4:7 E o primeiro ser vivente era
semelhante a um leão, e o segundo ser
vivente semelhante a um bezerro, e o
terceiro ser vivente tendo o rosto como
de homem, e o quarto ser vivente
semelhante a uma águia voando.

4:8 kai tessara zwa en kay
eauto eicon ana pterugav ex
kukloyen kai eswyen gemonta
ofyalmwn kai anapausin ouk
ecousin hmerav kai nuktov
legonta agiov agiov agiov
kuriov o yeov o pantokratwr o
hn kai o wn kai o ercomenov
4:9 kai otan dwsousin ta zwa
doxan kai timhn kai
eucaristian tw kayhmenw epi
tou yronou tw zwnti eiv touv
aiwnav twn aiwnwn
4:10 pesountai oi eikosi kai
tessarev presbuteroi enwpion
tou kayhmenou epi tou yronou
kai proskunousin tw zwnti eiv
touv aiwnav twn aiwnwn kai
ballousin touv stefanouv
autwn enwpion tou yronou
legontev
4:11 axiov ei kurie labein thn
doxan kai thn timhn kai thn
dunamin oti su ektisav ta
panta kai dia to yelhma sou
eisin kai ektisyhsan
5:1 kai eidon epi thn dexian tou
kayhmenou epi tou yronou
biblion gegrammenon eswyen kai
opisyen katesfragismenon
sfragisin epta
5:2 kai eidon aggelon iscuron
khrussonta fwnh megalh tiv
estin axiov anoixai to biblion
kai lusai tav sfragidav autou
5:3 kai oudeiv hdunato en tw
ouranw oude epi thv ghv oude

Re 4:8 E os quatro seres viventes
tinham cada um deles individualmente,
seis asas; ao redor e por dentro estando
cheios de olhos; e não têm repouso dia
e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é
o Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
Aquele Que era, e Que está sendo, e
Que está vindo.
Re 4:9 E quando os seres viventes dão
glória e honra e ação de graças àquele
que está assentado no trono, aquele
que vive para todo o sempre;
Re 4:10 Então os vinte e quatro
anciãos se prostram diante daquele que
está assentado no trono, e adoram
aquele que vive para todo o sempre; e
lançam as suas coroas diante do trono,
dizendo:

Re 4:11 Digno és, Ó Senhor, de
receber a glória e a honra e o poder,
porque tu criaste todas as coisas, e por
causa da tua vontade elas são, e foram
criadas.
Re 5:1 E vi na mão direita daquele que
está assentado no trono, um livro
escrito por dentro e por fora, tendo
sido selado com sete selos.
Re 5:2 E vi um forte anjo proclamando
com grande voz: Quem é digno de
abrir o livro, e de desatar os seus
selos?
Re 5:3 E ninguém no céu, nem na
terra, nem debaixo da terra podia abrir

upokatw thv ghv anoixai to
biblion oude blepein auto
5:4 kai egw eklaion polla oti
oudeiv axiov eureyh anoixai kai
anagnwnai to biblion oute
blepein auto
5:5 kai eiv ek twn presbuterwn
legei moi mh klaie idou enikhsen
o lewn o wn ek thv fulhv iouda
h riza dabid anoixai to biblion
kai lusai tav epta sfragidav
autou
5:6 kai eidon kai idou en mesw
tou yronou kai twn tessarwn
zwwn kai en mesw twn
presbuterwn arnion esthkov wv
esfagmenon econ kerata epta
kai ofyalmouv epta oi eisin ta
epta tou yeou pneumata ta
apestalmena eiv pasan thn ghn
5:7 kai hlyen kai eilhfen to
biblion ek thv dexiav tou
kayhmenou epi tou yronou
5:8 kai ote elaben to biblion ta
tessara zwa kai oi
eikositessarev presbuteroi
epeson enwpion tou arniou
econtev ekastov kiyarav kai
fialav crusav gemousav
yumiamatwn ai eisin ai
proseucai twn agiwn
5:9 kai adousin wdhn kainhn
legontev axiov ei labein to
biblion kai anoixai tav
sfragidav autou oti esfaghv
kai hgorasav tw yew hmav en
tw aimati sou ek pashv fulhv

o livro, nem olhar para ele.
Re 5:4 E eu chorava muito, porque
ninguém fora achado digno de abrir,
nem de ler o livro, nem de olhar para
ele.
Re 5:5 E um dos anciãos me disse:
Não chores; vês aqui o Leão que é da
tribo de Judá, a raiz de Davi venceu
para abrir o livro e desatar os seus sete
selos.
Re 5:6 E olhei, e eis que no meio do
trono e dos quatro seres viventes, e no
meio dos anciãos, estava um Cordeiro
como tendo sido morto, tendo sete
chifres e sete olhos, que são os sete
espíritos de Deus enviados para toda a
terra.
Re 5:7 E ele veio, e pegou o livro da
mão direita daquele que está assentado
sobre o trono.
Re 5:8 E quando ele pegou o livro, os
quatro seres viventes e os vinte e
quatro anciãos se prostraram diante do
Cordeiro, tendo cada um harpas e
salvas de ouro cheias de incensos, que
são as orações dos santos.

Re 5:9 E cantam um cântico novo,
dizendo: Digno és de pegar o livro e
abrir os seus selos, porque foste morto,
e com o teu sangue nos compraste para
Deus, de toda tribo e língua e povo e
nação;

kai glwsshv kai laou kai
eynouv
5:10 kai epoihsav hmav tw yew
hmwn basileiv kai iereiv kai
basileusomen epi thv ghv
5:11 kai eidon kai hkousa
fwnhn aggelwn pollwn
kukloyen tou yronou kai twn
zwwn kai twn presbuterwn kai
hn o ariymov autwn muriadev
muriadwn kai ciliadev ciliadwn
5:12 legontev fwnh megalh
axion estin to arnion to
esfagmenon labein thn dunamin
kai plouton kai sofian kai
iscun kai timhn kai doxan kai
eulogian
5:13 kai pan ktisma o estin en
tw ouranw kai en th gh kai
upokatw thv ghv kai epi thv
yalasshv a estin kai ta en
autoiv panta hkousa legontav
tw kayhmenw epi tou yronou kai
tw arniw h eulogia kai h timh
kai h doxa kai to kratov eiv
touv aiwnav twn aiwnwn
5:14 kai ta tessara zwa elegon
amhn kai oi eikositessarev
presbuteroi epesan kai
prosekunhsan zwnti eiv touv
aiwnav twn aiwnwn
6:1 kai eidon ote hnoixen to
arnion mian ek twn sfragidwn
kai hkousa enov ek twn
tessarwn zwwn legontov wv
fwnhv bronthv ercou kai blepe
6:2 kai eidon kai idou ippov

Re 5:10 E para o nosso Deus nos
fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos
sobre a terra.
Re 5:11 E olhei, e ouvi a voz de
muitos anjos ao redor do trono e dos
seres viventes e dos anciãos, e era o
número deles milhões de milhões, e
milhares de milhares;
Re 5:12 Dizendo com grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riquezas, e
sabedoria, e força, e honra, e glória, e
ação de graças!
Re 5:13 E ouvi toda a criatura que está
no céu e na terra e debaixo da terra, e
aquelas que estão no mar, e a todas as
coisas que estão neles, dizendo:
Àquele que está assentado no trono, e
ao Cordeiro, sejam dadas ação de
graças, e a honra, e a glória, e o poder,
para todo o sempre.
Re 5:14 E os quatro seres viventes
diziam: Amém. E os vinte e quatro
anciãos se prostraram e adoraram
aquele que vive para todo o sempre.
Re 6:1 E vi quando o Cordeiro abriu
um dos selos, e ouvi um dos quatro
seres viventes, dizendo como em voz
de trovão: Vem, e vê.
Re 6:2 E olhei, e eis um cavalo branco;

leukov kai o kayhmenov ep
autw ecwn toxon kai edoyh
autw stefanov kai exhlyen
nikwn kai ina nikhsh
6:3 kai ote hnoixen thn deuteran
sfragida hkousa tou deuterou
zwou legontov ercou kai blepe
6:4 kai exhlyen allov ippov
purrov kai tw kayhmenw ep
autw edoyh autw labein thn
eirhnhn apo thv ghv kai ina
allhlouv sfaxwsin kai edoyh
autw macaira megalh
6:5 kai ote hnoixen thn trithn
sfragida hkousa tou tritou
zwou legontov ercou kai blepe
kai eidon kai idou ippov melav
kai o kayhmenov ep autw ecwn
zugon en th ceiri autou
6:6 kai hkousa fwnhn en mesw
twn tessarwn zwwn legousan
coinix sitou dhnariou kai treiv
coinikev kriyhv dhnariou kai to
elaion kai ton oinon mh
adikhshv
6:7 kai ote hnoixen thn
sfragida thn tetarthn hkousa
fwnhn tou tetartou zwou
legousan ercou kai blepe
6:8 kai eidon kai idou ippov
clwrov kai o kayhmenov epanw
autou onoma autw o yanatov
kai o adhv akolouyei met autou
kai edoyh autoiv exousia
apokteinai epi to tetarton thv
ghv en romfaia kai en limw kai
en yanatw kai upo twn yhriwn

e aquele que estava assentado sobre
ele, tendo um arco, e foi-lhe dada uma
coroa, e saiu vencendo e para que
vencesse.
Re 6:3 E quando abriu o segundo selo,
ouvi o segundo ser vivente dizendo:
Vem, e vê.
Re 6:4 E saiu outro cavalo, vermelho;
e àquele que estava assentado sobre
ele, foi-lhe dado tirar a paz da terra, e
que se matassem uns aos outros; e lhe
foi dada uma grande espada.
Re 6:5 E quando abriu o terceiro selo,
ouvi o terceiro ser vivente dizendo:
Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo
preto, e aquele que estava assentado
sobre ele, tendo uma balança na sua
mão.
Re 6:6 E ouvi uma voz no meio dos
quatro seres viventes, dizendo: Uma
medida de trigo por um denário, e três
medidas de cevada por um denário, e
não danifiques o azeite e o vinho.
Re 6:7 E quando abriu o quarto selo,
ouvi a voz do quarto ser vivente,
dizendo: Vem, e vê.
Re 6:8 E olhei, e eis um cavalo
amarelo, e aquele que estava assentado
sobre ele, o seu nome é a Morte, e o
inferno segue com ele. E foi dado a
eles autoridade sobre a quarta parte da
terra, para matar com espada e com
fome e com morte, e com as feras da
terra.

thv ghv
6:9 kai ote hnoixen thn pempthn
sfragida eidon upokatw tou
yusiasthriou tav qucav twn
esfagmenwn dia ton logon tou
yeou kai dia thn marturian hn
eicon
6:10 kai ekrazon fwnh megalh
legontev ewv pote o despothv o
agiov kai o alhyinov ou krineiv
kai ekdikeiv to aima hmwn apo
twn katoikountwn epi thv ghv
6:11 kai edoyhsan ekastoiv
stolai leukai kai erreyh autoiv
ina anapauswntai eti cronon
mikron ewv ou plhrwsontai kai
oi sundouloi autwn kai oi
adelfoi autwn oi mellontev
apokteinesyai wv kai autoi
6:12 kai eidon ote hnoixen thn
sfragida thn ekthn kai idou
seismov megav egeneto kai o
hliov egeneto melav wv sakkov
tricinov kai h selhnh egeneto
wv aima
6:13 kai oi asterev tou ouranou
epesan eiv thn ghn wv sukh
ballei touv olunyouv authv upo
megalou anemou seiomenh
6:14 kai ouranov apecwrisyh
wv biblion eilissomenon kai
pan orov kai nhsov ek twn
topwn autwn ekinhyhsan
6:15 kai oi basileiv thv ghv kai
oi megistanev kai oi plousioi
kai oi ciliarcoi kai oi dunatoi

Re 6:9 E quando abriu o quinto selo, vi
debaixo do altar as almas daqueles que
foram mortos por amor da palavra de
Deus, e por causa do testemunho que
tinham.
Re 6:10 E clamavam com grande voz,
dizendo: Até quando ó Dominador, o
Santo e o Verdadeiro, não julgas e
vingas o nosso sangue dos que
habitam sobre a terra?
Re 6:11 E foram dadas a cada um,
compridas vestes brancas, e foi dito a
eles, que repousassem ainda um pouco
de tempo, até que também se
completasse o número dos seus
conservos e dos seus irmãos que
haviam de ser mortos como eles
também foram.
Re 6:12 E vi quando abriu o sexto
selo, e eis que houve um grande
tremor de terra, e o sol tornou-se preto
como um saco de cilício, e a lua
tornou-se como sangue,
Re 6:13 E as estrelas do céu caíram
para a terra, como quando a figueira
lança de si os seus figos verdes, sendo
abalada por um vento forte.
Re 6:14 E o céu retirou-se como um
livro que se enrola, e todos os montes
e ilhas foram movidos dos seus
lugares.
Re 6:15 E os reis da terra, e os
grandes, e os ricos, e os tribunos, e os
poderosos, e todo servo, e todo livre se

kai pav doulov kai pav
eleuyerov ekruqan eautouv eiv
ta sphlaia kai eiv tav petrav
twn orewn
6:16 kai legousin toiv oresin
kai taiv petraiv pesete ef hmav
kai kruqate hmav apo
proswpou tou kayhmenou epi
tou yronou kai apo thv orghv
tou arniou
6:17 oti hlyen h hmera h megalh
thv orghv autou kai tiv dunatai
stayhnai
7:1 kai meta tauta eidon
tessarav aggelouv estwtav epi
tav tessarav gwniav thv ghv
kratountav touv tessarav
anemouv thv ghv ina mh pneh
anemov epi thv ghv mhte epi thv
yalasshv mhte epi pan dendron
7:2 kai eidon allon aggelon
anabainonta apo anatolhv
hliou econta sfragida yeou
zwntov kai ekraxen fwnh
megalh toiv tessarsin aggeloiv
oiv edoyh autoiv adikhsai thn
ghn kai thn yalassan
7:3 legwn mh adikhshte thn ghn
mhte thn yalassan mhte ta
dendra acriv ou sfragiswmen
touv doulouv tou yeou hmwn epi
twn metwpwn autwn
7:4 kai hkousa ton ariymon twn
esfragismenwn rmd ciliadev
esfragismenoi ek pashv fulhv
uiwn israhl
7:5 ek fulhv iouda ib ciliadev

esconderam nas cavernas, e nas rochas
das montanhas;

Re 6:16 E diziam aos montes e às
rochas: Caí sobre nós, e escondei-nos
do rosto daquele que está assentado no
trono, e da ira do Cordeiro;

Re 6:17 Porque chegou o grande dia
da sua ira, e quem pode subsistir.
Re 7:1 E depois destas coisas vi quatro
anjos estar sobre os quatro cantos da
terra, retendo os quatro ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre
a terra, nem sobre o mar, nem sobre
árvore alguma.
Re 7:2 E vi outro anjo subindo da
direção do sol nascente, tendo o selo
do Deus vivente, e clamou com grande
voz aos quatro anjos, aos quais lhes
fora dado danificar a terra e o mar,

Re 7:3 Dizendo: Não danifiqueis a
terra, nem o mar, nem as árvores, até
que selemos os servos do nosso Deus
sobre as suas testas.
Re 7:4 E ouvi o número dos
assinalados: E eram 144 mil
assinalados de todas as tribos dos
filhos de Israel:
Re 7:5 Da tribo de Judá, 12 mil

esfragismenoi ek fulhv roubhn
ib ciliadev esfragismenoi ek
fulhv gad ib ciliadev
esfragismenoi
7:6 ek fulhv ashr ib ciliadev
esfragismenoi ek fulhv
nefyaleim ib ciliadev
esfragismenoi ek fulhv
manassh ib ciliadev
esfragismenoi
7:7 ek fulhv sumewn ib ciliadev
esfragismenoi ek fulhv leui ib
ciliadev esfragismenoi ek
fulhv isacar ib ciliadev
esfragismenoi
7:8 ek fulhv zaboulwn ib
ciliadev esfragismenoi ek
fulhv iwshf ib ciliadev
esfragismenoi ek fulhv
beniamin ib ciliadev
esfragismenoi
7:9 meta tauta eidon kai idou
oclov poluv on ariymhsai
auton oudeiv hdunato ek pantov
eynouv kai fulwn kai lawn kai
glwsswn estwtev enwpion tou
yronou kai enwpion tou arniou
peribeblhmenoi stolav leukav
kai foinikev en taiv cersin
autwn
7:10 kai krazontev fwnh
megalh legontev h swthria tw
yew hmwn tw kayhmenw epi tou
yronou kai tw arniw
7:11 kai pantev oi aggeloi
esthkesan kuklw tou yronou
kai twn presbuterwn kai twn

assinalados; da tribo de Ruben, 12 mil
assinalados; da tribo de Gade, 12 mil
assinalados;
Re 7:6 Da tribo de Aser, 12 mil
assinalados; da tribo de Naftali, 12 mil
assinalados; da tribo de Manassés, 12
mil assinalados;

Re 7:7 Da tribo de Simeão, 12 mil
assinalados; da tribo de Levi, 12 mil
assinalados; da tribo de Issacar, 12 mil
assinalados;
Re 7:8 Da tribo de Zebulom, 12 mil
assinalados; da tribo de José, 12 mil
assinalados; da tribo de Benjamim, 12
mil assinalados.

Re 7:9 Depois destas coisas olhei, e eis
aqui uma grande multidão, a qual
ninguém podia contá-la, de todas as
nações, e tribos e povos, e línguas,
estando diante do trono e diante do
Cordeiro, vestidos com compridas
vestes brancas, e com ramos de palmas
nas suas mãos;
Re 7:10 E clamavam com grande voz,
dizendo: A salvação ao nosso Deus,
que está assentado sobre o trono e ao
Cordeiro.
Re 7:11 E todos os anjos tinham-se
postos ao redor do trono, e dos anciãos
e dos quatro seres viventes; e se

tessarwn zwwn kai epeson
enwpion tou yronou epi
proswpon autwn kai
prosekunhsan tw yew
7:12 legontev amhn h eulogia
kai h doxa kai h sofia kai h
eucaristia kai h timh kai h
dunamiv kai h iscuv tw yew
hmwn eiv touv aiwnav twn
aiwnwn amhn
7:13 kai apekriyh eiv ek twn
presbuterwn legwn moi outoi oi
peribeblhmenoi tav stolav tav
leukav tinev eisin kai poyen
hlyon
7:14 kai eirhka autw kurie su
oidav kai eipen moi outoi eisin
oi ercomenoi ek thv yliqewv thv
megalhv kai eplunan tav
stolav autwn kai eleukanan
autav en tw aimati tou arniou
7:15 dia touto eisin enwpion tou
yronou tou yeou kai
latreuousin autw hmerav kai
nuktov en tw naw autou kai o
kayhmenov epi tou yronou
skhnwsei ep autouv
7:16 ou peinasousin eti oude
diqhsousin eti oude mh pesh ep
autouv o hliov oude pan kauma

prostraram sobre suas faces diante do
trono, e adoraram a Deus;

7:17 oti to arnion to ana meson
tou yronou poimanei autouv kai
odhghsei autouv epi zwsav
phgav udatwn kai exaleiqei o
yeov pan dakruon apo twn
ofyalmwn autwn

Re 7:17 Porque o Cordeiro que está no
meio do trono os apascentará, e os
guiará a fontes viventes de águas, e
Deus limpará toda lágrima dos seus
olhos.

Re 7:12 Dizendo: Amém. O louvor, e
a glória, e a sabedoria, e a ação de
graças, e a honra, e o poder, e a força
sejam ao nosso Deus para todo o
sempre. Amém.
Re 7:13 E um dos anciãos respondeu,
dizendo-me: Estes que estão vestidos
de compridas vestes brancas, quem
são, e donde vieram?
Re 7:14 E eu lhe disse: Senhor, tu
sabes. E ele me disse: Estes são os que
vieram da grande tribulação, e lavaram
as suas compridas vestes, e
branquearam as suas compridas vestes
no sangue do Cordeiro.
Re 7:15 Por isso estão diante do trono
de Deus, e lhe servem dia e noite no
seu templo; e aquele que está
assentado sobre o trono, estenderá
habitação sobre eles.
Re 7:16 Não mais terão fome, nem
mais terão sede; nem de modo nenhum
o sol cairá sobre eles, nem calor
algum.

8:1 kai ote hnoixen thn
sfragida thn ebdomhn egeneto
sigh en tw ouranw wv hmiwrion
8:2 kai eidon touv epta
aggelouv oi enwpion tou yeou
esthkasin kai edoyhsan autoiv
epta salpiggev
8:3 kai allov aggelov hlyen
kai estayh epi to yusiasthrion
ecwn libanwton crusoun kai
edoyh autw yumiamata polla
ina dwsh taiv proseucaiv twn
agiwn pantwn epi to
yusiasthrion to crusoun to
enwpion tou yronou
8:4 kai anebh o kapnov twn
yumiamatwn taiv proseucaiv
twn agiwn ek ceirov tou
aggelou enwpion tou yeou
8:5 kai eilhfen o aggelov to
libanwton kai egemisen auto ek
tou purov tou yusiasthriou kai
ebalen eiv thn ghn kai egenonto
fwnai kai brontai kai
astrapai kai seismov
8:6 kai oi epta aggeloi oi
econtev tav epta salpiggav
htoimasan eautouv ina
salpiswsin
8:7 kai o prwtov aggelov
esalpisen kai egeneto calaza
kai pur memigmena aimati kai
eblhyh eiv thn ghn kai to triton
twn dendrwn katekah kai pav
cortov clwrov katekah
8:8 kai o deuterov aggelov
esalpisen kai wv orov mega

Re 8:1 E quando abriu o sétimo selo,
fez-se silêncio no céu, por quase meia
hora.
Re 8:2 E vi os sete anjos que têm
estado diante de Deus, e foram dadas a
eles sete trombetas.
Re 8:3 E veio outro anjo, e se pôs
junto ao altar, tendo na mão um
incensário de ouro; e lhe foi dado
muitos incensos, para que os pusesse
com as orações de todos os santos
sobre o altar de ouro, que está diante
do trono.
Re 8:4 E a fumaça dos incensos com
as orações dos santos, subiu desde a
mão do anjo, até diante de Deus.
Re 8:5 E o anjo tomou o incensário, e
o encheu do fogo do altar, e o lançou
para a terra; e houve depois vozes, e
trovões, e relâmpagos, e um terremoto.

Re 8:6 E os sete anjos tendo as sete
trombetas, se prepararam para que
soassem suas trombetas.
Re 8:7 E o primeiro anjo soou sua
trombeta; e houve saraiva e fogo
misturado com sangue, e foram
lançados na terra; e a terça parte das
árvores foi queimada, e toda a erva
verde foi queimada.
Re 8:8 E o segundo anjo soou sua
trombeta; e uma coisa como um

puri kaiomenon eblhyh eiv thn
yalassan kai egeneto to triton
thv yalasshv aima
8:9 kai apeyanen to triton twn
ktismatwn twn en th yalassh
ta econta qucav kai to triton
twn ploiwn diefyarh
8:10 kai o tritov aggelov
esalpisen kai epesen ek tou
ouranou asthr megav kaiomenov
wv lampav kai epesen epi to
triton twn potamwn kai epi tav
phgav udatwn
8:11 kai to onoma tou asterov
legetai aqinyov kai ginetai to
triton twn udatwn eiv aqinyon
kai polloi anyrwpwn apeyanon
ek twn udatwn oti
epikranyhsan
8:12 kai o tetartov aggelov
esalpisen kai eplhgh to triton
tou hliou kai to triton thv
selhnhv kai to triton twn
asterwn ina skotisyh to triton
autwn kai h hmera mh fainh to
triton authv kai h nux omoiwv
8:13 kai eidon kai hkousa enov
aggelou petwmenou en
mesouranhmati legontov fwnh
megalh ouai ouai ouai toiv
katoikousin epi thv ghv ek twn
loipwn fwnwn thv salpiggov
twn triwn aggelwn twn
mellontwn salpizein
9:1 kai o pemptov aggelov
esalpisen kai eidon astera ek
tou ouranou peptwkota eiv thn

grande monte ardendo em fogo, foi
lançado no mar; e a terça parte do mar
se tornou em sangue;
Re 8:9 E a terça parte das criaturas
que estavam no mar, aquelas tendo
vida, morreu; e a terça parte das naus
foi destruída.
Re 8:10 E o terceiro anjo soou sua
trombeta; e caiu do céu uma grande
estrela ardendo como uma tocha, e
caiu sobre a terça parte dos rios, e
sobre as fontes das águas;
Re 8:11 E o nome da estrela é
chamado Absinto; e a terça parte das
águas torna-se em absinto; e muitos
homens morreram das águas, porque
se tornaram amargas.
Re 8:12 E o quarto anjo soou sua
trombeta; e foi ferida a terça parte do
sol, e a terça parte da lua, e a terça
parte das estrelas; para que a terça
parte deles fosse escurecida, e o dia
não brilhasse a terça parte dele, e
semelhantemente a noite.
Re 8:13 E olhei, e ouvi um anjo
voando no meio do céu, dizendo com
grande voz: Ai! ai! ai! daqueles que
habitam sobre a terra! Pelas demais
vozes das trombetas dos três anjos, os
que ainda estando para soar as suas
trombetas.
Re 9:1 E o quinto anjo soou sua
trombeta; e vi uma estrela tendo caído
do céu para a terra, e foi-lhe dada a

ghn kai edoyh autw h kleiv tou
freatov thv abussou
9:2 kai hnoixen to frear thv
abussou kai anebh kapnov ek
tou freatov wv kapnov kaminou
megalhv kai eskotisyh o hliov
kai o ahr ek tou kapnou tou
freatov
9:3 kai ek tou kapnou exhlyon
akridev eiv thn ghn kai edoyh
autaiv exousia wv ecousin
exousian oi skorpioi thv ghv
9:4 kai erreyh autaiv ina mh
adikhswsin ton corton thv ghv
oude pan clwron oude pan
dendron ei mh touv anyrwpouv
monouv oitinev ouk ecousin thn
sfragida tou yeou epi twn
metwpwn autwn
9:5 kai edoyh autaiv ina mh
apokteinwsin autouv all ina
basanisywsin mhnav pente kai
o basanismov autwn wv
basanismov skorpiou otan
paish anyrwpon
9:6 kai en taiv hmeraiv ekeinaiv
zhthsousin oi anyrwpoi ton
yanaton kai ouc eurhsousin
auton kai epiyumhsousin
apoyanein kai feuxetai o
yanatov ap autwn
9:7 kai ta omoiwmata twn
akridwn omoia ippoiv
htoimasmenoiv eiv polemon kai
epi tav kefalav autwn wv
stefanoi omoioi crusw kai ta
proswpa autwn wv proswpa

chave do poço do abismo.
Re 9:2 E abriu o poço do abismo; e
subiu fumaça do poço como a fumaça
de uma grande fornalha; e o sol e o ar
se escureceram por causa da fumaça
do poço.
Re 9:3 E da fumaça saíram gafanhotos
sobre a terra; e lhes foi dado poder
como os escorpiões da terra têm poder;
Re 9:4 E foi-lhes dito que não
fizessem dano à erva da terra, nem a
qualquer coisa verde, nem a alguma
árvore; senão somente aos homens que
não têm o selo de Deus sobre as suas
testas.
Re 9:5 E foi-lhes concedido, não que
os matassem, mas que por cinco meses
fossem atormentados; e o tormento
deles era semelhante ao tormento do
escorpião, quando ferir o homem.
Re 9:6 E naqueles dias os homens
buscarão a morte, e não a acharão, e
desejarão morrer, e a morte fugirá
deles.

Re 9:7 E a aparência dos gafanhotos
era semelhante a cavalos aparelhados
para a guerra; e sobre as suas cabeças
havia como coroas semelhantes a
ouro, e os seus rostos eram como
rostos de homens;

anyrwpwn
9:8 kai eicon tricav wv tricav
gunaikwn kai oi odontev autwn
wv leontwn hsan
9:9 kai eicon ywrakav wv
ywrakav sidhrouv kai h fwnh
twn pterugwn autwn wv fwnh
armatwn ippwn pollwn
trecontwn eiv polemon
9:10 kai ecousin ourav omoiav
skorpioiv kai kentra hn en taiv
ouraiv autwn kai h exousia
autwn adikhsai touv
anyrwpouv mhnav pente
9:11 kai ecousin ep autwn
basilea ton aggelon thv
abussou onoma autw ebraisti
abaddwn kai en th ellhnikh
onoma ecei apolluwn
9:12 h ouai h mia aphlyen idou
ercontai eti duo ouai meta
tauta
9:13 kai o ektov aggelov
esalpisen kai hkousa fwnhn
mian ek twn tessarwn keratwn
tou yusiasthriou tou crusou
tou enwpion tou yeou
9:14 legousan tw ektw aggelw
ov eice thn salpigga luson touv
tessarav aggelouv touv
dedemenouv epi tw potamw tw
megalw eufrath
9:15 kai eluyhsan oi tessarev
aggeloi oi htoimasmenoi eiv thn
wran kai hmeran kai mhna kai
eniauton ina apokteinwsin to

Re 9:8 E tinham cabelos como cabelos
de mulheres; e os seus dentes eram
como dentes de leões;
Re 9:9 E tinham couraças como
couraças de ferro; e o ruído das suas
asas era como o ruído de carros de
muitos cavalos correndo para o
combate.
Re 9:10 E têm caudas semelhantes às
dos escorpiões, e havia aguilhões nas
suas caudas; e a autoridade deles era
para ferir os homens por cinco meses.
Re 9:11 E têm sobre si rei, o anjo do
abismo; seu nome em hebraico é
Abadom, e no grego tem por nome
Apoliom.
Re 9:12 Este ai, o primeiro, passou; eis
que vêm ainda dois ais depois disso.
Re 9:13 E o sexto anjo soou sua
trombeta; e ouvi uma voz das quatro
pontas do altar de ouro, o qual está
diante de Deus,
Re 9:14 Dizendo ao sexto anjo que
tinha a trombeta: Solta os quatro anjos
que estão presos junto ao grande rio
Eufrates.
Re 9:15 E foram soltos os quatro
anjos, que estavam preparados para a
hora e dia e mês e ano, para que
matem a terça parte dos homens.

triton twn anyrwpwn
9:16 kai o ariymov
strateumatwn tou ippikou duo
muriadev muriadwn kai hkousa
ton ariymon autwn
9:17 kai outwv eidon touv
ippouv en th orasei kai touv
kayhmenouv ep autwn econtav
ywrakav purinouv kai
uakinyinouv kai yeiwdeiv kai ai
kefalai twn ippwn wv kefalai
leontwn kai ek twn stomatwn
autwn ekporeuetai pur kai
kapnov kai yeion
9:18 upo twn triwn toutwn
apektanyhsan to triton twn
anyrwpwn ek tou purov kai ek
tou kapnou kai ek tou yeiou tou
ekporeuomenou ek twn
stomatwn autwn
9:19 h gar exousia autwn en tw
stomati autwn estin kai en taiv
ouraiv autwn ai gar ourai
autwn omoiai ofesin ecousai
kefalav kai en autaiv
adikousin
9:20 kai oi loipoi twn
anyrwpwn oi ouk apektanyhsan
en taiv plhgaiv tautaiv ou
metenohsan ek twn ergwn twn
ceirwn autwn ina mh
proskunhswsin ta daimonia kai
eidwla ta crusa kai ta argura
kai ta calka kai ta liyina kai
ta xulina a oute blepein
dunatai oute akouein oute
peripatein

Re 9:16 E o número dos exércitos da
cavalaria era de duas miríades de
miríades; e ouvi o número deles.
Re 9:17 E assim vi os cavalos nesta
visão, e os que estavam assentando
sobre eles, tendo couraças de fogo, e
de jacinto, e de enxofre; e as cabeças
dos cavalos eram como cabeças de
leões, e das suas bocas sai fogo e
fumaça e enxofre.

Re 9:18 Por estas três coisas foi morta
a terça parte dos homens, pelo fogo e
pela fumaça e pelo enxofre que estão
saindo das suas bocas.

Re 9:19 Porque o poder deles está na
sua boca e nas suas caudas; porque as
suas caudas são semelhantes a
serpentes tendo cabeças, e com elas
danificam.
Re 9:20 E o restante dos homens que
não foram mortos por estas pragas, não
se arrependeram das obras das suas
mãos, para não adorarem os demônios,
e ídolos, os de ouro e os de prata e os
de bronze e os de pedra e os de
madeira, que não podem ver, nem
ouvir, nem andar;

9:21 kai ou metenohsan ek twn
fonwn autwn oute ek twn
farmakeiwn autwn oute ek thv
porneiav autwn oute ek twn
klemmatwn autwn
10:1 kai eidon allon aggelon
iscuron katabainonta ek tou
ouranou peribeblhmenon
nefelhn kai iriv epi thv
kefalhv kai to proswpon
autou wv o hliov kai oi podev
autou wv stuloi purov
10:2 kai eicen en th ceiri autou
biblaridion anewgmenon kai
eyhken ton poda autou ton
dexion epi thn yalassan ton de
euwnumon epi thn ghn
10:3 kai ekraxen fwnh megalh
wsper lewn mukatai kai ote
ekraxen elalhsan ai epta
brontai tav eautwn fwnav
10:4 kai ote elalhsan ai epta
brontai tav fwnav eautwn
emellon grafein kai hkousa
fwnhn ek tou ouranou legousan
moi sfragison a elalhsan ai
epta brontai kai mh tauta
graqhv
10:5 kai o aggelov on eidon
estwta epi thv yalasshv kai
epi thv ghv hren thn ceira
autou eiv ton ouranon
10:6 kai wmosen en tw zwnti eiv
touv aiwnav twn aiwnwn ov
ektisen ton ouranon kai ta en
autw kai thn ghn kai ta en auth
kai thn yalassan kai ta en

Re 9:21 E não se arrependeram dos
seus homicídios, nem das suas
feitiçarias, nem da fornicação deles,
nem das suas ladroíces.
Re 10:1 E VI outro anjo forte
descendo do céu, vestido com uma
nuvem, e um arco celeste estava sobre
a sua cabeça, e o seu rosto era como o
sol, e os seus pés como colunas de
fogo;
Re 10:2 E tinha na sua mão um
livrinho aberto. E pôs o seu pé direito
sobre o mar, e o esquerdo sobre a
terra,
Re 10:3 E clamou com grande voz,
como quando ruge um leão; e quando
clamou, os sete trovões emitiram as
suas vozes.
Re 10:4 E quando os sete trovões
emitiram as suas vozes, eu as estava
para escrever, e ouvi uma voz do céu,
dizendo-me: Sela as coisas que os sete
trovões falaram, e não as escrevas.

Re 10:5 E o anjo que vi tendo-se posto
sobre o mar e sobre a terra levantou a
sua mão para o céu,
Re 10:6 E jurou por Aquele que vive
para todo o sempre, o qual criou o céu
e as coisas nele há, e a terra e as coisas
que nela há, e o mar e as coisas que
nele há, que não haverá mais tempo;

auth oti cronov ouk estai eti
10:7 alla en taiv hmeraiv thv
fwnhv tou ebdomou aggelou
otan mellh salpizein kai
telesyh to musthrion tou yeou
wv euhggelisen toiv eautou
douloiv toiv profhtaiv
10:8 kai h fwnh hn hkousa ek
tou ouranou palin lalousa met
emou kai legousa upage labe to
biblaridion to hnewgmenon en th
ceiri aggelou tou estwtov epi
thv yalasshv kai epi thv ghv
10:9 kai aphlyon prov ton
aggelon legwn autw dov moi to
biblaridion kai legei moi labe
kai katafage auto kai pikranei
sou thn koilian all en tw
stomati sou estai gluku wv
meli
10:10 kai elabon to biblaridion
ek thv ceirov tou aggelou kai
katefagon auto kai hn en tw
stomati mou wv meli gluku kai
ote efagon auto epikranyh h
koilia mou
10:11 kai legei moi dei se palin
profhteusai epi laoiv kai
eynesin kai glwssaiv kai
basileusin polloiv
11:1 kai edoyh moi kalamov
omoiov rabdw kai o aggelov
eisthkei legwn egeirai kai
metrhson ton naon tou yeou kai
to yusiasthrion kai touv
proskunountav en autw
11:2 kai thn aulhn thn exwyen

Re 10:7 Porém nos dias da voz do
sétimo anjo, quando começar a soar
sua trombeta, então se cumprirá o
mistério de Deus, como anunciou as
boas novas aos seus servos, os
profetas.
Re 10:8 E a voz que eu ouvi do céu,
estava novamente falando comigo, e
dizendo: Vai, toma o livrinho que está
aberto na mão do anjo que está sobre o
mar e sobre a terra.
Re 10:9 E fui ao anjo, dizendo-lhe:
Dá-me o livrinho. E ele me diz: Tomao, e come-o, e fará amargo o teu
ventre, mas na tua boca será doce
como mel.

Re 10:10 E tomei o livrinho da mão do
anjo, e o comi; e era na minha boca
doce como mel; e quando o comi, o
meu ventre tornou-se amargo.

Re 10:11 E ele me diz: É necessário tu
profetizares outra vez a muitos povos,
e nações, e línguas, e reis.
Re 11:1 E me foi dada uma cana
semelhante a uma vara de medir e o
anjo tinha-se posto de pé, dizendo:
Levanta, e mede o templo de Deus, e o
altar, e os que adoram nele.
Re 11:2 Mas deixa de fora o pátio, que

tou naou ekbale exw kai mh
authn metrhshv oti edoyh toiv
eynesin kai thn polin thn agian
pathsousin mhnav
tessarakonta duo
11:3 kai dwsw toiv dusin
martusin mou kai
profhteusousin hmerav ciliav
diakosiav exhkonta
peribeblhmenoi sakkouv
11:4 outoi eisin ai duo elaiai
kai ai duo lucniai ai enwpion
tou yeou thv ghv estwsai
11:5 kai ei tiv autouv yelh
adikhsai pur ekporeuetai ek
tou stomatov autwn kai
katesyiei touv ecyrouv autwn
kai ei tiv autouv yelh adikhsai
outwv dei auton apoktanyhnai
11:6 outoi ecousin exousian
kleisai ton ouranon ina mh
brech uetov en hmeraiv autwn
thv profhteiav kai exousian
ecousin epi twn udatwn
strefein auta eiv aima kai
pataxai thn ghn pash plhgh
osakiv ean yelhswsin
11:7 kai otan teleswsin thn
marturian autwn to yhrion to
anabainon ek thv abussou
poihsei polemon met autwn kai
nikhsei autouv kai apoktenei
autouv
11:8 kai ta ptwmata autwn epi
thv plateiav polewv thv
megalhv htiv kaleitai
pneumatikwv sodoma kai

está fora do templo, e não o meças;
porque foi dado às nações; e pisarão a
cidade santa por quarenta e dois
meses.
Re 11:3 E darei poder às minhas duas
testemunhas, e profetizarão por mil
duzentos e sessenta dias, vestidos de
sacos.
Re 11:4 Estas são as duas oliveiras, e
os dois castiçais, que estão diante do
Deus da terra.
Re 11:5 E se alguém lhes quiser fazer
mal, fogo sairá da boca deles, e
devorará os seus inimigos, e se alguém
lhes quiser fazer mal, assim importa
ele ser morto.
Re 11:6 Estes têm poder para fechar o
céu, para que não caia chuva em dias
da profecia deles; e têm poder sobre as
águas para convertê-las em sangue, e
para ferir a terra com todo tipo de
praga, tantas vezes quanto quiserem.

Re 11:7 E quando acabarem o
testemunho deles, a besta que sobe do
abismo fará guerra contra eles, e os
vencerá, e os matará,

Re 11:8 E os seus corpos mortos
jazerão na rua da grande cidade, que
espiritualmente se chama Sodoma e
Egito, onde também nosso Senhor foi

aiguptov opou kai o kuriov
hmwn estaurwyh
11:9 kai bleqousin ek twn lawn
kai fulwn kai glwsswn kai
eynwn ta ptwmata autwn
hmerav treiv kai hmisu kai ta
ptwmata autwn ouk afhsousin
teyhnai eiv mnhmata
11:10 kai oi katoikountev epi
thv ghv carousin ep autoiv kai
eufranyhsontai kai dwra
pemqousin allhloiv oti outoi oi
duo profhtai ebasanisan touv
katoikountav epi thv ghv
11:11 kai meta tav treiv hmerav
kai hmisu pneuma zwhv ek tou
yeou eishlyen ep autouv kai
esthsan epi touv podav autwn
kai fobov megav epesen epi touv
yewrountav autouv
11:12 kai hkousan fwnhn
megalhn ek tou ouranou
legousan autoiv anabhte wde
kai anebhsan eiv ton ouranon en
th nefelh kai eyewrhsan
autouv oi ecyroi autwn
11:13 kai en ekeinh th wra
egeneto seismov megav kai to
dekaton thv polewv epesen kai
apektanyhsan en tw seismw
onomata anyrwpwn ciliadev
epta kai oi loipoi emfoboi
egenonto kai edwkan doxan tw
yew tou ouranou
11:14 h ouai h deutera aphlyen
kai idou h ouai h trith ercetai
tacu

crucificado.
Re 11:9 E os homens dos povos, e
tribos, e línguas, e nações, verão os
seus corpos mortos por três dias e
meio, e não permitirão que os seus
corpos mortos sejam postos em
sepulcros.
Re 11:10 E os que habitam na terra, se
regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e
mandarão presentes uns aos outros;
porquanto estes, os dois profetas
atormentaram os que habitam sobre a
terra.
Re 11:11 E depois daqueles três dias e
meio, o espírito de vida de Deus
entrou neles, e puseram-se sobre os
seus pés, e caiu grande temor sobre os
que os viram.
Re 11:12 E eles ouviram uma grande
voz do céu, dizendo-lhes: Subi cá. E
subiram ao céu na nuvem; e os seus
inimigos os viram.

Re 11:13 E naquela mesma hora houve
um grande terremoto, e a décima parte
da cidade caiu, e no terremoto foram
mortos sete mil nomes de homens; e os
demais ficaram muito atemorizados, e
deram glória ao Deus do céu.

Re 11:14 O ai, o segundo, passou; eis
que o terceiro ai vem depressa.

11:15 kai o ebdomov aggelov
esalpisen kai egenonto fwnai
megalai en tw ouranw legousai
egenonto ai basileiai tou
kosmou tou kuriou hmwn kai
tou cristou autou kai
basileusei eiv touv aiwnav twn
aiwnwn
11:16 kai oi eikosi kai
tessarev presbuteroi oi
enwpion tou yeou kayhmenoi epi
touv yronouv autwn epesan epi
ta proswpa autwn kai
prosekunhsan tw yew
11:17 legontev eucaristoumen
soi kurie o yeov o pantokratwr
o wn kai o hn kai o ercomenov
oti eilhfav thn dunamin sou thn
megalhn kai ebasileusav
11:18 kai ta eynh wrgisyhsan
kai hlyen h orgh sou kai o
kairov twn nekrwn kriyhnai kai
dounai ton misyon toiv douloiv
sou toiv profhtaiv kai toiv
agioiv kai toiv foboumenoiv to
onoma sou toiv mikroiv kai toiv
megaloiv kai diafyeirai touv
diafyeirontav thn ghn
11:19 kai hnoigh o naov tou
yeou en tw ouranw kai wfyh h
kibwtov thv diayhkhv autou en
tw naw autou kai egenonto
astrapai kai fwnai kai
brontai kai seismov kai calaza
megalh
12:1 kai shmeion mega wfyh en
tw ouranw gunh peribeblhmenh

Re 11:15 E o sétimo anjo tocou sua
trombeta, e houve grandes vozes no
céu, dizendo: Os reinos do mundo
vieram a ser do nosso Senhor, e do seu
Cristo, e reinará para todo o sempre.

Re 11:16 E os vinte e quatro anciãos,
os que estão assentados nos seus
tronos diante de Deus, se prostraram
sobre os seus rostos, e adoraram a
Deus,
Re 11:17 Dizendo: Graças damos a ti,
ó Senhor Deus o Todo-Poderoso, que
está sendo, e que era, e que está vindo,
porque tomaste o teu grande poder, e
reinaste,
Re 11:18 E as nações se iraram, e veio
a tua ira, e o tempo dos mortos, de
serem julgados, e de dares o galardão
aos teus servos os profetas, e aos
santos, e aos que temem o teu nome,
aos pequenos e aos grandes; e de
destruir os que destroem a terra.

Re 11:19 E o templo de Deus se abriu
no céu, e a arca do seu concerto foi
vista no seu templo, e houve
relâmpagos, e vozes, e trovões, e um
terremoto, e grande saraiva.

Re 12:1 E viu-se um grande sinal no
céu: Uma mulher vestida do sol, e a

ton hlion kai h selhnh
upokatw twn podwn authv kai
epi thv kefalhv authv
stefanov asterwn dwdeka
12:2 kai en gastri ecousa
krazei wdinousa kai
basanizomenh tekein
12:3 kai wfyh allo shmeion en
tw ouranw kai idou drakwn
megav purrov ecwn kefalav
epta kai kerata deka kai epi
tav kefalav autou diadhmata
epta
12:4 kai h oura autou surei to
triton twn asterwn tou
ouranou kai ebalen autouv eiv
thn ghn kai o drakwn esthken
enwpion thv gunaikov thv
melloushv tekein ina otan tekh
to teknon authv katafagh
12:5 kai eteken uion arrena ov
mellei poimainein panta ta eynh
en rabdw sidhra kai hrpasyh
to teknon authv prov ton yeon
kai ton yronon autou
12:6 kai h gunh efugen eiv thn
erhmon opou ecei topon
htoimasmenon apo tou yeou ina
ekei trefwsin authn hmerav
ciliav diakosiav exhkonta
12:7 kai egeneto polemov en tw
ouranw o micahl kai oi aggeloi
autou epolemhsan kata tou
drakontov kai o drakwn
epolemhsen kai oi aggeloi
autou
12:8 kai ouk iscusan oute

lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua
cabeça uma coroa de doze estrelas;

Re 12:2 E estando em gravidez, grita,
sofrendo dores e estando angustiada
para dar à luz.
Re 12:3 E viu-se outro sinal no céu; e
eis um grande dragão vermelho, tendo
sete cabeças e dez chifres, e sobre as
suas cabeças sete diademas;

Re 12:4 E a sua cauda arrastou após si
a terça parte das estrelas do céu, e as
lançou para a terra; e o dragão parou
diante da mulher, que estava para dar à
luz, para que, quando ela desse à luz,
tragasse o seu filho.
Re 12:5 E deu à luz um Filho varão,
que está para apascentar com vara de
ferro todas as nações, e o seu Filho foi
arrebatado para Deus, e para o seu
trono.
Re 12:6 E a mulher fugiu para o
deserto, onde tinha lugar preparado
por Deus, para que lá a sustentassem
por mil duzentos e sessenta dias.
Re 12:7 E houve batalha no céu;
Miguel e os seus anjos batalhavam
contra o dragão, e batalhava o dragão e
os seus anjos;

Re 12:8 Mas não prevaleceram, nem o

topov eureyh autwn eti en tw
ouranw
12:9 kai eblhyh o drakwn o
megav o ofiv o arcaiov o
kaloumenov diabolov kai o
satanav o planwn thn
oikoumenhn olhn eblhyh eiv thn
ghn kai oi aggeloi autou met
autou eblhyhsan
12:10 kai hkousa fwnhn
megalhn legousan en tw ouranw
arti egeneto h swthria kai h
dunamiv kai h basileia tou yeou
hmwn kai h exousia tou cristou
autou oti kateblhyh o
kathgorov twn adelfwn hmwn o
kathgorwn autwn enwpion tou
yeou hmwn hmerav kai nuktov
12:11 kai autoi enikhsan auton
dia to aima tou arniou kai dia
ton logon thv marturiav autwn
kai ouk hgaphsan thn quchn
autwn acri yanatou
12:12 dia touto eufrainesye oi
ouranoi kai oi en autoiv
skhnountev ouai toiv
katoikousin thn ghn kai thn
yalassan oti katebh o
diabolov prov umav ecwn yumon
megan eidwv oti oligon kairon
ecei
12:13 kai ote eiden o drakwn
oti eblhyh eiv thn ghn ediwxen
thn gunaika htiv eteken ton
arrena
12:14 kai edoyhsan th gunaiki
duo pterugev tou aetou tou

lugar deles se achou mais no céu;
Re 12:9 E foi lançado o grande dragão,
a antiga serpente, que é chamada o
Diabo e o Satanás, o qual engana todo
o mundo, ele foi lançado na terra, e os
seus anjos foram lançados também
com ele.
Re 12:10 E ouvi uma grande voz no
céu, dizendo: Agora chegou a
salvação, e a força, e o reino do nosso
Deus, e a autoridade do seu Cristo;
porque já o acusador dos nossos
irmãos foi derrubado, o qual os
acusava dia e noite diante do nosso
Deus.
Re 12:11 E eles o venceram por causa
do sangue do Cordeiro, e por causa da
palavra do testemunho deles, e não
amaram as suas vidas até à morte.
Re 12:12 Por isso alegrai-vos ó céus, e
os que neles habitais. Ai dos que
habitam na terra, e no mar, porque o
diabo desceu para vós tendo grande
ira, sabendo que já tem pouco tempo.

Re 12:13 E quando o dragão viu que
fora lançado à terra, perseguiu a
mulher que dera à luz o Filho varão.
Re 12:14 E foram dadas à mulher duas
asas da grande águia, para que voasse

megalou ina pethtai eiv thn
erhmon eiv ton topon authv
opou trefetai ekei kairon kai
kairouv kai hmisu kairou apo
proswpou tou ofewv
12:15 kai ebalen o ofiv opisw
thv gunaikov ek tou stomatov
autou udwr wv potamon ina
tauthn potamoforhton poihsh
12:16 kai ebohyhsen h gh th
gunaiki kai hnoixen h gh to
stoma authv kai katepien ton
potamon on ebalen o drakwn ek
tou stomatov autou
12:17 kai wrgisyh o drakwn epi
th gunaiki kai aphlyen poihsai
polemon meta twn loipwn tou
spermatov authv twn
thrountwn tav entolav tou yeou
kai econtwn thn marturian tou
ihsou cristou
13:1 kai estayhn epi thn ammon
thv yalasshv kai eidon ek thv
yalasshv yhrion anabainon
econ kefalav epta kai kerata
deka kai epi twn keratwn autou
deka diadhmata kai epi tav
kefalav autou onoma
blasfhmiav
13:2 kai to yhrion o eidon hn
omoion pardalei kai oi podev
autou wv arktou kai to stoma
autou wv stoma leontov kai
edwken autw o drakwn thn
dunamin autou kai ton yronon
autou kai exousian megalhn
13:3 kai eidon mian twn

para o deserto ao seu lugar, onde é
sustentada ali por um tempo, e tempos,
e metade de um tempo, fora da vista
da serpente.
Re 12:15 E a serpente lançou da sua
boca após a mulher água como de um
rio, para que pelo rio a fizesse
arrebatar.
Re 12:16 E a terra ajudou a mulher, e a
terra abriu a sua boca, e tragou o rio,
que o dragão lançara da sua boca.

Re 12:17 E o dragão irou-se contra a
mulher, e saiu para fazer guerra ao
restante da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e
têm o testemunho de Jesus Cristo.

Re 13:1 E eu me pus sobre a areia do
mar, e vi subindo do mar uma besta,
tendo sete cabeças e dez chifres, e
sobre os seus chifres dez diademas, e
sobre as suas cabeças um nome de
blasfêmia.

Re 13:2 E a besta que vi, era
semelhante ao leopardo, e os seus pés
como de urso, e a sua boca como a
boca de leão, e o dragão lhe deu o seu
poder, e o seu trono, e grande
autoridade.
Re 13:3 E vi uma das suas cabeças

kefalwn autou wv esfagmenhn
eiv yanaton kai h plhgh tou
yanatou autou eyerapeuyh kai
eyaumasen olh h gh opisw tou
yhriou
13:4 kai prosekunhsan ton
drakonta ov edwken exousian
tw yhriw kai prosekunhsan to
yhrion legontev tiv omoiov tw
yhriw tiv dunatai polemhsai
met autou
13:5 kai edoyh autw stoma
laloun megala kai blasfhmiav
kai edoyh autw exousia poihsai
mhnav tessarakonta duo
13:6 kai hnoixen to stoma autou
eiv blasfhmian prov ton yeon
blasfhmhsai to onoma autou
kai thn skhnhn autou kai touv
en tw ouranw skhnountav
13:7 kai edoyh autw polemon
poihsai meta twn agiwn kai
nikhsai autouv kai edoyh autw
exousia epi pasan fulhn kai
glwssan kai eynov
13:8 kai proskunhsousin autw
pantev oi katoikountev epi thv
ghv wn ou gegraptai ta
onomata en th biblw thv zwhv
tou arniou esfagmenou apo
katabolhv kosmou
13:9 ei tiv ecei ouv akousatw
13:10 ei tiv aicmalwsian
sunagei eiv aicmalwsian upagei
ei tiv en macaira apoktenei dei
auton en macaira apoktanyhnai
wde estin h upomonh kai h

como ferida de morte, e o seu
ferimento mortal foi curado, e toda a
terra se maravilhou após a besta.

Re 13:4 E adoraram o dragão, que dera
sua autoridade à besta, e adoraram à
besta dizendo: Quem é semelhante à
besta? Quem poderá batalhar contra
ela?
Re 13:5 E foi-lhe dada uma boca,
falando grandezas e blasfêmias, e foilhe dada autoridade para assim fazer
quarenta e dois meses.
Re 13:6 E abriu a sua boca em
blasfêmia contra Deus, para blasfemar
do seu nome, e do seu tabernáculo, e
dos que habitam no céu.
Re 13:7 E foi-lhe permitido, fazer
guerra aos santos, e vencê-los, e foilhe dada autoridade sobre toda tribo, e
língua, e nação.
Re 13:8 E a adorarão todos os que
habitam sobre a terra, cujos nomes não
têm sido escritos no livro da vida do
Cordeiro que foi morto, desde a
fundação do mundo.
Re 13:9 Se alguém tem ouvido, ouça.
Re 13:10 Se alguém leva em cativeiro,
em cativeiro vai, se alguém mata à
espada, é necessário a ele ser morto à
espada. Aqui está a paciência e a fé
dos santos.

pistiv twn agiwn
13:11 kai eidon allo yhrion
anabainon ek thv ghv kai eicen
kerata duo omoia arniw kai
elalei wv drakwn
13:12 kai thn exousian tou
prwtou yhriou pasan poiei
enwpion autou kai poiei thn ghn
kai touv katoikountav en auth
ina proskunhswsin to yhrion
to prwton ou eyerapeuyh h
plhgh tou yanatou autou
13:13 kai poiei shmeia megala
ina kai pur poih katabainein ek
tou ouranou eiv thn ghn enwpion
twn anyrwpwn
13:14 kai plana touv
katoikountav epi thv ghv dia ta
shmeia a edoyh autw poihsai
enwpion tou yhriou legwn toiv
katoikousin epi thv ghv poihsai
eikona tw yhriw o ecei thn
plhghn thv macairav kai ezhsen
13:15 kai edoyh autw dounai
pneuma th eikoni tou yhriou ina
kai lalhsh h eikwn tou yhriou
kai poihsh osoi an mh
proskunhswsin thn eikona tou
yhriou ina apoktanywsin
13:16 kai poiei pantav touv
mikrouv kai touv megalouv kai
touv plousiouv kai touv
ptwcouv kai touv eleuyerouv
kai touv doulouv ina dwsh
autoiv caragma epi thv ceirov
autwn thv dexiav h epi twn
metwpwn autwn

Re 13:11 E vi outra besta subindo da
terra, e tinha dois chifres semelhantes
a um cordeiro, e falava como dragão.
Re 13:12 E exerce toda a autoridade da
primeira besta na sua presença; e faz
que a terra, e os que estão habitando
nela, adorem a primeira besta, cujo
ferimento da sua morte fora curado.

Re 13:13 E faz grandes sinais, de
maneira que até fogo faça descer do
céu à terra, diante dos homens.
Re 13:14 E engana os que habitam na
terra, com os sinais que lhe foi
permitido fazer na presença da besta,
dizendo aos que habitam na terra para
fazerem uma imagem à besta, que tem
o ferimento da espada, e viveu.
Re 13:15 E foi-lhe concedido dar
espírito à imagem da besta, para que
também a imagem da besta falasse; e
fizesse que fossem mortos tantos
quantos não adorassem a imagem da
besta.
Re 13:16 E faz a todos, os pequenos e
os grandes, os ricos e os pobres, os
livres e os servos, que lhes ponha uma
marca sobre a mão direita deles, ou
sobre as suas testas;

13:17 kai ina mh tiv dunhtai
agorasai h pwlhsai ei mh o
ecwn to caragma h to onoma
tou yhriou h ton ariymon tou
onomatov autou
13:18 wde h sofia estin o ecwn
ton noun qhfisatw ton ariymon
tou yhriou ariymov gar
anyrwpou estin kai o ariymov
autou cxv
14:1 kai eidon kai idou arnion
esthkov epi to orov siwn kai
met autou ekaton
tessarakonta tessarev
ciliadev ecousai to onoma tou
patrov autou gegrammenon epi
twn metwpwn autwn
14:2 kai hkousa fwnhn ek tou
ouranou wv fwnhn udatwn
pollwn kai wv fwnhn bronthv
megalhv kai fwnhn hkousa
kiyarwdwn kiyarizontwn en
taiv kiyaraiv autwn
14:3 kai adousin wv wdhn
kainhn enwpion tou yronou kai
enwpion twn tessarwn zwwn
kai twn presbuterwn kai oudeiv
hdunato mayein thn wdhn ei mh
ai ekaton tessarakonta
tessarev ciliadev oi
hgorasmenoi apo thv ghv
14:4 outoi eisin oi meta
gunaikwn ouk emolunyhsan
paryenoi gar eisin outoi eisin oi
akolouyountev tw arniw opou
an upagh outoi hgorasyhsan
apo twn anyrwpwn aparch tw

Re 13:17 E que ninguém possa
comprar ou vender, senão aquele que
tiver a marca, ou o nome da besta, ou o
número do seu nome.
Re 13:18 Aqui está a sabedoria, aquele
que tem entendimento, calcule o
número da besta, porque é número de
homem; e o seu número é 666.
Re 14:1 OLHEI, e eis que o Cordeiro
estava sobre o monte Sião, e com ele
cento e quarenta e quatro mil, tendo o
nome do seu Pai escrito nas suas
testas.

Re 14:2 E ouvi uma voz do céu como
voz de muitas águas, e como voz de
um grande trovão, e ouvi uma voz de
harpistas, tocando com as suas harpas.

Re 14:3 E cantavam como um cântico
novo diante do trono, e diante dos
quatro seres viventes, e dos anciãos, e
ninguém podia aprender aquele
cântico, senão os cento e quarenta e
quatro mil, que foram comprados da
terra.
Re 14:4 Estes são os que não foram
contaminados com mulheres; porque
são virgens. Estes são os que seguem o
Cordeiro para onde quer que ele vá.
Estes foram comprados dentre os
homens por primícias para Deus, e
para o Cordeiro.

yew kai tw arniw
14:5 kai en tw stomati autwn
ouc eureyh dolov amwmoi gar
eisin enwpion tou yronou tou
yeou
14:6 kai eidon allon aggelon
petwmenon en mesouranhmati
econta euaggelion aiwnion
euaggelisai touv katoikountav
epi thv ghv kai pan eynov kai
fulhn kai glwssan kai laon
14:7 legonta en fwnh megalh
fobhyhte ton yeon kai dote
autw doxan oti hlyen h wra thv
krisewv autou kai
proskunhsate tw poihsanti ton
ouranon kai thn ghn kai thn
yalassan kai phgav udatwn
14:8 kai allov aggelov
hkolouyhsen legwn epesen
epesen babulwn h poliv h
megalh oti ek tou oinou tou
yumou thv porneiav authv
pepotiken panta eynh
14:9 kai tritov aggelov
hkolouyhsen autoiv legwn en
fwnh megalh ei tiv to yhrion
proskunei kai thn eikona autou
kai lambanei caragma epi tou
metwpou autou h epi thn ceira
autou
14:10 kai autov pietai ek tou
oinou tou yumou tou yeou tou
kekerasmenou akratou en tw
pothriw thv orghv autou kai
basanisyhsetai en puri kai yeiw
enwpion twn agiwn aggelwn kai

Re 14:5 E na boca deles não foi
achado
engano;
porque
são
irrepreensíveis diante do trono de
Deus.
Re 14:6 E vi outro anjo voando pelo
meio do céu, tendo o evangelho
eterno, para evangelizar aos que
habitam sobre a terra, e a toda nação, e
tribo, e língua, e povo.
Re 14:7 Dizendo com grande voz:
Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque
veio a hora do seu juízo. E adorai
àquele, que fez o céu e a terra, e o mar,
e as fontes das águas.

Re 14:8 E outro anjo seguiu, dizendo:
Caiu, caiu Babilônia, aquela grande
cidade, porque deu a todas as nações a
beber do vinho da ira da sua
fornicação.
Re 14:9 E o terceiro anjo os seguiu,
dizendo com grande voz: Se alguém
adora a besta e a sua imagem, e recebe
a marca sobre a sua testa, ou sobre a
sua mão;

Re 14:10 Também o tal beberá do
vinho da ira de Deus, que se deitou
puro no cálice da sua ira, e com fogo e
enxofre será atormentado diante dos
santos anjos, e diante do Cordeiro.

enwpion tou arniou
14:11 kai o kapnov tou
basanismou autwn anabainei eiv
aiwnav aiwnwn kai ouk ecousin
anapausin hmerav kai nuktov oi
proskunountev to yhrion kai
thn eikona autou kai ei tiv
lambanei to caragma tou
onomatov autou
14:12 wde upomonh twn agiwn
estin wde oi thrountev tav
entolav tou yeou kai thn pistin
ihsou
14:13 kai hkousa fwnhv ek tou
ouranou legoushv moi graqon
makarioi oi nekroi oi en kuriw
apoynhskontev aparti nai legei
to pneuma ina anapauswntai ek
twn kopwn autwn ta de erga
autwn akolouyei met autwn
14:14 kai eidon kai idou nefelh
leukh kai epi thn nefelhn
kayhmenov omoiov uiw
anyrwpou ecwn epi thv kefalhv
autou stefanon crusoun kai en
th ceiri autou drepanon oxu
14:15 kai allov aggelov
exhlyen ek tou naou krazwn en
megalh fwnh tw kayhmenw epi
thv nefelhv pemqon to
drepanon sou kai yerison oti
hlyen soi h wra tou yerisai oti
exhranyh o yerismov thv ghv
14:16 kai ebalen o kayhmenov
epi thn nefelhn to drepanon
autou epi thn ghn kai eyerisyh h
gh

Re 14:11 E a fumaça do seu tormento
sobe para todo o sempre; e não têm
repouso dia e noite os que adoram a
besta e a sua imagem, e se alguém
recebe a marca do seu nome.

Re 14:12 Aqui está a paciência dos
santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Re 14:13 E ouvi uma voz do céu, me
dizendo: Escreve; Bem-aventurados os
mortos, que desde agora morrem no
Senhor. Sim, diz o Espírito, para que
descansem dos seus trabalhos; e suas
obras sigam com eles.
Re 14:14 E olhei, e eis uma nuvem
branca, e assentado sobre a nuvem, um
semelhante ao Filho do homem; tendo
sobre a sua cabeça uma coroa de ouro,
e na sua mão uma foice aguda.
Re 14:15 E outro anjo saiu do templo,
clamando com grande voz ao que
estava assentado sobre a nuvem: Envia
a tua foice e ceifa; porque a hora de
ceifar veio a ti, porquanto a seara da
terra já está madura.
Re 14:16 E aquele que estava
assentado sobre a nuvem, lançou a sua
foice à terra, e a terra foi ceifada.

14:17 kai allov aggelov
exhlyen ek tou naou tou en tw
ouranw ecwn kai autov
drepanon oxu
14:18 kai allov aggelov
exhlyen ek tou yusiasthriou
ecwn exousian epi tou purov kai
efwnhsen kraugh megalh tw
econti to drepanon to oxu
legwn pemqon sou to drepanon
to oxu kai trughson touv
botruav thv ampelou thv ghv
oti hkmasan ai stafulai authv
14:19 kai ebalen o aggelov to
drepanon autou eiv thn ghn kai
etrughsen thn ampelon thv ghv
kai ebalen eiv thn lhnon tou
yumou tou yeou thn megalhn
14:20 kai epathyh h lhnov exw
thv polewv kai exhlyen aima ek
thv lhnou acri twn calinwn twn
ippwn apo stadiwn ciliwn
exakosiwn
15:1 kai eidon allo shmeion en
tw ouranw mega kai yaumaston
aggelouv epta econtav plhgav
epta tav escatav oti en autaiv
etelesyh o yumov tou yeou
15:2 kai eidon wv yalassan
ualinhn memigmenhn puri kai
touv nikwntav ek tou yhriou kai
ek thv eikonov autou kai ek tou
caragmatov autou ek tou
ariymou tou onomatov autou
estwtav epi thn yalassan thn
ualinhn econtav kiyarav tou
yeou

Re 14:17 E outro anjo saiu do templo,
que está no céu, ele tendo também
uma foice aguda.
Re 14:18 E outro anjo saiu do altar,
tendo autoridade sobre o fogo, e
clamou com grande voz ao que tinha a
foice aguda, dizendo: Envia a tua foice
aguda, e vindima os cachos da vinha
da terra; porque as suas uvas já
amadureceram completamente.

Re 14:19 E o anjo enviou a sua foice à
terra, e vindimou a vinha da terra, e
lançou as uvas no grande lagar da ira
de Deus.
Re 14:20 E o lagar foi pisado fora da
cidade, e saiu sangue do lagar até aos
freios dos cavalos, por mil e seiscentos
estádios.
Re 15:1 E VI outro grande e admirável
sinal no céu, sete anjos, tendo as sete
últimas pragas; porque nelas foi
consumada a ira de Deus.
Re 15:2 E vi como um mar de vidro
misturado com fogo; e os que saíram
vitoriosos da besta, e da sua imagem, e
da sua marca, e do número do seu
nome; estavam sobre o mar de vidro,
tendo as harpas de Deus;

15:3 kai adousin thn wdhn
mwsewv tou doulou tou yeou
kai thn wdhn tou arniou
legontev megala kai yaumasta
ta erga sou kurie o yeov o
pantokratwr dikaiai kai
alhyinai ai odoi sou o basileuv
twn agiwn
15:4 tiv ou mh fobhyh se kurie
kai doxash to onoma sou oti
monov osiov oti panta ta eynh
hxousin kai proskunhsousin
enwpion sou oti ta dikaiwmata
sou efanerwyhsan
15:5 kai meta tauta eidon kai
idou hnoigh o naov thv skhnhv
tou marturiou en tw ouranw
15:6 kai exhlyon oi epta
aggeloi econtev tav epta
plhgav ek tou naou endedumenoi
linon kayaron kai lampron kai
periezwsmenoi peri ta sthyh
zwnav crusav
15:7 kai en ek twn tessarwn
zwwn edwken toiv epta aggeloiv
epta fialav crusav gemousav
tou yumou tou yeou tou zwntov
eiv touv aiwnav twn aiwnwn
15:8 kai egemisyh o naov
kapnou ek thv doxhv tou yeou
kai ek thv dunamewv autou kai
oudeiv hdunato eiselyein eiv ton
naon acri telesywsin ai epta
plhgai twn epta aggelwn
16:1 kai hkousa fwnhv megalhv
ek tou naou legoushv toiv epta
aggeloiv upagete kai ekceate

Re 15:3 E cantam o cântico de Moisés,
o servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro,
dizendo:
Grandes
e
maravilhosas são as tuas obras, ó
Senhor Deus o Todo-Poderoso! Justos
e verdadeiros são os teus caminhos, ó
Rei dos santos.
Re 15:4 Quem não te temeria, ó
Senhor, e não glorificaria o teu nome?
Porque só tu és Santo; porque todas as
nações virão, e adorarão diante de ti,
porque os teus juízos foram
manifestos.
Re 15:5 E depois disto olhei, e eis que
o templo do tabernáculo do
testemunho foi aberto no céu.
Re 15:6 E os sete anjos, tendo as sete
pragas, saíram do templo, vestidos de
linho puro e resplandecente, e cingidos
com cintos de ouro ao redor dos seus
peitos.
Re 15:7 E um dos quatro seres
viventes deu aos sete anjos sete taças
de ouro, cheias da ira de Deus, o que
vive para todo o sempre.
Re 15:8 E o templo se encheu com a
fumaça da glória de Deus, e do seu
poder; e ninguém podia entrar no
templo, até que as sete pragas dos sete
anjos se consumassem.
Re 16:1 E OUVI uma grande voz do
templo, dizendo aos sete anjos: Ide, e
derramai as taças da ira de Deus sobre

tav fialav tou yumou tou yeou
eiv thn ghn
16:2 kai aphlyen o prwtov kai
execeen thn fialhn autou epi
thn ghn kai egeneto elkov
kakon kai ponhron eiv touv
anyrwpouv touv econtav to
caragma tou yhriou kai touv th
eikoni autou proskunountav
16:3 kai o deuterov aggelov
execeen thn fialhn autou eiv thn
yalassan kai egeneto aima wv
nekrou kai pasa quch zwsa
apeyanen en th yalassh
16:4 kai o tritov aggelov
execeen thn fialhn autou eiv
touv potamouv kai eiv tav
phgav twn udatwn kai egeneto
aima
16:5 kai hkousa tou aggelou
twn udatwn legontov dikaiov
kurie ei o wn kai o hn kai o
esomenov oti tauta ekrinav
16:6 oti aima agiwn kai
profhtwn execean kai aima
autoiv edwkav piein axioi gar
eisin
16:7 kai hkousa allou ek tou
yusiasthriou legontov nai kurie
o yeov o pantokratwr alhyinai
kai dikaiai ai kriseiv sou
16:8 kai o tetartov aggelov
execeen thn fialhn autou epi
ton hlion kai edoyh autw
kaumatisai touv anyrwpouv en
puri

a terra.
Re 16:2 E saiu o primeiro, e derramou
a sua taça sobre a terra; e fez-se uma
chaga má e maligna nos homens, que
tinham a marca da besta, e que
adoravam a sua imagem.

Re 16:3 E o segundo anjo derramou a
sua taça no mar, e este se tornou em
sangue como de um morto, e toda alma
vivente no mar morreu .
Re 16:4 E o terceiro anjo derramou a
sua taça nos rios, e nas fontes das
águas, e se tornaram em sangue.

Re 16:5 E ouvi o anjo das águas,
dizendo: Tu és justo, ó Senhor, que és,
e que eras, e que serás, porque julgaste
estas coisas.
Re 16:6 Porquanto derramaram o
sangue de santos e de profetas,
também tu lhes deste sangue para
beber. Porque são merecedores disto.
Re 16:7 E ouvi outro do altar, dizendo:
Na verdade, ó Senhor Deus, o TodoPoderoso, verdadeiros e justos são os
teus juízos.
Re 16:8 E o quarto anjo derramou a
sua taça sobre o sol; e foi dado a ele,
abrasar os homens com fogo.

16:9 kai ekaumatisyhsan oi
anyrwpoi kauma mega kai
eblasfhmhsan to onoma tou
yeou tou econtov exousian epi
tav plhgav tautav kai ou
metenohsan dounai autw doxan
16:10 kai o pemptov aggelov
execeen thn fialhn autou epi
ton yronon tou yhriou kai
egeneto h basileia autou
eskotwmenh kai emasswnto tav
glwssav autwn ek tou ponou
16:11 kai eblasfhmhsan ton
yeon tou ouranou ek twn ponwn
autwn kai ek twn elkwn autwn
kai ou metenohsan ek twn ergwn
autwn
16:12 kai o ektov aggelov
execeen thn fialhn autou epi
ton potamon ton megan ton
eufrathn kai exhranyh to udwr
autou ina etoimasyh h odov twn
basilewn twn apo anatolwn
hliou
16:13 kai eidon ek tou stomatov
tou drakontov kai ek tou
stomatov tou yhriou kai ek tou
stomatov tou qeudoprofhtou
pneumata tria akayarta omoia
batracoiv
16:14 eisin gar pneumata
daimonwn poiounta shmeia a
ekporeuetai epi touv basileiv
thv ghv kai thv oikoumenhv
olhv sunagagein autouv eiv ton
polemon thv hmerav ekeinhv thv
megalhv tou yeou tou

Re 16:9 E os homens foram abrasados
com grande calor, e blasfemaram do
nome de Deus, que tem poder sobre
estas pragas; e não se arrependeram,
para lhe darem glória.
Re 16:10 E o quinto anjo derramou a
sua taça sobre o trono da besta, e o seu
reino tornou-se tenebroso, e mordiam
as suas línguas por causa da dor.

Re 16:11 E por causa das suas dores, e
por
causa
das
suas
chagas,
blasfemaram do Deus do céu; e não se
arrependeram das suas obras.
Re 16:12 E o sexto anjo derramou a
sua taça sobre o grande rio, o Eufrates;
e a sua água secou, para que fosse
preparado o caminho dos reis do sol
nascente.

Re 16:13 E da boca do dragão, e da
boca da besta, e da boca do falso
profeta, vi saírem três espíritos
imundos, semelhantes a rãs.

Re 16:14 Porque são espíritos de
demônios, fazendo prodígios, para
irem aos reis da terra, e de todo o
mundo, para os congregar para a
batalha daquele grande dia de Deus o
Todo-Poderoso.

pantokratorov
16:15 idou ercomai wv klepthv
makariov o grhgorwn kai
thrwn ta imatia autou ina mh
gumnov peripath kai blepwsin
thn aschmosunhn autou
16:16 kai sunhgagen autouv eiv
ton topon ton kaloumenon
ebraisti armageddwn
16:17 kai o ebdomov aggelov
execeen thn fialhn autou eiv ton
aera kai exhlyen fwnh megalh
apo tou naou tou ouranou apo
tou yronou legousa gegonen
16:18 kai egenonto fwnai kai
brontai kai astrapai kai
seismov egeneto megav oiov ouk
egeneto af ou oi anyrwpoi
egenonto epi thv ghv thlikoutov
seismov outwv megav
16:19 kai egeneto h poliv h
megalh eiv tria merh kai ai
poleiv twn eynwn epeson kai
babulwn h megalh emnhsyh
enwpion tou yeou dounai auth to
pothrion tou oinou tou yumou
thv orghv autou
16:20 kai pasa nhsov efugen
kai orh ouc eureyhsan
16:21 kai calaza megalh wv
talantiaia katabainei ek tou
ouranou epi touv anyrwpouv
kai eblasfhmhsan oi anyrwpoi
ton yeon ek thv plhghv thv
calazhv oti megalh estin h
plhgh authv sfodra

Re 16:15 Eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia, e
guarda as suas vestes, para que não
ande nu, e não se vejam as suas
vergonhas.
Re 16:16 E os congregou no lugar, que
em hebraico se chama Armagedom.
Re 16:17 E o sétimo anjo derramou a
sua taça no ar; e saiu uma grande voz
do templo do céu, do trono dizendo:
Está feito.
Re 16:18 E houve vozes, e trovões, e
relâmpagos; e houve um grande
terremoto, como nunca houve desde
que houve homens sobre a terra; tão
poderoso e tão grande tal foi este
terremoto.
Re 16:19 E a grande cidade fendeu-se
em três partes, e as cidades das nações
caíram; e Babilônia a grande veio em
memória diante de Deus, para lhe dar
o cálice do vinho da indignação da sua
ira.
Re 16:20 E toda ilha fugiu, e os
montes não foram achados.
Re 16:21 E caiu do céu sobre os
homens uma grande saraiva, como de
peso de um talento; e por causa da
praga da saraiva os homens
blasfemaram de Deus; porque a sua
praga era mui grande.

17:1 kai hlyen eiv ek twn epta
aggelwn twn econtwn tav epta
fialav kai elalhsen met emou
legwn moi deuro deixw soi to
krima thv pornhv thv megalhv
thv kayhmenhv epi twn udatwn
twn pollwn
17:2 mey hv eporneusan oi
basileiv thv ghv kai
emeyusyhsan ek tou oinou thv
porneiav authv oi katoikountev
thn ghn
17:3 kai aphnegken me eiv
erhmon en pneumati kai eidon
gunaika kayhmenhn epi yhrion
kokkinon gemon onomatwn
blasfhmiav econ kefalav epta
kai kerata deka
17:4 kai h gunh hn
peribeblhmenh porfura kai
kokkinw kai kecruswmenh
crusw kai liyw timiw kai
margaritaiv ecousa crusoun
pothrion en th ceiri authv
gemon bdelugmatwn kai
akayarthtov porneiav authv
17:5 kai epi to metwpon authv
onoma gegrammenon musthrion
babulwn h megalh h mhthr twn
pornwn kai twn bdelugmatwn
thv ghv
17:6 kai eidon thn gunaika
meyuousan ek tou aimatov twn
agiwn kai ek tou aimatov twn
marturwn ihsou kai eyaumasa
idwn authn yauma mega
17:7 kai eipen moi o aggelov dia

Re 17:1 E VEIO um dos sete anjos,
daqueles tendo as sete taças, e falou
comigo, dizendo-me: Vem aqui,
mostrar-te-ei a condenação da grande
prostituta, a que está assentada sobre
as muitas águas;
Re 17:2 Com a qual os reis da terra
fornicaram, e os que habitam na terra
foram embriagados com o vinho da
sua fornicação.
Re 17:3 E levou-me em espírito a um
deserto, e vi uma mulher assentada
sobre uma besta escarlata, que estava
cheia de nomes de blasfêmia, e tendo
sete cabeças e dez chifres;
Re 17:4 E a mulher estava vestida de
púrpura e escarlata, e adornada com
ouro, e pedras preciosas, e pérolas,
tendo na sua mão um cálice de ouro
cheio das abominações e da imundícia
da sua fornicação;

Re 17:5 E sobre a sua testa o nome
escrito, Mistério, Babilônia a grande, a
mãe
das
fornicações
e
das
abominações da terra.
Re 17:6 E vi que a Mulher estava
embriagada do sangue dos santos, e do
sangue das testemunhas de Jesus. E
vendo-a eu, me admirei com grande
admiração.
Re 17:7 E o anjo me disse: Por que te

ti eyaumasav egw soi erw to
musthrion thv gunaikov kai tou
yhriou tou bastazontov authn
tou econtov tav epta kefalav
kai ta deka kerata
17:8 to yhrion o eidev hn kai
ouk estin kai mellei anabainein
ek thv abussou kai eiv
apwleian upagein kai
yaumasontai oi katoikountev
epi thv ghv wn ou gegraptai ta
onomata epi to biblion thv zwhv
apo katabolhv kosmou
blepontev to yhrion o ti hn kai
ouk estin kaiper estin
17:9 wde o nouv o ecwn sofian
ai epta kefalai orh eisin epta
opou h gunh kayhtai ep autwn

admiraste? Eu te direi o mistério da
mulher, e da besta que a traz, a qual
tem as sete cabeças e os dez chifres.

17:10 kai basileiv epta eisin oi
pente epesan kai o eiv estin o
allov oupw hlyen kai otan
elyh oligon auton dei meinai
17:11 kai to yhrion o hn kai
ouk estin kai autov ogdoov
estin kai ek twn epta estin kai
eiv apwleian upagei
17:12 kai ta deka kerata a
eidev deka basileiv eisin oitinev
basileian oupw elabon all
exousian wv basileiv mian wran
lambanousin meta tou yhriou
17:13 outoi mian gnwmhn
ecousin kai thn dunamin kai thn
exousian eautwn tw yhriw
diadidwsousin
17:14 outoi meta tou arniou

Re 17:10 E também são sete reis, os
cinco caíram; e o um é, o outro ainda
não veio; e quando vier, lhe convém
durar um pouco de tempo;

Re 17:8 A besta que viste, era, e já não
é; e está para subir do abismo, e ir para
a perdição; e os que habitam na terra,
(cujos os nomes não têm sido escritos
no livro da vida, desde a fundação do
mundo), se admirarão, vendo a besta
que era, e já não é, embora que é.

Re 17:9 Aqui há o entendimento,
daquele que tem sabedoria. As sete
cabeças são sete montes; onde a
mulher assenta sobre eles;

Re 17:11 E a besta que era, e já não é,
ela é também um oitavo rei, e é dos
sete, e vai para perdição.
Re 17:12 E os dez chifres que viste,
são dez reis, que ainda não receberam
reino; mas recebem autoridade como
reis por uma hora juntamente com a
besta.
Re 17:13 Estes têm um mesmo intento,
e entregarão o poder e a autoridade
deles à besta.
Re 17:14 Estes combaterão contra o

polemhsousin kai to arnion
nikhsei autouv oti kuriov
kuriwn estin kai basileuv
basilewn kai oi met autou
klhtoi kai eklektoi kai pistoi
17:15 kai legei moi ta udata a
eidev ou h pornh kayhtai laoi
kai ocloi eisin kai eynh kai
glwssai
17:16 kai ta deka kerata a
eidev epi to yhrion outoi
mishsousin thn pornhn kai
hrhmwmenhn poihsousin authn
kai gumnhn kai tav sarkav
authv fagontai kai authn
katakausousin en puri
17:17 o gar yeov edwken eiv tav
kardiav autwn poihsai thn
gnwmhn autou kai poihsai mian
gnwmhn kai dounai thn
basileian autwn tw yhriw acri
telesyh ta rhmata tou yeou
17:18 kai h gunh hn eidev estin h
poliv h megalh h ecousa
basileian epi twn basilewn thv
ghv
18:1 kai meta tauta eidon allon
aggelon katabainonta ek tou
ouranou econta exousian
megalhn kai h gh efwtisyh ek
thv doxhv autou
18:2 kai ekraxen en iscui fwnh
megalh legwn epesen epesen
babulwn h megalh kai egeneto
katoikhthrion daimonwn kai
fulakh pantov pneumatov
akayartou kai fulakh pantov

Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá:
(Porque ele é Senhor dos senhores, e
Rei dos reis) e os que estão com ele,
chamados, e eleitos, e fiéis.
Re 17:15 E me diz: As águas que viste,
onde a fornicária se assenta, são
povos, e multidões, e nações, e
línguas.
Re 17:16 E os dez chifres que viste
sobre besta, estes aborrecerão a
fornicária, e a farão desolada, e nua; e
comerão a sua carne, e a queimarão
com fogo.

Re 17:17 Porque Deus pôs nos seus
corações, cumprirem o seu propósito, e
fazerem um mesmo intento, e darem o
reino deles à besta, até que as palavras
de Deus se cumpram.
Re 17:18 E a mulher que viste, é a
grande cidade, que tem o reino sobre
os reis da terra.
Re 18:1 E depois destas coisas vi outro
anjo descendo do céu, tendo grande
autoridade; e a terra foi iluminada com
a sua glória.
Re 18:2 E clamou fortemente com
grande voz, dizendo: Caiu, Caiu
Babilônia a grande, e
tornou-se
morada de demônios, e esconderijo de
todo espírito imundo, e esconderijo de
toda ave imunda e odiada.

orneou akayartou kai
memishmenou
18:3 oti ek tou oinou tou yumou
thv porneiav authv pepwken
panta ta eynh kai oi basileiv
thv ghv met authv eporneusan
kai oi emporoi thv ghv ek thv
dunamewv tou strhnouv authv
eplouthsan
18:4 kai hkousa allhn fwnhn
ek tou ouranou legousan
exelyete ex authv o laov mou
ina mh sugkoinwnhshte taiv
amartiaiv authv kai ina mh
labhte ek twn plhgwn authv
18:5 oti ekollhyhsan authv ai
amartiai acri tou ouranou kai
emnhmoneusen o yeov ta
adikhmata authv
18:6 apodote auth wv kai auth
apedwken umin kai diplwsate
auth dipla kata ta erga authv
en tw pothriw w ekerasen
kerasate auth diploun
18:7 osa edoxasen eauthn kai
estrhniasen tosouton dote auth
basanismon kai penyov oti en
th kardia authv legei kayhmai
basilissa kai chra ouk eimi
kai penyov ou mh idw
18:8 dia touto en mia hmera
hxousin ai plhgai authv
yanatov kai penyov kai limov
kai en puri katakauyhsetai oti
iscurov kuriov o yeov o krinwn
authn
18:9 kai klausontai authn kai

Re 18:3 Porquanto todas as nações
beberam do vinho da ira da sua
fornicação, e os reis da terra
fornicaram com ela, e os mercadores
da terra se enriqueceram da
abundância da sua luxúria.
Re 18:4 E ouvi outra voz do céu,
dizendo: Saí dela, o povo meu, para
que não sejais participantes dos
pecados dela, e para que não recebais
das suas pragas.
Re 18:5 Porque os seus pecados já se
acumularam até ao céu, e Deus se
lembrou das iniquidades dela.
Re 18:6 Retribuí-lhe como ela também
vos retribuiu, e duplicai-lhe em dobro
conforme a suas obras; no cálice em
que ela vos deu de beber, dai a ela em
dobro.
Re 18:7 Quanto ela glorificou a si
mesma, e viveu em delícias, dai a ela
outro tanto de tormento e pranto.
Porque no seu coração diz: Assento
como uma rainha, e não sou viúva, e
de modo nenhum verei pranto.
Re 18:8 Por isso em um dia virão as
suas pragas, morte e pranto e fome, e
será queimada com fogo; porque forte
é o Senhor Deus, que a julga.

Re 18:9 E os reis da terra, que

koqontai ep auth oi basileiv
thv ghv oi met authv
porneusantev kai
strhniasantev otan blepwsin
ton kapnon thv purwsewv
authv
18:10 apo makroyen esthkotev
dia ton fobon tou basanismou
authv legontev ouai ouai h
poliv h megalh babulwn h
poliv h iscura oti en mia wra
hlyen h krisiv sou
18:11 kai oi emporoi thv ghv
klaiousin kai penyousin ep
auth oti ton gomon autwn oudeiv
agorazei ouketi
18:12 gomon crusou kai
argurou kai liyou timiou kai
margaritou kai bussou kai
porfurav kai shrikou kai
kokkinou kai pan xulon yuinon
kai pan skeuov elefantinon kai
pan skeuov ek xulou timiwtatou
kai calkou kai sidhrou kai
marmarou
18:13 kai kinamwmon kai
yumiamata kai muron kai
libanon kai oinon kai elaion
kai semidalin kai siton kai
kthnh kai probata kai ippwn
kai redwn kai swmatwn kai
qucav anyrwpwn
18:14 kai h opwra thv
epiyumiav thv quchv sou
aphlyen apo sou kai panta ta
lipara kai ta lampra aphlyen
apo sou kai ouketi ou mh

fornicaram com ela, e viveram em
delícias, a chorarão, e sobre ela
prantearão, quando virem a fumaça do
seu incêndio;

Re 18:10 Estando de longe pelo temor
do seu tormento, dizendo: Ai, ai, a
grande cidade Babilônia, aquela forte
cidade! Pois em uma hora veio o teu
juízo.
Re 18:11 E os mercadores da terra
choram e lamentam sobre ela, porque
ninguém mais compra as mercadorias
deles.
Re 18:12 Mercadoria de ouro, e de
prata, e de pedras preciosas, e de
pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e
de seda, e de escarlata; e de toda
madeira odorífera, e de todo vaso de
marfim, e de todo vaso de madeira
preciosíssima, e de bronze, e de ferro,
e de mármore;
Re 18:13 E canela, e perfumes, e
unguento odorífico, e incenso, e vinho,
e azeite, e flor de farinha, e trigo, e
gado, e ovelhas; e de cavalos, e de
carros, e de corpos, e almas de
homens.
Re 18:14 E os frutos do desejo da tua
alma se foram de ti, e todas as coisas
gostosas e excelentes se foram de ti e
não as acharás mais .

eurhshv auta
18:15 oi emporoi toutwn oi
plouthsantev ap authv apo
makroyen sthsontai dia ton
fobon tou basanismou authv
klaiontev kai penyountev
18:16 kai legontev ouai ouai h
poliv h megalh h peribeblhmenh
bussinon kai porfuroun kai
kokkinon kai kecruswmenh en
crusw kai liyw timiw kai
margaritaiv
18:17 oti mia wra hrhmwyh o
tosoutov ploutov kai pav
kubernhthv kai pav epi twn
ploiwn o omilov kai nautai kai
osoi thn yalassan ergazontai
apo makroyen esthsan
18:18 kai ekrazon orwntev ton
kapnon thv purwsewv authv
legontev tiv omoia th polei th
megalh
18:19 kai ebalon coun epi tav
kefalav autwn kai ekrazon
klaiontev kai penyountev
legontev ouai ouai h poliv h
megalh en h eplouthsan pantev
oi econtev ploia en th yalassh
ek thv timiothtov authv oti mia
wra hrhmwyh
18:20 eufrainou ep authn
ourane kai oi agioi apostoloi
kai oi profhtai oti ekrinen o
yeov to krima umwn ex authv
18:21 kai hren eiv aggelov
iscurov liyon wv mulon megan
kai ebalen eiv thn yalassan

Re 18:15 Os mercadores destas coisas,
que se enriqueceram dela, estarão de
longe por causa do temor do seu
tormento, chorando e lamentando;
Re 18:16 E dizendo: Ai, ai, daquela
grande cidade! Aquela vestida de linho
fino, e púrpura, e escarlata; e adornada
com ouro, e com pedras preciosas, e
com pérolas; Porque em uma hora
tanta riqueza foi desolada.
Re 18:17 E todo o piloto, e todo
navegante em naus, e marinheiros, e
tantos quantos comercializam por mar,
se puseram de longe;

Re 18:18 E vendo a fumaça do seu
incêndio, clamaram, dizendo: Que
cidade era semelhante a esta grande
cidade?
Re 18:19 E lançaram pó sobre as suas
cabeças, e clamaram, chorando, e
lamentando dizendo: Ai, ai, daquela
grande cidade! Na qual todos os que
tinham
navios
no
mar,
se
enriqueceram da sua opulência; porque
em uma hora foi desolada.
Re 18:20 Alegra-te sobre ela, ó céu, e
vós os santos apóstolos e os profetas;
porque Deus já julgou a vossa causa
sobre ela.
Re 18:21 E um forte anjo levantou
uma pedra, como uma grande pedra de
moinho, e a lançou no mar, dizendo:

legwn outwv ormhmati
blhyhsetai babulwn h megalh
poliv kai ou mh eureyh eti
18:22 kai fwnh kiyarwdwn kai
mousikwn kai aulhtwn kai
salpistwn ou mh akousyh en
soi eti kai pav tecnithv pashv
tecnhv ou mh eureyh en soi eti
kai fwnh mulou ou mh akousyh
en soi eti
18:23 kai fwv lucnou ou mh
fanh en soi eti kai fwnh
numfiou kai numfhv ou mh
akousyh en soi eti oti oi
emporoi sou hsan oi megistanev
thv ghv oti en th farmakeia sou
eplanhyhsan panta ta eynh
18:24 kai en auth aima
profhtwn kai agiwn eureyh kai
pantwn twn esfagmenwn epi thv
ghv
19:1 kai meta tauta hkousa
fwnhn oclou pollou megalhn en
tw ouranw legontov allhlouia
h swthria kai h doxa kai h timh
kai h dunamiv kuriw tw yew
hmwn
19:2 oti alhyinai kai dikaiai ai
kriseiv autou oti ekrinen thn
pornhn thn megalhn htiv
efyeiren thn ghn en th porneia
authv kai exedikhsen to aima
twn doulwn autou ek thv ceirov
authv
19:3 kai deuteron eirhkan
allhlouia kai o kapnov authv
anabainei eiv touv aiwnav twn

Com tanto ímpeto será lançada
Babilônia, aquela grande cidade, e não
será mais achada.
Re 18:22 E voz de arpistas, e de
músicos, e de flautistas, e de
trombeteiros, não seja mais houvida
em ti; e todo artífice de toda arte não
seja mais achado em ti; e ruído de
pedra de moinho não seja mais ouvido
em ti.
Re 18:23 E luz de candeia não mais
iluminará em ti; e voz de noivo e de
noiva não mais se ouvirá em ti; porque
os teus mercadores eram os grandes da
terra, porque todas as nações foram
enganadas pelas tuas feitiçarias.
Re 18:24 E nela foi achado o sangue
dos profetas e dos santos, e de todos os
que foram mortos na terra.
Re 19:1 E depois destas coisas, ouvi
uma grande voz, de uma grande
multidão no céu, dizendo: Aleluia! A
Salvação e a glória e a honra e o poder
sejam ao Senhor nosso Deus.
Re 19:2 Porque verdadeiros e justos
são os seus juízos; pois julgou a
grande prostituta, que corrompia a
terra com a sua fornicação, e da mão
dela vingou o sangue dos servos dele.

Re 19:3 E outra vez disseram: Aleluia!
E a fumaça dela sobe para todo o
sempre.

aiwnwn
19:4 kai epesan oi presbuteroi
oi eikosi kai tessarev kai ta
tessara zwa kai prosekunhsan
tw yew tw kayhmenw epi tou
yronou legontev amhn
allhlouia
19:5 kai fwnh ek tou yronou
exhlyen legousa aineite ton
yeon hmwn pantev oi douloi
autou kai oi foboumenoi auton
kai oi mikroi kai oi megaloi
19:6 kai hkousa wv fwnhn
oclou pollou kai wv fwnhn
udatwn pollwn kai wv fwnhn
brontwn iscurwn legontav
allhlouia oti ebasileusen
kuriov o yeov o pantokratwr
19:7 cairwmen kai agalliwmeya
kai dwmen thn doxan autw oti
hlyen o gamov tou arniou kai h
gunh autou htoimasen eauthn
19:8 kai edoyh auth ina
peribalhtai bussinon kayaron
kai lampron to gar bussinon
ta dikaiwmata estin twn agiwn
19:9 kai legei moi graqon
makarioi oi eiv to deipnon tou
gamou tou arniou keklhmenoi
kai legei moi outoi oi logoi
alhyinoi eisin tou yeou
19:10 kai epeson emprosyen twn
podwn autou proskunhsai autw
kai legei moi ora mh sundoulov
sou eimi kai twn adelfwn sou
twn econtwn thn marturian tou
ihsou tw yew proskunhson h

Re 19:4 E os vinte e quatro anciãos, e
os quatro seres viventes se prostraram
e adoraram a Deus, aquele que está
assentado no trono, dizendo: Amém,
aleluia!
Re 19:5 E saiu uma voz do trono,
dizendo: Louvai ao nosso Deus vós
todos os seus servos, e vós os que o
temeis, tanto os pequenos como os
grandes.
Re 19:6 E ouvi como a voz de uma
grande multidão, e como a voz de
muitas águas, e como a voz de fortes
trovões, dizendo: aleluia! pois já o
Senhor Deus o Todo-Poderoso reinou.
Re 19:7 Regozijemo-nos, e alegremonos, e lhe demos a glória; porque
chegou o casamento do Cordeiro, e já
a sua esposa se aprontou.
Re 19:8 E foi dado a ela, que se
vestisse de linho fino puro e
resplandecente; porque o linho fino é a
justiça dos santos.
Re 19:9 E ele me disse: Escreve: Bemaventurados
aqueles,
que
são
chamados à ceia do casamento do
Cordeiro. E ele me diz: Estas são as
verdadeiras palavras de Deus.
Re 19:10 E eu me prostrei diante dos
seus pés para o adorar; e ele me disse:
Olha, não faças tal, sou teu conservo e
dos teus irmãos, que têm o testemunho
de Jesus; adora a Deus. Porque o
testemunho de Jesus é o espírito da

gar marturia tou ihsou estin to
pneuma thv profhteiav
19:11 kai eidon ton ouranon
anewgmenon kai idou ippov
leukov kai o kayhmenov ep
auton kaloumenov pistov kai
alhyinov kai en dikaiosunh
krinei kai polemei
19:12 oi de ofyalmoi autou wv
flox purov kai epi thn kefalhn
autou diadhmata polla ecwn
onoma gegrammenon o oudeiv
oiden ei mh autov
19:13 kai peribeblhmenov
imation bebammenon aimati kai
kaleitai to onoma autou o
logov tou yeou
19:14 kai ta strateumata ta en
tw ouranw hkolouyei autw ef
ippoiv leukoiv endedumenoi
bussinon leukon kai kayaron
19:15 kai ek tou stomatov
autou ekporeuetai romfaia
oxeia ina en auth patassh ta
eynh kai autov poimanei autouv
en rabdw sidhra kai autov
patei thn lhnon tou oinou tou
yumou kai thv orghv tou yeou
tou pantokratorov
19:16 kai ecei epi to imation kai
epi ton mhron autou onoma
gegrammenon basileuv basilewn
kai kuriov kuriwn
19:17 kai eidon ena aggelon
estwta en tw hliw kai ekraxen
fwnh megalh legwn pasin toiv
orneoiv toiv petwmenoiv en

profecia.
Re 19:11 E vi o céu aberto; e eis um
cavalo branco, e o que estava
assentado sobre ele, é chamado Fiel e
Verdadeiro, e julga e guerreia com
justiça.
Re 19:12 E os seus olhos eram como
chama de fogo, e sobre a sua cabeça
havia muitos diademas, tendo um
nome escrito, que ninguém sabe, senão
ele mesmo.
Re 19:13 E vestido com uma veste
tingida em sangue, e o seu nome é
chamado a Palavra de Deus.
Re 19:14 E os exércitos no céu, o
seguiam em cavalos brancos, vestidos
de linho fino branco e puro.
Re 19:15 E da sua boca sai uma
espada aguda, para ferir com ela as
nações; e as regerá com vara de ferro;
e ele pisa o lagar do vinho do furor e
da ira de Deus, o Todo-Poderoso.

Re 19:16 E sobre as suas vestes e na
sua coxa tem escrito este nome; Rei
dos reis, e Senhor dos senhores.
Re 19:17 E vi um anjo que estava no
sol, e clamou com grande voz, dizendo
a todas as aves, que voam no meio do
céu: Vinde, e vos ajuntai à ceia do

mesouranhmati deute kai
sunagesye eiv to deipnon tou
megalou yeou
19:18 ina faghte sarkav
basilewn kai sarkav
ciliarcwn kai sarkav iscurwn
kai sarkav ippwn kai twn
kayhmenwn ep autwn kai
sarkav pantwn eleuyerwn te
kai doulwn kai mikrwn kai
megalwn
19:19 kai eidon to yhrion kai
touv basileiv thv ghv kai ta
strateumata autwn sunhgmena
poihsai polemon meta tou
kayhmenou epi tou ippou kai
meta tou strateumatov autou
19:20 kai epiasyh to yhrion kai
meta toutou o qeudoprofhthv o
poihsav ta shmeia enwpion
autou en oiv eplanhsen touv
labontav to caragma tou
yhriou kai touv proskunountav
th eikoni autou zwntev
eblhyhsan oi duo eiv thn limnhn
tou purov thn kaiomenhn en tw
yeiw
19:21 kai oi loipoi
apektanyhsan en th romfaia
tou kayhmenou epi tou ippou th
ekporeuomenh ek tou stomatov
autou kai panta ta ornea
ecortasyhsan ek twn sarkwn
autwn
20:1 kai eidon aggelon
katabainonta ek tou ouranou
econta thn kleida thv abussou

grande Deus,

Re 19:18 Para que comais carne dos
reis, e carne dos tribunos, e carne dos
fortes, e carne dos cavalos e dos que
sobre eles assentam; e carne de todos,
livres e servos, tanto pequenos como
grandes.

Re 19:19 E vi a besta, e os reis da
terra, e os seus exércitos reunidos, para
fazerem guerra contra aquele que está
assentado sobre o cavalo, e contra o
seu exército.
Re 19:20 E a besta foi presa, e com ela
o falso profeta, o que diante dela fizera
os sinais com que enganou aqueles que
receberam a marca da besta, e os que
adoraram a imagem dela. Estes dois
foram lançados vivos dentro do lago
de fogo que arde com enxofre.

Re 19:21 E os demais foram mortos
com a espada, daquele que está
assentado sobre o cavalo; a qual sai da
sua boca, e todas as aves se fartaram
das carnes deles.

Re 20:1 E VI um anjo descendo do
céu, tendo a chave do abismo, e uma
grande corrente na sua mão;

kai alusin megalhn epi thn
ceira autou
20:2 kai ekrathsen ton
drakonta ton ofin ton arcaion
ov estin diabolov kai satanav
kai edhsen auton cilia eth
20:3 kai ebalen auton eiv thn
abusson kai ekleisen auton kai
esfragisen epanw autou ina mh
planhsh ta eynh eti acri
telesyh ta cilia eth kai meta
tauta dei auton luyhnai mikron
cronon
20:4 kai eidon yronouv kai
ekayisan ep autouv kai krima
edoyh autoiv kai tav qucav twn
pepelekismenwn dia thn
marturian ihsou kai dia ton
logon tou yeou kai oitinev ou
prosekunhsan tw yhriw oute
thn eikona autou kai ouk
elabon to caragma epi to
metwpon autwn kai epi thn
ceira autwn kai ezhsan kai
ebasileusan meta cristou cilia
eth
20:5 oi de loipoi twn nekrwn
ouk anezhsan ewv telesyh ta
cilia eth auth h anastasiv h
prwth
20:6 makariov kai agiov o ecwn
merov en th anastasei th prwth
epi toutwn o yanatov o
deuterov ouk ecei exousian all
esontai iereiv tou yeou kai tou
cristou kai basileusousin met
autou cilia eth

Re 20:2 E ele prendeu o dragão, a
antiga serpente, que é o Diabo e
Satanás, e o acorrentou por mil anos,
Re 20:3 E o lançou no abismo, e ali o
encerrou, e pôs selo sobre ele, para que
não engane mais as nações, até que os
mil anos se cumpram. E depois disto é
necessário ele ser solto por um pouco
de tempo.
Re 20:4 E vi tronos, e assentaram-se
sobre eles, e lhes foi dado o
julgamento, e vi as almas daqueles que
foram degolados por causa do
testemunho de Jesus, e por causa da
palavra de Deus; e aqueles que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e
não receberam a marca sobre as suas
testas, nem sobre as suas mãos; e
viveram e reinaram com Cristo os mil
anos.

Re 20:5 Mas os demais dos mortos não
reviveram, até que os mil anos fossem
completados. Esta é a ressurreição, a
primeira.
Re 20:6 Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na ressurreição, a
primeira; sobre estes a segunda morte
não tem autoridade; mas serão
sacerdotes de Deus e de Cristo, e
reinarão com ele mil anos.

20:7 kai otan telesyh ta cilia
eth luyhsetai o satanav ek thv
fulakhv autou
20:8 kai exeleusetai planhsai
ta eynh ta en taiv tessarsin
gwniaiv thv ghv ton gwg kai ton
magwg sunagagein autouv eiv
polemon wn o ariymov wv h
ammov thv yalasshv
20:9 kai anebhsan epi to
platov thv ghv kai ekuklwsan
thn parembolhn twn agiwn kai
thn polin thn hgaphmenhn kai
katebh pur apo tou yeou ek tou
ouranou kai katefagen autouv
20:10 kai o diabolov o planwn
autouv eblhyh eiv thn limnhn
tou purov kai yeiou opou to
yhrion kai o qeudoprofhthv
kai basanisyhsontai hmerav
kai nuktov eiv touv aiwnav twn
aiwnwn
20:11 kai eidon yronon leukon
megan kai ton kayhmenon ep
autou ou apo proswpou efugen
h gh kai o ouranov kai topov
ouc eureyh autoiv
20:12 kai eidon touv nekrouv
mikrouv kai megalouv estwtav
enwpion tou yeou kai biblia
hnewcyhsan kai biblion allo
hnewcyh o estin thv zwhv kai
ekriyhsan oi nekroi ek twn
gegrammenwn en toiv biblioiv
kata ta erga autwn
20:13 kai edwken h yalassa
touv en auth nekrouv kai o

Re 20:7 E quando forem completados
os mil anos, Satanás será solto da sua
prisão.
Re 20:8 E sairá a enganar as nações
que estão nos quatro cantos da terra,
Gogue e Magogue, dos quais o número
é como a areia do mar, para as ajuntar
para batalha.
Re 20:9 E subiram sobre a largura da
terra, e cercaram o acampamento dos
santos e a cidade amada; e de Deus
desceu fogo do céu, e os devorou.

Re 20:10 E o Diabo que os enganava,
foi lançado no lago de fogo e de
enxofre, onde estão a besta e o falso
profeta; e serão atormentados dia e
noite para todo o sempre.

Re 20:11 E vi um grande trono branco,
e aquele que estava assentado sobre
ele; de cuja face fugiu a terra e o céu, e
não foi achado lugar para eles.
Re 20:12 E vi os mortos, pequenos e
grandes, estando postos diante de
Deus; e foram abertos os livros; e foi
aberto outro livro, que é o da vida; e os
mortos foram julgados pelas coisas
escritas nos livros, segundo as suas
obras.
Re 20:13 E o mar deu os mortos que
havia nele; e a morte e o inferno

yanatov kai o adhv edwkan
touv en autoiv nekrouv kai
ekriyhsan ekastov kata ta
erga autwn
20:14 kai o yanatov kai o adhv
eblhyhsan eiv thn limnhn tou
purov outov estin o deuterov
yanatov
20:15 kai ei tiv ouc eureyh en th
biblw thv zwhv gegrammenov
eblhyh eiv thn limnhn tou purov
21:1 kai eidon ouranon kainon
kai ghn kainhn o gar prwtov
ouranov kai h prwth gh
parhlyen kai h yalassa ouk
estin eti
21:2 kai egw iwannhv eidon thn
polin thn agian ierousalhm
kainhn katabainousan apo tou
yeou ek tou ouranou
htoimasmenhn wv numfhn
kekosmhmenhn tw andri authv
21:3 kai hkousa fwnhv megalhv
ek tou ouranou legoushv idou h
skhnh tou yeou meta twn
anyrwpwn kai skhnwsei met
autwn kai autoi laoi autou
esontai kai autov o yeov estai
met autwn yeov autwn
21:4 kai exaleiqei o yeov pan
dakruon apo twn ofyalmwn
autwn kai o yanatov ouk estai
eti oute penyov oute kraugh
oute ponov ouk estai eti oti ta
prwta aphlyon
21:5 kai eipen o kayhmenov epi
tou yronou idou kaina panta

deram os mortos que havia neles; e
foram julgados cada um segundo as
suas obras.
Re 20:14 E a morte e o inferno foram
lançados no lago de fogo. Esta é a
segunda morte.
Re 20:15 E se alguém não foi achado
escrito no livro da vida, foi lançado no
lago de fogo.
Re 21:1 E VI um novo céu e uma nova
terra. Porque o primeiro céu e a
primeira terra já passaram, e o mar não
existe mais.
Re 21:2 E eu, João, vi a santa cidade,
a nova Jerusalém, de Deus descendo
do céu, preparada como uma noiva
adornada para o seu marido.

Re 21:3 E ouvi uma grande voz do
céu, dizendo: Eis aqui o tabernáculo de
Deus está com os homens, e ele
habitará com eles, e eles serão povos
dele, e Deus, ele mesmo estará com
eles, e será o seu Deus.
Re 21:4 E Deus limpará toda lágrima
dos seus olhos; e não haverá mais a
morte, nem pranto, nem clamor, nem
dor nenhuma haverá mais; porque as
primeiras coisas já passaram.
Re 21:5 E o que está assentado no
trono, disse: Eis que faço novas todas

poiw kai legei moi graqon oti
outoi oi logoi alhyinoi kai
pistoi eisin
21:6 kai eipen moi gegonen egw
eimi to a kai to w h arch kai to
telov egw tw diqwnti dwsw ek
thv phghv tou udatov thv zwhv
dwrean
21:7 o nikwn klhronomhsei
panta kai esomai autw yeov kai
autov estai moi o uiov
21:8 deiloiv de kai apistoiv kai
ebdelugmenoiv kai foneusin kai
pornoiv kai farmakeusin kai
eidwlolatraiv kai pasin toiv
qeudesin to merov autwn en th
limnh th kaiomenh puri kai yeiw
o estin deuterov yanatov
21:9 kai hlyen prov me eiv twn
epta aggelwn twn econtwn tav
epta fialav tav gemousav twn
epta plhgwn twn escatwn kai
elalhsen met emou legwn deuro
deixw soi thn numfhn tou arniou
thn gunaika
21:10 kai aphnegken me en
pneumati ep orov mega kai
uqhlon kai edeixen moi thn
polin thn megalhn thn agian
ierousalhm katabainousan ek
tou ouranou apo tou yeou
21:11 ecousan thn doxan tou
yeou kai o fwsthr authv omoiov
liyw timiwtatw wv liyw iaspidi
krustallizonti
21:12 ecousan te teicov mega
kai uqhlon ecousan pulwnav

as coisas. E disse-me: Escreve; porque
estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Re 21:6 E disse-me: Está cumprido:
Eu sou o Alfa e o Omega, o Princípio
e o Fim. A quem tiver sede, eu de
graça darei da fonte da água da vida.
Re 21:7 Quem vencer, herdará todas as
coisas; e eu lhe serei Deus, e ele me
será o filho.
Re 21:8 Mas quanto aos tímidos, e aos
incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos fornicários, e aos
feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os
mentirosos, a parte deles será no lago,
que arde com fogo e enxofre; que é a
segunda morte.
Re 21:9 E veio a mim um dos sete
anjos, que tinham as sete taças cheias
das sete últimas pragas, e falou
comigo, dizendo: Vem aqui, eu te
mostrarei a noiva, a esposa do
Cordeiro.
Re 21:10 E levou-me em espírito a um
grande e alto monte; e mostrou-me a
grande cidade, a santa Jerusalém, de
Deus descendo do céu,

Re 21:11 Tendo a glória de Deus; e a
sua luz era semelhante a uma pedra
preciosíssima, como pedra de Jaspe,
como cristal resplandecente.
Re 21:12 Tendo um grande e alto
muro; tendo doze portas, e nas portas

dwdeka kai epi toiv pulwsin
aggelouv dwdeka kai onomata
epigegrammena a estin twn
dwdeka fulwn twn uiwn israhl
21:13 ap anatolhv pulwnev
treiv apo borra pulwnev treiv
apo notou pulwnev treiv kai
apo dusmwn pulwnev treiv
21:14 kai to teicov thv polewv
econ yemeliouv dwdeka kai en
autoiv onomata twn dwdeka
apostolwn tou arniou
21:15 kai o lalwn met emou
eicen kalamon crusoun ina
metrhsh thn polin kai touv
pulwnav authv kai to teicov
authv
21:16 kai h poliv tetragwnov
keitai kai to mhkov authv
tosouton estin oson kai to
platov kai emetrhsen thn polin
tw kalamw epi stadiwn dwdeka
ciliadwn to mhkov kai to
platov kai to uqov authv isa
estin
21:17 kai emetrhsen to teicov
authv ekaton tessarakonta
tessarwn phcwn metron
anyrwpou o estin aggelou
21:18 kai hn h endomhsiv tou
teicouv authv iaspiv kai h
poliv crusion kayaron omoia
ualw kayarw
21:19 kai oi yemelioi tou
teicouv thv polewv panti liyw
timiw kekosmhmenoi o yemeliov
o prwtov iaspiv o deuterov

doze anjos, e nomes escritos nelas, que
são os nomes das doze tribos dos filhos
de Israel.
Re 21:13 Do lado do leste tinha três
portas, do lado do norte três portas, do
lado do sul três portas, e do lado do
oeste três portas.
Re 21:14 E o muro da cidade tendo
doze fundamentos, e neles os nomes
dos doze apóstolos do Cordeiro.
Re 21:15 E aquele que falava comigo,
tinha uma cana de ouro, para medir a
cidade, e as suas portas, e o seu muro.

Re 21:16 E a cidade estava situada em
quadrado, e o seu comprimento era
tanto quanto também a sua largura. E
mediu a cidade com a cana até doze
mil estádios; o seu comprimento, e a
largura, e a altura, eram iguais.

Re 21:17 E mediu o seu muro de cento
e quarenta e quatro côvados, segundo
medida de homem, que é a de anjo.
Re 21:18 E o material do seu muro era
de Jaspe; e a cidade de ouro puro,
semelhante a vidro puro.
Re 21:19 E os fundamentos do muro
da cidade estavam adornados com toda
a pedra preciosa. O primeiro
fundamento era jaspe; o segundo

sapfeirov o tritov calkhdwn o
tetartov smaragdov
21:20 o pemptov sardonux o
ektov sardiov o ebdomov
crusoliyov o ogdoov bhrullov
o ennatov topazion o dekatov
crusoprasov o endekatov
uakinyov o dwdekatov
ameyustov
21:21 kai oi dwdeka pulwnev
dwdeka margaritai ana eiv
ekastov twn pulwnwn hn ex
enov margaritou kai h plateia
thv polewv crusion kayaron wv
ualov diafanhv
21:22 kai naon ouk eidon en
auth o gar kuriov o yeov o
pantokratwr naov authv estin
kai to arnion
21:23 kai h poliv ou creian ecei
tou hliou oude thv selhnhv ina
fainwsin en auth h gar doxa
tou yeou efwtisen authn kai o
lucnov authv to arnion
21:24 kai ta eynh twn
swzomenwn en tw fwti authv
peripathsousin kai oi basileiv
thv ghv ferousin thn doxan kai
thn timhn autwn eiv authn
21:25 kai oi pulwnev authv ou
mh kleisywsin hmerav nux gar
ouk estai ekei
21:26 kai oisousin thn doxan
kai thn timhn twn eynwn eiv
authn
21:27 kai ou mh eiselyh eiv

safira; o terceiro calcedônia; o quarto
esmeralda;
Re 21:20 O quinto sardônica; o sexto
sárdio; o sétimo crisólito; o oitavo
berilo; o nono topázio; o décimo
crisópraso; o undécimo jacinto; o
duodécimo ametista.

Re 21:21 E as doze portas eram doze
pérolas; cada uma das portas era
respectivamente de uma pérola; e a
praça da cidade de ouro puro, como
vidro transparente.
Re 21:22 E nela não vi templo, porque
o Senhor Deus o Todo-Poderoso é o
seu templo, e o Cordeiro.
Re 21:23 E a cidade não tem
necessidade do sol, nem da lua para
que nela resplandeçam; porque a glória
de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a
sua lâmpada.
Re 21:24 E as nações dos salvos,
andarão na sua luz; e os reis da terra
trarão a glória e a honra deles para ela.

Re 21:25 E as suas portas de modo
nenhum serão fechadas de dia; porque
ali não haverá noite.
Re 21:26 E trarão a glória e a honra
das nações a ela.
Re 21:27 E de modo nenhum entrará
nela coisa alguma contaminando, e

authn pan koinoun kai poioun
bdelugma kai qeudov ei mh oi
gegrammenoi en tw bibliw thv
zwhv tou arniou
22:1 kai edeixen moi kayaron
potamon udatov zwhv lampron
wv krustallon ekporeuomenon
ek tou yronou tou yeou kai tou
arniou
22:2 en mesw thv plateiav
authv kai tou potamou enteuyen
kai enteuyen xulon zwhv poioun
karpouv dwdeka kata mhna ena
ekaston apodidoun ton karpon
autou kai ta fulla tou xulou
eiv yerapeian twn eynwn
22:3 kai pan katanayema ouk
estai eti kai o yronov tou yeou
kai tou arniou en auth estai
kai oi douloi autou
latreusousin autw
22:4 kai oqontai to proswpon
autou kai to onoma autou epi
twn metwpwn autwn
22:5 kai nux ouk estai ekei kai
creian ouk ecousin lucnou kai
fwtov hliou oti kuriov o yeov
fwtizei autouv kai
basileusousin eiv touv aiwnav
twn aiwnwn
22:6 kai eipen moi outoi oi logoi
pistoi kai alhyinoi kai kuriov
o yeov twn agiwn profhtwn
apesteilen ton aggelon autou
deixai toiv douloiv autou a dei
genesyai en tacei
22:7 idou ercomai tacu

cometendo abominação, e mentira;
senão aqueles que estão escritos no
livro da vida do Cordeiro.
Re 22:1 E mostrou-me um rio puro da
água da vida, claro como cristal,
saindo do trono de Deus, e do
Cordeiro.
Re 22:2 No meio da sua praça, e de
um lado e de outro lado do rio, estava
a árvore da vida, produzindo doze
frutos, dando seu fruto cada mês; e as
folhas da árvore são para saúde das
nações.
Re 22:3 E toda maldição não mais
haverá; e nela estará o trono de Deus e
do Cordeiro, e os seus servos o
servirão,
Re 22:4 E verão a sua face, e o seu
nome estará nas suas testas.
Re 22:5 E ali não haverá noite, e não
têm necessidade de lâmpada, nem de
luz do sol, porque o Senhor Deus os
ilumina, e reinarão para todo o sempre.

Re 22:6 E disse-me: Estas palavras
são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o
Deus dos santos profetas enviou o seu
anjo, para mostrar aos seus servos as
coisas que convém de acontecer em
breve.
Re 22:7 Eis que venho depressa: Bem-

makariov o thrwn touv logouv
thv profhteiav tou bibliou
toutou
22:8 kai egw iwannhv o blepwn
tauta kai akouwn kai ote
hkousa kai ebleqa epesa
proskunhsai emprosyen twn
podwn tou aggelou tou
deiknuontov moi tauta
22:9 kai legei moi ora mh
sundoulov sou gar eimi kai twn
adelfwn sou twn profhtwn kai
twn thrountwn touv logouv tou
bibliou toutou tw yew
proskunhson
22:10 kai legei moi mh
sfragishv touv logouv thv
profhteiav tou bibliou toutou
oti o kairov egguv estin
22:11 o adikwn adikhsatw eti
kai o rupwn rupwsatw eti kai o
dikaiov dikaiwyhtw eti kai o
agiov agiasyhtw eti

aventurado aquele que guarda as
palavras da profecia deste livro.

22:12 kai idou ercomai tacu kai
o misyov mou met emou
apodounai ekastw wv to ergon
autou estai
22:13 egw eimi to a kai to w
arch kai telov o prwtov kai o
escatov
22:14 makarioi oi poiountev tav
entolav autou ina estai h
exousia autwn epi to xulon thv
zwhv kai toiv pulwsin
eiselywsin eiv thn polin
22:15 exw de oi kunev kai oi

Re 22:12 E eis que venho depressa, e o
meu galardão está comigo, para
recompensar a cada um segundo a sua
obra será.

Re 22:8 E eu, João, aquele que está
vendo e ouvindo estas coisas. E
quando ouvi e vi, prostrei-me para
adorar diante dos pés do anjo que está
me mostrando estas coisas,
Re 22:9 E ele me diz: Olha não faças
tal; porque eu sou conservo teu, e dos
teus irmãos os profetas, e dos que
guardam as palavras deste livro. Adora
a Deus.
Re 22:10 E ele me diz: Não seles as
palavras da profecia deste livro,
porque o tempo está próximo.
Re 22:11 Quem está sendo injusto,
seja injusto ainda; e quem está sendo
sujo, seja sujo ainda; e quem é justo,
seja justo ainda; e quem é santo, seja
santificado ainda.

Re 22:13 Eu sou o Alfa e o Omega, o
Princípio e o Fim, o Primeiro e o
Último.
Re 22:14 Bem-aventurados aqueles
que estão cumprindo os mandamentos
dele, para que tenham o direito deles à
árvore da vida, e entrem na cidade
pelas portas.
Re 22:15 Mas estarão de fora os cães,

farmakoi kai oi pornoi kai oi e os feiticeiros, e os fornicários, e os
foneiv kai oi eidwlolatrai kai homicidas, e os idólatras, e todo
pav o filwn kai poiwn qeudov aquele que está amando e praticando
mentira.

22:16 egw ihsouv epemqa ton
aggelon mou marturhsai umin
tauta epi taiv ekklhsiaiv egw
eimi h riza kai to genov tou
dabid o asthr o lamprov kai
oryrinov
22:17 kai to pneuma kai h
numfh legousin elye kai o
akouwn eipatw elye kai o
diqwn elyetw kai o yelwn
lambanetw to udwr zwhv
dwrean
22:18 summarturoumai gar
panti akouonti touv logouv thv
profhteiav tou bibliou toutou
ean tiv epitiyh prov tauta
epiyhsei o yeov ep auton tav
plhgav tav gegrammenav en
bibliw toutw
22:19 kai ean tiv afairh apo
twn logwn biblou thv
profhteiav tauthv afairhsei o
yeov to merov autou apo biblou
thv zwhv kai ek thv polewv thv
agiav kai twn gegrammenwn en
bibliw toutw
22:20 legei o marturwn tauta
nai ercomai tacu amhn nai
ercou kurie ihsou

Re 22:16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo,
para vos testificar estas coisas nas
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de
Davi, e a resplandecente estrela da
manhã.

22:21 h cariv tou kuriou hmwn
ihsou cristou meta pantwn
umwn amhn

Re 22:21 A graça do nosso Senhor
Jesus Cristo seja com todos vós!
Amém.

Re 22:17 E o Espírito e a noiva dizem:
Vem. E quem ouve, diga: Vem. E
quem tem sede, venha; e quem quiser,
de graça tome a água da vida.

Re 22:18 Porque eu testifico
juntamente a todo aquele que está
ouvindo as palavras da profecia deste
livro: Se alguém acrescentar a estas
coisas, Deus lhe acrescentará as pragas
que estão escritas neste livro;
Re 22:19 E: Se alguém tirar das
palavras do livro desta profecia, Deus
tirará a sua parte do livro da vida e da
cidade santa, e das coisas que estão
escritas neste livro.

Re 22:20 Aquele que está testificando
estas coisas, diz: Certamente, venho
depressa. Amém! Ora, vem, Senhor
Jesus!

