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RESUMO: Este estudo tem como principal objetivo utilizar os mecanismos da Análise do 

Discurso para compreender como o discurso religioso profético pode transmitir uma outra 

mensagem muito diferente daquela que foi dita. Demos uma possível contribuição para se 

compreender melhor esse tipo de discurso, já que se trata de uma linguagem metafórica e 

que tem grandes relevâncias no meio social. A Análise do Discurso (AD) se presta a 

esclarecer as entrelinhas das falas, relevando seus aspectos camuflados. No presente 

trabalho se analisou o discurso profético do livro da Revelação abordando o primeiro 

versículo do capítulo doze. Vemos diariamente interpretações confusas dos textos sagrados 

que alguns líderes fazem e, consequentemente, comprometem o entendimento de várias 

pessoas e também das passagens sagradas. Essas revelações analisadas, coerentemente, 

trazem à tona uma memória discursiva que teve grande marco na história. No mais, com 

essas informações podemos reconstruir um dos sentidos que a profecia está revelando. 

Veremos de um ponto de vista crítico como se deu todo esse direcionamento e também de 

que forma a linguagem figurada transmite algo implícito sem que as pessoas percebam o 

seu real significado. A produção das ideias se materializa no discurso, que assume postura 

ideológica, sobretudo quando praticado numa sociedade. Costumeiramente se aceita o 

discurso quando produzido por entidades ou denominações de renome, entendendo que sua 

fala expressa a verdade. Para a interpretação dos simbolismos proféticos e de sua 

linguagem figurada tomou-se como base a Análise do Discurso com origem na escola 

francesa inaugurada por Michel Pêcheux, mas não vamos seguir, integralmente, as suas 

formulações e teorias. Para esse trabalho optou-se por uma pesquisa bibliográfica de 

abordagem qualitativa, na qual fizemos uma análise minuciosa de nosso objeto em estudo. 

Portanto, constatou-se que as profecias não se entendem como se lê e que é necessário 

desvendar os mistérios dessa linguagem figurativa e profética. 
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Introdução 

 

A análise do Discurso aqui proposta, parte, como foi dito, de observações de um 

versículo do capítulo doze do livro Apocalipse, cujo significado é Revelação. Portanto, 
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trata-se de revelações feitas por Jesus Cristo ao apóstolo João, que em cumprimento às 

determinações do Senhor, resolveu escrevê-las para conhecimento de todos os homens. O 

apóstolo João estava na ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu tudo que viu e ouviu. 

Essas revelações são de grande importância para todas as pessoas, porque tratam dos 

tempos vindouros, ou seja, da consumação dos séculos (APOCALIPSE, cap. 1:1-2, p.284). 

O Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada e o mais fascinante de todos os 

livros por sua linguagem profética e repleta de simbolismos. Esse livro é de difícil 

compreensão por ter sido escrito numa linguagem figurada e profética, por meio da qual o 

Senhor Javé permitiu que se discorresse sobre diversos assuntos de grande importância, 

como: as dominações, movimentos religiosos e até mesmo pessoas. Se as profecias 

falassem claramente destas pessoas, elas facilmente destruiriam a Bíblia Sagrada. A 

respeito disso, o apóstolo Lucas (cap.8:10, p.80) diz: “A vós vos é dado conhecer os 

mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, 

ouvindo, não entendam”. Essa é a resposta para a linguagem figurada adotada nos textos 

proféticos bíblicos e, especificamente, no livro Apocalipse. 

Esse estudo analisa o primeiro versículo do capítulo doze do livro da Revelação, 

como já dito, e dará relevante contribuição para a melhor compreensão e entendimento das 

profecias bíblicas, inclusive servirá como modelo para se interpretar outras profecias 

presentes em outros livros da própria Bíblia Sagrada. Com vistas a realizar da melhor 

maneira possível este estudo, servimo-nos de textos bíblicos extraídos dos livros
3
 de 

Daniel, Efésios, Isaías, Marcos e Lucas. Foi feita uma análise minuciosa, com o intuito de 

compreender um dos sentidos que está por trás dessa linguagem figurada que encontramos 

no primeiro versículo estudado. 

As profecias bíblicas do Apocalipse ou de outros livros proféticos, podem ser 

interpretadas livremente, sem considerar suas conexões com o conjunto de escritos 

bíblicos, já que estão escritas numa linguagem figurativa, simbólica e profética. Esse 

estudo vai desvendar um possível significado da profecia do primeiro versículo do capítulo 

doze do Apocalipse e o que ela está representando. 

 

Metodologia 

 

                                                           
3
 Tais livros serviram apenas como um suporte para buscar novos significados para algumas palavras. Desse 

modo, o foco exclusivo é o livro Apocalipse. 



 
  

Para essa pesquisa qualitativa tomamos como ponto de partida a Análise do 

Discurso, pois como se sabe a AD busca explicar e entender como está constituído todo o 

discurso e como ele se relaciona com o meio social. É justamente desse ponto de partida 

que esse estudo está alicerçado. As profecias, aqui estudadas, estão transmitindo uma 

mensagem implícita e é esse enigma que o trabalho irá abordar. Sobre esse entendimento 

de dito e não-dito nessas profecias bíblicas é imprescindível citar o que afirma Orlandi 

(2005, p.34): 

 

[...] consiste em considerar o que é dito em um discurso e o que é dito em outro, 

o que é dito de um modo e o que é dito de outro modo, procurando escutar o não-

dito naquilo que é dito como, uma presença de uma ausência necessária [...] 

porque [...] só uma parte do dizível é acessível ao sujeito, pois mesmo o que ele 

não diz (e que muitas vezes ele desconhece) significa em suas palavras. 

 

Vê-se, pois, quão grande é a problemática nesses textos simbólicos para 

compreendermos o que realmente eles estão querendo nos dizer. Para desvendar e entender 

os sentidos que se encontram nas profecias bíblicas, a nosso ver, é necessário fazermos 

conversões de algumas palavras. A profecia é a única parte da Bíblia que não se entende 

como está escrita, e que necessita do método da conversão. Esse método consiste em 

buscar significados para palavras que não são compreendidas como estão escritas 

literalmente. Com esse método podemos explicar o que, possivelmente, tais passagens 

bíblicas estão representando. As conversões não podem ser aplicadas as histórias, poesias, 

cartas e evangelhos, sendo somente utilizadas nas profecias, porque só elas estão escritas 

numa linguagem figurada e profética. 

    Adiante, nos próximos itens, veremos como se deu todo esse processo de 

desvelamento profético-simbólico. 

 

Breves considerações sobre análise do discurso 

 

Nesta pesquisa iremos tomar como base a Análise do Discurso para tentar 

compreender essa complexidade discursiva que encontramos num discurso religioso 

transmitido por uma mensagem bíblica. De acordo com Cavalcante et al. (2009, p.25-26) 

sabemos que: 

 



 
  

Não há, pois, discurso neutro ou inocente, uma vez que ao produzi-lo, o sujeito o 

faz, a partir de um lugar social, de uma perspectiva ideológica e, assim, veicula 

valores, crenças, visões de mundo que representa os lugares sociais que ocupa. 

 

 

 É através da Análise do Discurso que será possível compreendermos o nosso tema 

problema, uma vez que com a AD conseguimos realizar uma análise tanto interna, quanto 

externa do conteúdo abordado. 

Interna no que diz respeito ao que o discurso está dizendo e também de que forma 

está sendo dito. E na externa iremos abordar, necessariamente, o motivo pelo qual o 

discurso foi posto. Neste sentido, é importante destacar o que afirmam Fiorin e Platão 

(2000, p.241): 

 

Um dos aspectos mais intrigantes da leitura de um texto é a verificação de que 

ele pode dizer coisas que parece não estar dizendo: além das informações 

explicitamente enunciadas, existem outras que ficam subentendidas ou 

pressupostas. Para realizar uma leitura eficiente, o leitor deve captar tanto os 

dados explícitos quanto os implícitos.   

 

É justamente a partir dessa perspectiva de analisar não só o que nos está evidente, 

mas também o sentido do que não está dito que realizamos esse trabalho. Nesse aspecto, a 

nossa percepção de leitura não pode se delimitar apenas no que está explícito, mas sempre 

procurando fazer uma análise crítica de determinado discurso. Utilizar a Análise do 

Discurso é tentar explicar e entender como está constituído todo o discurso e como esse 

texto se relaciona com a sociedade. O nosso objeto de pesquisa, ou seja, o versículo da 

profecia do livro Apocalipse trata também de uma linguagem e esse estudo, aqui realizado, 

não está visando o lado gramatical da linguagem, mas principalmente, a ideologia existente 

em nosso tema problema e o que ele transmite para seus respectivos destinatários. O estudo 

observa a língua de um ponto de vista discursivo e também vai além das perspectivas que 

ela nos oferece. 

A AD, como já está mencionado no seu próprio nome, analisa o discurso, o qual é 

entendido como a palavra em movimento, prática de linguagem, na qual se analisa o 

homem falando. É importante ressaltar o que diz Orlandi (2001, p.26): “A AD visa à 

compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 

significância para e por sujeitos”. Desta forma, podemos entender e compreender como o 

discurso religioso tem ideologias, público alvo, silenciamentos em alguns aspectos 

semânticos, isto é, do sentido ao que o conteúdo se refere. Desse modo, 



 
  

 
Não há como esquivar-se de trabalhar com a linguagem sem levar em 

consideração a interpretação, a ideologia, o inconsciente, a história e, sobretudo, 

os sujeitos nos seus limites e possibilidades (CAVALCANTE et al. 2009, p.35)  

 

 

 Dessa forma, a análise minuciosa do texto mostra que os efeitos e as escolhas 

feitas e a causa que produzem dependem e estão interligadas com a maneira pela qual o 

discurso foi construído, ou seja, há sempre uma ideologia por trás do implícito.  

Nesses implícitos podemos identificar a grande complexidade em decifrá-los 

porque esses simbolismos requerem uma grande atenção e estudo para não cometermos 

erro e, consequentemente, distorcer o que na verdade a passagem bíblica está se referindo. 

Alguns líderes religiosos ao interpretarem esses textos demonstram, claramente, que não 

leem e não conseguem fazer uma eficaz interpretação desse simbolismo profético. Um 

bom exemplo disso é uma passagem do próprio livro Apocalipse (cap. 13:1, p.357) que 

diz: “[...] e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus 

chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia”. Alguns líderes por 

não conhecerem o que realmente está querendo afirmar o texto fazem a seguinte 

interpretação em suas denominações: “olhem irmãos a Bíblia está dizendo que é pecado ir 

à praia porque a besta vai sair do mar”. Vê-se, pois, quão grande é essa problemática por 

não estudarem os textos Sagrados. 

Logo mais, utilizaremos a Análise do Discurso para identificarmos como se deve 

proceder de forma coerente no momento da interpretação desses textos simbólicos. 

Também, provavelmente, poderemos identificar o porquê Deus permitiu que se 

escrevessem as profecias numa linguagem figurada. 

 

Desvelando a profecia do apocalipse 

 

Em consequência do que foi dito até agora, e já introduzindo o nosso ponto central 

de estudos, comecemos a nossa análise com a citação de Apocalipse (cap. 12:1, p.293) que 

diz: “E viu-se um grande sinal no céu: Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos 

seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. ” Sabe-se que uma mulher igual 

a essa não existe então por que o Apocalipse fala de uma mulher desse tipo? Essa mulher 

tem um significado e necessita ser desvendado para a compreensão da profecia. Esse texto 

está escrito numa linguagem figurada, simbólica e profética e as palavras precisam de 



 
  

conversões para então compreendermos a profecia. A palavra mulher tem outro significado 

e está no livro de Efésios (cap.5:23, p.229): “Porque o marido é a cabeça da mulher, como 

também Cristo é a cabeça da Igreja; sendo ele próprio o salvador do corpo”. Portanto, 

mulher em profecia significa Igreja. E essa mulher estava vestida do sol, para essa resposta 

precisamos ler um texto no livro de Apocalipse (cap.1:16, p.285): “E ele tinha na sua 

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o seu rosto era 

como o sol, quando na sua força resplandece”. Neste caso, o sol está representando a Jesus. 

Para a lua, sabemos que ela não tem luz própria e reflete a luz do sol, ou seja, algo que 

reflita a Jesus Cristo. E o que reflete bem a Jesus é o grande sacrifício quando morreu na 

cruz por toda a humanidade. 

Esta mulher também carregava uma coroa sobre a sua cabeça. Essa resposta está em 

Apocalipse (cap.3:11, p.286) ao dizer: “Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para 

que ninguém tome a tua coroa”. Ou seja, representa vitória, conquista ou galardão. E na 

coroa também tinha doze estrelas. Essa conversão está no livro de Daniel (cap.12:3, 

p.900): “Os entendidos, pois, resplandecerão, como resplendor do firmamento; e os que a 

muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre e eternamente”. As estrelas 

representam anjos, mensageiros ou pregadores, neste caso, os doze apóstolos de Cristo. 

 

Condições de produção do discurso  

 

Nenhum discurso é uma produção neutra, desvinculada da história humana. No 

mais, “não há um sentido dado, único, verdadeiro, mas vários sentidos que estão além das 

evidências” (FLORÊNCIO, 2009, p.65). As condições de produção se apresentam em 

sentidos amplos e estritos.  Em nosso corpus também percebemos esses segmentos, uma 

vez que o texto bíblico num sentido estrito nos traz apenas uma visão metafórica e 

superficial do enunciado, porém o amplo é mais aprofundado e percebemos, com a análise 

dos textos sagrados, que se trata de um discurso histórico e que teve um marco grandioso 

no cristianismo. 

 

Memória discursiva  

 

 Integra o conjunto de categorias essenciais da Análise do Discurso. “Todo discurso 

dialoga com discursos que o precederam, incorpora elementos pré-construídos produzidos 



 
  

em outros discursos, em outras épocas, que constituem uma memória discursiva”. 

(CAVALCANTE, 2007, p.48). Assim, a memória discursiva refaz a linha do tempo 

subjetivamente e traz para o tempo o que se chama hoje os pré-construídos, com vistas a 

explicitar uma situação abundante de forças ideológicas, tanto quanto os implícitos 

embutidos no discurso. Os componentes da memória discursiva entram num processo de 

ressignificação para trazer ao debate os motivos históricos constitutivos do dito. No caso 

em estudo, a memória discursiva indica perseguição à Igreja cristã primitiva a fim de 

impedir a sua propagação.  

 

Implícitos  

  

Também denominados de pré-construídos são determinações presentes no discurso, 

porém sorrateiramente. É através do dito que se percebe o implícito, ou seja, aquele 

discurso que não é assumido pelo enunciante, no entanto, está presente. 

Os sujeitos estão “condenados” a lerem de maneira contínua a realidade. Qualquer 

leitura feita carrega em si as permanências subjetivas, as quais se originaram das relações 

intersubjetivas anteriores, que são por si só ideológicas, podendo, desse modo, esconder ou 

clarificar a realidade, dependendo do grau de consciência e comprometimento dos 

indivíduos com o meio a que pertencem. Uma concepção da realidade deformada se dá 

com sujeitos de todas os tipos, ou até mesmo o contrário. (FLORÊNCIO, 2002, p.238) 

  No entanto, a AD possibilita olhares para além do dito, buscando outros sentidos, 

com destaque para aqueles sentidos encobertos nos mais variados discursos e, neste caso, o 

religioso-profético. Utilizando esses mecanismos, identificamos um possível sentido para a 

profecia. A mensagem bíblica está falando de uma Igreja vitoriosa apesar de todas as 

perseguições. Ela é iluminada por Jesus Cristo e teve como líderes os doze apóstolos de 

Cristo. A origem dessa Igreja se faz presente desde o Velho Testamento, simbolizada pelos 

sacrifícios de cordeirinhos, os quais já antecipavam o sacrifício real e único do Cordeiro de 

Deus que tira todo o pecado do mundo, Jesus Cristo. Desse modo, o sacrifício de Cristo na 

cruz fez nascer a Igreja, simbolizada pela mulher no versículo ora estudado.   

 

Considerações finais 

 



 
  

A Análise do Discurso (AD) se presta a esclarecer as entrelinhas das falas, 

relevando seus aspectos camuflados. No presente trabalho se analisou o discurso profético 

do livro da Revelação abordando o primeiro versículo do capítulo doze. Evidenciou-se 

também, na profecia, a grande perseguição que os cristãos sofreram durante toda história. 

Viu-se também que as condições do discurso têm base ideológica, pois como sabemos não 

há discurso neutro e nem inocente. 

Outro elemento importante é a memória discursiva por meio da qual o indivíduo 

dialoga com os discursos precedentes. Por último, vem os implícitos caracterizados por 

falas pré-constituídas, mas direcionadas a conservação do status quo. Desse modo, o texto 

divulgado pelo versículo bíblico nos remete a um tempo longínquo e de tristes 

acontecimentos com o povo de Deus. 

 Como os sentidos implícitos podem ser revelados, é válido ressaltar o que afirma o 

livro de Marcos (cap.4:22, p.56) quando diz: “Porque nada há encoberto que não haja de 

ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto”. Nesse sentido, é 

que tomamos a iniciativa de analisar esse discurso profético-simbólico. Com esse estudo, 

compreende-se que as profecias bíblicas não se entendem como se lê e que necessitam de 

conversões para serem interpretadas, pois a linguagem adotada nesses textos é simbólica, 

figurada e profética. Caso não seja feita essas conversões das palavras, os leitores não 

conseguirão entender o que está escrito nas profecias bíblicas. Se o leitor não entender 

determinado versículo de alguma profecia, deve procurar respostas em versículos de outros 

livros da própria Bíblia Sagrada porque a Bíblia consegue explicar ela mesma. A esse 

respeito, diz o profeta Isaías (cap.28:10, p.722): “Porque é mandamento sobre 

mandamento, mandamento sobre mandamento regra sobre regra, regra sobre regra; um 

pouco aqui, um pouco ali”. É esse, a nosso ver, o modo eficaz de se interpretar as profecias 

bíblicas e desvendar um dos sentidos que estão por trás dos simbolismos proféticos. 

Quanto à pesquisa realizada, vale salientar ter sido fascinante, sem a pretensão de querer 

esgotar o assunto aqui tratado. Constituindo-se num pontapé inicial para a realização de 

outros futuros estudos, inclusive destacando elementos discursivos em outros textos 

religiosos. No mais, vale dizer que temos um sentimento de dever cumprido ao realizar 

esta pesquisa, pois analisamos um gênero discursivo religioso que, às vezes, é pouco 

estudado no meio acadêmico e com essa análise detectamos quão complicado é a 

interpretação de textos proféticos, porque são dotados de simbolismos e vários 

significados. E ainda despertamos para o significado e a importância da realização de 



 
  

pesquisa nessa área, para a obtenção de conhecimentos e estimulando outras pesquisas a 

fim de podermos manter um diálogo com líderes religiosos, na tentativa de contribuir na 

revisão de seus métodos de interpretação de textos proféticos de difíceis compreensões. 

Enfim, a Análise do Discurso nos permite vislumbrar as manobras discursivas e as 

entrelinhas das mais variadas falas, aqui com destaque para o discurso religioso. 

Em conclusão, vale ressaltar a satisfação obtida com esta pesquisa, por meio da 

qual podemos lançar outros olhares sobre as profecias bíblicas, contribuindo com os 

cristãos e o público em geral no tocante a exegese dos textos sagrados. Por fim, é válido 

pontuar o que está escrito no livro de Gálatas (cap. 4:16, p.270): “Fiz-me acaso vosso 

inimigo, dizendo a verdade? ” 
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