
ESCATOLOGIA
TEOLOGIA SISTEMÁTICA III



Escatologia

Em discussões sobre a ressurreição e da doutrina 
da salvação aspectos da “escatologia” — isto é, 
do pensamento cristão acerca das “últimas 
coisas” - estão presente;


A palavra “escatologia” vem do termo grego ta 
eschata  (“as últimas coisas”) e diz respeito a 
questões como as expectativas cristãs quanto à 
ressurreição e ao juízo final.

MCGRATH, 2010, p. 623.



Escatologia
Aspectos que precisamos ter como elementos de 
“entrada” (a prioris) da discussão sobre escatologia:


O debate sobre a ressurreição de Jesus e suas 
implicações teológicas;


O resgate do caráter escatológico do conceito 
neotestamentário do “reino de Deus”;


As dimensões escatológicas da doutrina cristã 
da salvação.

MCGRATH, 2010, p. 623.



Escatologia

Em seu sentido mais abrangente, o termo 
“escatologia” designa o “relato sobre o fim”:


Ligação com a existência individual;


Conclusão da presente era.


O fato de que o tempo é linear, e não cíclico, é um 
pressuposto cristão característico de importância 
decisiva nesse contexto.

MCGRATH, 2010, p. 623.



ESCATOLOGIA X APOCALIPSE



Escatologia x Apocalipse
A partir de 1980 tem sido feita uma distinção entre 
Escatologia e Apocalipse, que possuíam mais ou menos o 
mesmo significado.


Escatologia: continua a designar o ramo da teologia cristã 
que trata das “últimas coisas”, como a ressurreição dos 
mortos, o céu e o inferno;


Apocalipse: o termo “apocalíptico”(adjetivo derivado de 
“apocalipse”) é hoje usado para referir-se a um gênero ou 
tipo de literatura específico, que em geral apresenta certo 
interesse pelas “últimas coisas”, mas que não é identificado 
especificamente por esse aspecto.

MCGRATH, 2010, p. 623-624.



O termo “apocalíptico” (derivado da palavra grega 
apocalypsis, que significa “manifestação” ou 

“revelação”) é usado hoje em relação a um tipo 
específico de literatura, encontrado em alguns setores 
do judaísmo, em um período que se estende por cerca 

de duzentos anos antes de Cristo até 
aproximadamente duzentos anos após sua vinda. 

Nesse período de quatrocentos anos, alguns grupos 
no judaísmo produziram um tipo de literatura que 

retratava uma visão de mundo e um estilo 
característicos. Os escritos apocalípticos, em geral, 

concentram-se na expectativa da iminente intervenção 
divina nas questões do mundo, de acordo com a qual 

o povo de Deus será libertado, e seus inimigos, 
destruídos; em que a presente ordem do universo será 

destruída e substituída pela restauração da criação.

–MCGRATH, 2010, p. 624.



 Em geral uma ênfase particular é posta sobre o papel 
das visões e sonhos, por intermédio dos quais os 

escritores desse tipo de literatura tiveram 
conhecimento dos planos secretos de Deus. Portanto, 

fica evidente que, embora os escritos apocalípticos 
possuam um certo interesse pelas “últimas coisas”, o 
termo “apocalíptico” é mais bem aplicado em relação 

a um tipo de teologia e a um estilo específico de 
literatura.

–MCGRATH, 2010, p. 624 - grifo nosso.



BASES 
NEOTESTAMENTÁRIAS



Bases neotestamentárias
“O Novo Testamento está impregnado pela crença 
de que algo novo aconteceu na história da 
humanidade, por intermédio da vida e morte de 
Jesus Cristo e, sobretudo, mediante sua 
ressurreição”, produzindo:


Predomínio da esperança sobre a morte.


As bases estão em Jesus Cristo e os escritos de 
Paulo.

MCGRATH, 2010, p. 624.



Bases neotestamentárias: 
Jesus

O tema dominante na pregação de Jesus é a vinda do reino de Deus;


O próprio termo, ou idéias intimamente relacionadas a ele, ocorre 
cerca de setenta vezes nos evangelhos sinópticos;


A palavra “reino” sugere uma região geográfica delimitada sob o 
governo de alguém;


Porém, o vocábulo grego refere-se principalmente ao ato de 
governar;


Na pesquisa acadêmica do Novo Testamento, a expressão “o 
governo de Deus” tem sido mais freqüentemente usada para 
esclarecer esse ponto.

MCGRATH, 2010, p. 624-625.



Bases neotestamentárias: 
Jesus

Embora vários escritores liberais do século XIX, como A. B. 
Ritschl, tentaram interpretá-lo em termos de um conjunto de 
valores morais atuais, é evidente que o termo possui 
associações tanto presentes quanto futuras;


O reino de Deus é algo que “está próximo” (Mc 1.15), 
embora, em sua plenitude, seja algo que ainda pertence ao 
futuro;


A oração do Pai Nosso, que continua a ter uma importância 
central para a oração e a adoração individual e coletiva dos 
cristãos, possui uma referência à futura vinda do reino (Mt 
6.10).

MCGRATH, 2010, p. 624-625.



Bases neotestamentárias: 
Jesus

Na última ceia, Jesus falou a seus discípulos acerca de uma 
ocasião futura, quando eles tomariam vinho no reino de Deus 
(Mc 14.25);


O consenso entre os estudiosos do Novo Testamento se 
estabelece no sentido da existência de uma tensão entre o 
“agora” e o “ainda não” em relação ao reino de Deus, que é 
semelhante àquela apresentada pela parábola do grão de 
mostarda (Mc 4.30-32);


A expressão “escatologia inaugurada” tem sido bastante 
usada como uma referência à relação da inauguração do 
reino no presente e seu cumprimento no futuro.

MCGRATH, 2010, p. 625.



“Novamente ele disse: "Com que compararemos 
o Reino de Deus? Que parábola usaremos para 

descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que, 
quando plantada, é a menor semente de todas. 

No entanto, plantada, ela cresce e se torna a 
maior de todas as hortaliças, com ramos tão 

grandes que as aves do céu podem abrigar-se à 
sua sombra".”

–Marcos 4:30-32



Bases neotestamentárias: 
Paulo

A escatologia de Paulo também demonstra uma tensão 
entre o “agora” e o “ainda não”;


Isso é articulado por meio de uma série de imagens 
fundamentais, que podem ser assim sintetizadas:


A presença de um “novo século”:


Conforme a ótica de Paulo, havia um elemento 
protelatório: a transformação final do mundo 
ainda está por vir, embora possa ser aguardada 
com confiança. (2Co 5:17; 1Co 10:11)

MCGRATH, 2010, p. 625.



Bases neotestamentárias: 
Paulo

A ressurreição de Cristo é vista por Paulo 
como um evento escatológico, que confirma 
o fato de que um “novo século” fora 
realmente inaugurado:


Paulo claramente vê a ressurreição de 
Cristo como um evento que permite que 
os cristãos vivam com a certeza de que a 
morte — uma característica dominante 
do “presente século” — fora derrotada.

MCGRATH, 2010, p. 625.



Bases neotestamentárias: 
Paulo

Paulo aguarda a futura vinda de Cristo, no fim dos tempos, para o 
juízo final, confirmando a nova vida dos cristãos e seu triunfo sobre o 
pecado e a morte:


Diversas imagens são utilizadas com referência a esse fato, 
inclusive a imagem do “Dia do Senhor”;


Em uma passagem (lCo 16.22), Paulo usa uma palavra em 
aramaico, maranatha, (que significa, literalmente, “Vem, nosso 
Senhor!”) como expressão da esperança cristã;


Parúsia (parousia), um termo grego, geralmente usado para se 
referir à futura vinda de Cristo (e.g. 1Co 15.23; 2Ts 2.1, 8,9);


Para Paulo, existe uma íntima relação entre a última vinda de 
Cristo e a realização do juízo final.

MCGRATH, 2010, p. 626.



Bases neotestamentárias: 
Paulo

 A vinda do Espírito Santo é um tema fundamental da escatologia paulina:


Este tema, construído sobre um aspecto constante das expectativas 
do povo judeu, vê o dom do Espírito como uma confirmação de que 
um novo século foi inaugurado em Cristo;


Um dos aspectos mais importantes do pensamento de Paulo sobre 
esse ponto está em sua interpretação sobre o dom do Espírito 
concedido aos cristãos, como um arrabon  (2Co 1.22; 5.5);


Essa palavra nada comum significa basicamente um “penhor”, uma 
“garantia”, confirmando que o cristão pode ficar seguro de sua 
salvação pelo fato de possuir o Espírito;


Embora a salvação seja algo que ainda será totalmente consumado 
no futuro, o cristão já pode estar seguro em relação a esse evento 
futuro, mediante a presença do Espírito.

MCGRATH, 2010, p. 626.



Portanto, fica claro que a escatologia do Novo 
Testamento é um tanto complexa. No entanto, 
podemos afirmar que um tema central dessa 

escatologia aponta para o fato de que um evento 
ocorrido no passado inaugurou algo novo, que 
terá sua consumação final apenas no futuro. 
Assim, o cristão encontra-se preso na tensão 

entre o “agora” e o “ainda não”.

–MCGRATH, 2010, p. 626.



AGOSTINHO



Agostinho: as duas 
cidades

Essa obra foi escrita em um contexto que poderia 
facilmente ser descrito como “apocalíptico” - pois nele 
acontecia a destruição da grandiosa cidade de Roma, 
bem como o colapso do império romano;


Seu tema central descreve a relação entre duas cidades 
— a “cidade de Deus” e a “cidade dos homens”;


As complexidades da vida cristã, especialmente no que 
tange aos aspectos políticos, estabelecem-se pela 
dialética entre essas duas cidades;

MCGRATH, 2010, p. 626.



Agostinho: as duas 
cidades

Os cristãos vivem “nesse período intermediário” que separa a 
encarnação de Cristo de sua volta final em glória;


A igreja deve ser vista como uma espécie de exílio que existe no 
interior “da cidade dos homens”. Ela está no mundo, mas não 
pertence ao mundo;


Existe uma profunda tensão escatológica entre a realidade 
presente — em cujo contexto a igreja se encontra exilada, em que 
de certa forma é forçada a manter seu etos (caráter) ao mesmo 
tempo em que se vê rodeada pela descrença — e a esperança 
futura — em cujo contexto a igreja será libertada da opressão do 
mundo e, finalmente, admitida na comunhão da glória de Deus.

MCGRATH, 2010, p. 626-7.



Agostinho: as duas 
cidades

Fica bem claro que Agostinho não dedicou seu 
tempo à idéia donatista da igreja como um corpo de 
santos;


Para ele, a igreja compartilha da natureza caída do 
mundo e possui, portanto, em seu interior tanto os 
puros quanto os impuros, tanto os santos quanto os 
pecadores;


Somente no último dia essa tensão será 
solucionada.

MCGRATH, 2010, p. 627.



Agostinho: as duas 
cidades

Contudo, paralelamente a essa compreensão coletiva da 
escatologia, Agostinho demonstra uma percepção das 
dimensões individuais da esperança cristã;


Isso fica especialmente claro em sua discussão sobre a tensão 
entre a presente natureza humana e a forma que terá no futuro;


Os cristãos são salvos, purificados e aperfeiçoados - isso, 
contudo, acontece em esperança (in spe), mas não na realidade 
(in re);


Assim, a salvação é algo inaugurado na vida do cristão, mas 
que somente encontrará sua plenitude no fim da história.

MCGRATH, 2010, p. 627.



Agostinho: as duas 
cidades

Dessa forma, Agostinho é capaz de oferecer esperança aos 
cristãos, à medida que eles contemplam a natureza pecadora 
de suas vidas e se perguntam como isso deve se reconciliar 
com as exigências de santidade contidas no evangelho, as 
quais apontam para uma natureza semelhante à de Deus;


Para Agostinho, os cristãos são capazes de alcançar essa 
santidade em uma esperança que transcende sua condição 
presente;


Essa esperança não é algo inventado ou falso, mas antes 
uma esperança certa e segura que se fundamenta na 
ressurreição de Cristo.

MCGRATH, 2010, p. 627.



Agostinho: as duas 
cidades

Agostinho tem perfeita consciência de que a palavra “fim” 
apresenta dois significados;


Ela pode significar tanto “a cessação do que era, ou o 
aperfeiçoamento de algo começado”;


A vida eterna deve ser entendida como o estado no qual o 
nosso amor por Deus, iniciado nesta vida que vivemos, 
atingirá finalmente sua consumação, mediante a união com 
aquele que é objeto de nosso amor;


A vida eterna é “a recompensa que nos torna perfeitos”, a 
qual o cristão buscou ao longo de toda a sua vida de fé.

MCGRATH, 2010, p. 627.



IDADE MÉDIA



Idade Média
Agostinho havia proposto uma esquematização 
relativamente simples da história cristã, a qual tratava o 
período em que a igreja existia como aquela era que 
separava a vinda (ou o “advento”) de Cristo de sua volta (ou 
a “Segunda Vinda”);


No entanto, essa visão não satisfez seus intérpretes 
posteriores’


Joaquim de Fiore (1132-1202) desenvolveu uma abordagem 
histórica mais especulativa, dotada de uma forte orientação 
escatológica e levemente baseada na doutrina da Trindade.

MCGRATH, 2010, p. 627.



Idade Média
De acordo com ele, a história universal pode ser dividida em 
três eras:


A era do Pai, que corresponde à dispensação do 
Antigo Testamento;


A era do Filho, que corresponde à dispensação do 
Novo Testamento, na qual se inclui a igreja;


A era do Espírito, que assistiria o surgimento de novos 
movimentos religiosos, os quais levariam à reforma e à 
renovação da igreja, bem como à consolidação final da 
paz e da unidade sobre a terra.

MCGRATH, 2010, p. 627-8.



Idade Média
O que conferia às perspectivas de Joaquim uma particular 
urgência era a datação precisa desses períodos;


Cada era, conforme ele, consistia em quarenta e duas 
gerações de trinta anos cada;


Em consequência disso, a “era do Filho” terminaria em 
1260 e seria imediatamente seguida pela nova e radical 
“era do Espírito”;


Nesse aspecto podemos dizer que ele antecipa vários dos 
movimentos milenaristas de nossos dias.

MCGRATH, 2010, p. 628.



Idade Média
As idéias de Joaquim causaram certa consternação em sua época, 
especialmente à medida que se aproximava o ano 1260;


Suas idéias foram condenadas pelo Quarto Concilio Laterano, em 1215, e 
Tomás de Aquino as descreveu como fundamentadas em meras 
“conjecturas”;


Em 1255 — apenas cinco anos após o período em que a nova era do 
Espírito deveria chegar, conforme Joaquim — suas profecias foram 
censuradas, por uma comissão teológica papal, como heréticas;


Contudo, outros mostravam-se mais favoráveis em relação a elas. O 
descontentamento com o caráter extremamente institucional da igreja 
levou muitos a ver com bons olhos as idéias de Joaquim sobre uma nova 
“era do Espírito”, bem como o advento de uma “igreja espiritual” em seu 
lugar.

MCGRATH, 2010, p. 628.



Idade Média
Dentre os que tinham Joaquim em alta estima, destacamos o poeta 
toscano Dante Alighieri (1265-1321), que lhe designou um lugar no 
paraíso;


Dante, inspirado-se na cidade de Florença, escreveu a Divina 
Comédia com a finalidade de conferir uma expressão poética à 
esperança do cristianismo, assim como de tecer comentários sobre 
a vida da igreja e da cidade de Florença na época em que viveu;


O poema passa-se no ano de 1300 e descreve a maneira como 
Dante é guiado às profundezas da terra pelo poeta romano pagão, 
Virgílio, que atuará como seu guia através do inferno e do 
purgatório;

MCGRATH, 2010, p. 628.



Idade Média
A obra é um importante retrato da visão de mundo medieval, segundo a 
qual entendia-se que as almas dos que haviam morrido passavam por 
uma série de processos de purificação, antes de estar preparadas para 
ter um relance da visão de Deus - o que representava o fim último da 
vida cristã;


A importância que a obra apresenta está ligada a sua vivida descrição 
da geografia espiritual das últimas coisas;


Divina Comédia assume a forma de três poemas principais inter-
relacionados, respectivamente intitulados Inferno, Purgatório e Paraíso;


A obra faz um apelo substancial aos principais temas da teologia e da 
espiritualidade cristãs, incluindo, ao mesmo tempo, comentários sobre 
a política e os fatos sociais contemporâneos.

MCGRATH, 2010, p. 628.



Idade Média
A Divina Comédia  de Dante ajudou a definir com certa profundidade as 
diferentes percepções medievais existentes acerca do inferno;


Talvez valha a pena destacar o fato de que a visão de Dante representa 
uma espécie de elaboração bastante substancial (e um tanto 
especulativa) acerca do pouco material bíblico que possuímos sobre 
esse assunto;


Dante tinha consciência de que a especulação em torno da escatologia 
daria uma excelente leitura e, ao mesmo tempo, apimentou seu texto 
com comentários da política municipal ou eclesiástica de sua época;


A obra merece uma leitura cuidadosa, tanto como obra literária quanto 
como testemunho da visão medieval acerca do mundo.

MCGRATH, 2010, p. 630.



ILUMINISMO



Iluminismo
A atmosfera extremamente racionalista do Iluminismo levou a uma 
crítica da doutrina cristã a respeito das últimas coisas, que foi na época 
taxada como superstição primária e totalmente destituída de qualquer 
fundamento concreto;


O conceito de inferno foi particularmente criticado;


A perspectiva profundamente utilitária do Iluminismo posterior 
apresenta uma consequência: o progressivo fortalecimento da crença 
de que a punição eterna era algo que não servia a qualquer propósito 
útil;


Feuerbach alegava que as noções de “céu” e “vida eterna” eram 
simples projeções do desejo humano de imortalidade, completamente 
destituídas de qualquer fundamento objetivo.

MCGRATH, 2010, p. 631-2.



Uma crítica mais abalizada da doutrina da esperança cristã 
encontra-se nos escritos de Karl Marx;


Ele defendia que a religião, de modo geral, procurava confortar 
aqueles que passavam por sofrimento neste mundo, ao persuadi-
los da idéia de uma vida feliz após a morte (materialismo);


Ao fazê-lo, a religião os desviava da tarefa de transformar o 
mundo, de forma a eliminar o sofrimento existente;


De certo modo, é possível considerar o marxismo como uma 
espécie de secularização da escatologia cristã, o qual tem na 
“revolução” um correspondente secularizado do “céu”.

MCGRATH, 2010, p. 632.

Iluminismo



Teorias semelhantes também podem ser encontradas no liberalismo do 
século XIX;


A idéia de um fim catastrófico da história foi deixada de lado, em prol de uma 
doutrina da esperança, que por sua vez se baseava na tese da progressiva 
evolução da humanidade na busca do aperfeiçoamento ético e social;


Influência da teoria da seleção natural de Darwin (teoria da evolução);


Portanto, nesse cenário, a escatologia foi relegada ao status de curiosidade 
teológica;


Assim, o conceito de “reino de Deus”, destituído de suas dimensões bíblicas 
e apocalípticas, era visto (por Albrecht Ritschl, por exemplo) como um reino 
estático, passivo, como um reino de valores morais, em direção ao qual a 
humanidade avançava, mediante um contínuo processo de evolução.

MCGRATH, 2010, p. 632.

Iluminismo



RESGATE DA ESCATOLOGIA



Três correntes:


Corrente futurista: O reino de Deus é algo que 
permanece no futuro e que intervirá no curso da 
história humana, transformando-a totalmente (Weiss).


Corrente inaugurada: O reino de Deus já começou a 
exercer sua influência sobre a história, embora sua 
plena realização somente se dê no futuro.


Corrente realizada: O reino de Deus já se cumpriu 
com a vinda de Jesus (Dodd).

MCGRATH, 2010, p. 633.

Resgate da escatologia



RUDOLF BULTMANN: A 
DEMITOLOGIZAÇÃO



Bultmann alegava que essas crenças eram apenas “mitos”, 
as quais necessitavam ser interpretadas existencialmente;


O Novo Testamento relata diversas “histórias” que dizem 
respeito a tempos e lugares remotos e inacessíveis (como 
“no princípio” ou “no céu”), as quais envolviam a atuação 
de agentes e fatos sobrenaturais;


Bultmann afirma que tais histórias possuem, na verdade, 
um significado existencial subjacente que pode ser captado 
e apropriado mediante um processo de interpretação 
adequado.

MCGRATH, 2010, p. 634.

Bultmann



Talvez o mais relevante desses mitos seja aquele de caráter 
escatológico, o qual defende o iminente fim do mundo, 
mediante uma intervenção direta de Deus que levaria ao juízo 
final e posteriores recompensa ou punição;


Esse conceito possui uma importância central para nossa 
narrativa, à medida que permite que Bultmann trate da 
demonstração feita por Schweitzer, acerca do “completo e 
total condicionamento escatológico” do Novo Testamento, 
mediante um amplo processo de demitologização;


Para Bultmann, esse “mito” e outros similares poderiam ser 
reinterpretados existencialmente.

MCGRATH, 2010, p. 634.

Bultmann



Assim, no caso do mito escatológico, o reconhecimento de que 
a história não havia, de fato, chegado ao fim não 
necessariamente invalidava o mito: se interpretado 
existencialmente, o “mito” dizia respeito ao aqui e agora da 
existência humana - ao fato de que os seres humanos devem 
encarar a realidade de sua própria morte e que, assim, são 
forçados a tomar decisões existenciais;


O “juízo final” em questão não envolve algum tipo de 
julgamento divino  futuro, que ocorrerá com o fim do mundo, 
mas sim um julgamento de nós mesmos  atual, que se 
fundamenta em nosso conhecimento sobre o que Deus fez em 
Cristo.

MCGRATH, 2010, p. 634.

Bultmann



Lá, o “agora” relativo à vinda do Revelador 
corresponde exatamente ao “agora” da 

proclamação da Palavra como fato histórico, o 
“agora” do presente, do momento... Esse “agora”, 

em que somos abordados em um momento 
específico, é o “agora” escatológico, pois nele 

faz-se a decisão entre vida e morte. Ele representa 
a hora que está vindo e, ao ser atingidos por ela, 
passa a ser “agora”... Portanto, não é verdade 

que a parúsia, aguardada pelos demais como um 
evento ocorrido no tempo, estivesse sendo nesse 
momento negada ou transformada por João em 

um processo interno da alma, em uma 
experiência. Ao contrário, João abre os olhos do 

leitor: a parúsia já aconteceu!
–BULTMANN apud MCGRATH, 2010, p. 634



JÜRGEN MOLTMANN: A 
TEOLOGIA DA ESPERANÇA



Bloch via-se como alguém que permanecia coerente com a 
noção bíblica de uma esperança apocalíptica revolucionária;


Bultmann procurava tornar a escatologia aceitável mediante 
sua demitologização, ao passo que Bloch a defendia, ao 
apontar tanto para a profunda crítica social quanto para a visão 
profética de transformação da sociedade que acompanhava as 
idéias escatológicas em seus contextos bíblicos originários;


Na década de 1960, tanto a Europa quanto os Estados Unidos 
assistiram ao surgimento de uma explosão de otimismo em 
relação ao futuro da humanidade. O futuro parecia cheio de 
esperança.

MCGRATH, 2010, p. 635.

Montmann



Contra esse cenário de uma visão secular da esperança, via de regra 
fundamentado em uma ideologia marxista, Moltmann defendia a 
necessidade de um resgate da dimensão comunitária do conceito cristão de 
esperança, como um fator central na vida e no pensamento do cristão e da 
igreja;


A escatologia precisava ser resgatada dessa posição, em que era 
considerada como “um pequeno capítulo inofensivo no final de uma 
dogmática cristã” (Karl Barth), para receber lugar de honra;


De acordo com Moltmann, a escatologia possui uma importância central 
para o pensamento cristão;


A atitude de Moltmann, orientada em direção ao futuro, definida e informada 
pelas promessas de Deus, é sintetizada da seguinte forma: “a esperança em 
busca da compreensão - espero para que possa compreender”).

MCGRATH, 2010, p. 635.

Montmann



Se é a esperança que sustenta e mantém a fé e faz com que ela 
siga em frente, se é a esperança que atrai o cristão para uma 

vida de amor, então também será a esperança aquilo que 
constitui a força motriz do pensamento sobre a fé, de seu 

conhecimento e reflexões sobre a natureza humana, a história e 
a sociedade. A fé tem esperança para que possa saber aquilo 

em que acredita. Assim, todo seu conhecimento será uma 
espécie de antecipação, um conhecimento fragmentado que 

constitui um prelúdio do futuro prometido e, como tal, é 
devotada à esperança... A esperança cristã volta-se na direção 
de um novum ultimum, de uma nova criação de todas as coisas 
pelo Deus da ressurreição de Jesus Cristo. Assim, inaugura uma 

perspectiva futura que abrange todas as coisas, inclusive a 
morte, e nela também pode e deve abranger nossas limitadas 

esperanças de uma renovação da vida, incentivando-as, 
relativizando-as e dando-lhes uma direção.

–MOLTMANN apud MCGRATH, 2010, p. 636.



O DISPENSACIONALISMO



O dispensacionalismo é um movimento que alcançou uma influência 
considerável no evangelicalismo do século XX, em particular em o 
período entre 1920 a 1970;


O termo deriva seu nome de sua compreensão acerca da existência de 
uma série de “dispensações” (palavra que deriva do grego oikonomia) 
na história da salvação;


O movimento originou-se na Inglaterra, com John Nelson Darby 
(18001882);


No entanto, assumiu especial importância nos Estados Unidos, sob a 
influência de C. I. Scofield (1843-1921), cuja Scofield Reference Bible 
[Bíblia de referência ScoBeld] (1909) tornou-se um marco no 
pensamento dispensacionalista.

MCGRATH, 2010, p. 637.
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1.Período da inocência, que ocorreu entre a criação e a queda;


2.Período da consciência, que ocorreu entre a queda e o dilúvio;


3.Período do governo humano, que ocorreu entre o dilúvio e o chamado 
de Abraão;


4.Período da promessa, que ocorreu entre o chamado de Abraão e 
Moisés;


5.Período da lei, que ocorreu entre Moisés e a morte de Cristo;


6.Período da igreja, que ocorreu entre a ressurreição e o tempo presente;


7.Período do milênio.

MCGRATH, 2010, p. 637.
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Uma das características clássicas do dispensacionalismo de 
maior relevância diz respeito à sua interpretação da palavra 
“Israel”;


Para alguns como Scofield e Charles C. Ryrie (nascido em 1925), 
Israel sempre designa o povo judeu e nunca representa a igreja 
cristã;


Israel e a igreja são duas entidades completamente distintas, 
cada qual com sua própria história e destino;


“Israel” refere-se a um povo cuja esperança se concentra em um 
reino terreno; “a igreja”, por outro lado, é um termo que se refere a 
um povo celeste cujo destino encontra-se além desse mundo.

MCGRATH, 2010, p. 637.
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O “arrebatamento” e a “tribulação” são duas noções centrais e 
características do dispensacionalismo;


A primeira diz respeito à expectativa do cristão de ser arrebatado “com ele 
nas nuvens” para encontrar a Cristo quando ele voltar (lTs 4.15-17);


A segunda baseia-se nas visões proféticas do livro de Daniel (Dn 9.2427) e 
é entendida como um período de sete anos de juízo divino sobre o mundo;


Os escritores dispensacionalistas ainda se dividem quanto ao fato do 
arrebatamento ser visto como pré-tribuiacional  (de acordo com o qual os 
cristãos serão capazes de escapar do sofrimento da tribulação) ou pós-
tribulacional (de acordo com o qual os cristãos deverão passar pela 
tribulação, porém com a certeza de que se juntarão posteriormente a 
Cristo).

MCGRATH, 2010, p. 638.
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ELEMENTOS CRISTÃOS 
SOBRE “AS ÚLTIMAS COISAS”



O INFERNO



“Seria terrível sofrer a fúria e a ira do Deus Todo-
Poderoso, mesmo que só por um momento; no 

entanto, os pecadores deverão sofrê-la por toda a 
eternidade. Não haverá fim para essa horrível 
miséria sem precedentes... Vocês, pecadores, 

terão a certeza de que serão obrigados a passar 
longos anos, milhões e milhões de anos, em sua 

luta contra essa tremenda vingança que não 
conhece misericórdia.”

–EDWARDS apud MCGRATH, 2010, p. 639.



Inferno
Crítica 1:


Sua existência tem sido encarada como uma contradição à afirmação 
cristã acerca da vitória final de Deus sobre o mal;


Essa crítica é atribuída especificamente a Orígenes, o escritor patrístico, 
cuja doutrina da restauração de todas as coisas repousa, mais que 
tudo, na afirmação do triunfo final e completo de Deus sobre o mal;


No período moderno, o filósofo Leibniz identificou essa questão como 
uma grande dificuldade existente na doutrina do inferno: 


Parece um tanto incoerente que, mesmo no contexto do grande 
futuro da eternidade, sob a suprema autoridade de um bom 
soberano, o mal deva triunfar sobre o bem. Apesar disso, muitos 
serão chamados, mas poucos os escolhidos.

MCGRATH, 2010, p. 639.



Inferno
Crítica 2:


A noção de uma justiça vingadora parece contrária ao 
cristianismo para muitos escritores, especialmente à luz de 
diversas passagens do Novo Testamento que falam da 
compaixão de Deus;


No século XIX, em particular, uma série de escritores considerava 
difícil reconciliar a idéia de um Deus amoroso com a noção de 
uma punição contínua dos pecadores em retribuição de seus 
atos;


A principal dificuldade deles se encontrava no fato de que parecia 
não haver finalidade alguma para o sofrimento dos condenados.

MCGRATH, 2010, p. 639.



O CÉU



Céu
A noção cristã de céu é essencialmente a de uma 
realização escatológica da presença e do poder de 
Deus, assim como da eliminação final do pecado;


A melhor forma de compreender essa noção é 
considerando-a como uma consumação da 
doutrina da salvação, de acordo com a qual a 
presença, a punição e o poder do pecado foram 
finalmente eliminados, e a plena presença de Deus, 
nos indivíduos e na comunidade da fé, foi 
alcançada.

MCGRATH, 2010, p. 642.



Céu
A vida eterna não é uma projeção da existência humana tomada 
de forma individual, mas, ao contrário, deve ser encarada como o 
ato de participar da comunhão de um Deus amoroso, juntamente 
com toda a comunidade redimida;


A palavra “céu” é bastante usada nas cartas de Paulo, no Novo 
Testamento. Embora seja natural pensar no céu como algo futuro, 
o pensamento de Paulo parece abranger tanto uma realidade 
futura como uma esfera ou domínio espiritual que coexiste com o 
mundo material do espaço e do tempo. Assim, ele refere-se ao 
“céu” tanto como a futura morada do cristão (2Co 5.1,2; Fp 
3.20) quanto como a morada atual de Jesus Cristo, de onde ele 
virá no dia do juízo final (Rml0.6; lTs 1.10; 4.16).

MCGRATH, 2010, p. 642.



Céu
Uma das declarações mais importante que Paulo 
faz a respeito do céu concentraste em torno da 
noção dos cristãos cuja “cidadania [...] está nos 
céus” (Fp 3.20), os quais, de certa forma, 
participam da vida do céu no presente;


A tensão entre o “agora” e o “ainda não” fica bem 
evidente nas afirmações de Paulo acerca do céu, o 
que torna muito difícil sustentar a idéia do céu 
como algo que só existirá em um futuro distante, ou 
que não possa ser experimentado no presente.

MCGRATH, 2010, p. 642.



Céu
Irineu:


A idéia do milênio terreno, para ele, era confirmada 
por uma série de considerações, especialmente a 
promessa feita por Cristo, na Santa Ceia, de que 
beberia vinho novamente com seus discípulos. 
Como isso seria possível, perguntava Ireneu, se 
eles todos fossem apenas espíritos 
desencarnados? Essa passagem para ele era uma 
clara indicação de que haveria um reino de Deus 
estabelecido sobre a terra antes do juízo final.

MCGRATH, 2010, p. 642.



Céu

Tertuliano:


Para Tertuliano o milênio era um período no 
qual os justos seriam recompensados pelo 
sofrimento que tiveram de suportar em razão 
de sua fé, que ocorreria, porém, antes de ser 
levados finalmente para o céu.

MCGRATH, 2010, p. 643.



Céu

Hipólito:


Alegava que a referência a um período de mil 
anos não deveria ser entendida literalmente 
como uma previsão da duração cronológica 
de um reino terreno, mas sim como uma 
alegoria indicativa da grandeza do reino 
celeste.

MCGRATH, 2010, p. 643.



Céu
Especialmente na igreja de língua grega, a especulação 
concentrava-se na questão da natureza do corpo ressurrecto;


Que tipo de corpo os cristãos teriam quando fossem 
ressuscitados?


A ênfase sobre o milênio havia desviado a atenção dessa 
questão, pois situava a restauração física dos cristãos em um 
domínio terreno, no qual eles manteriam seus corpos humanos;


Contudo, o foco da atenção agora se transferia para a questão 
da ressurreição, em que Orígenes logo veio se consolidar como 
um dos principais nomes no que concerne a essa discussão.

MCGRATH, 2010, p. 643.



Céu
O primeiro ensinamento alegava que a ressurreição era uma simples reconstituição do 
corpo humano, que incluía todos seus aspectos físicos e funcionais, a qual ocorreria no 
dia do juízo;


A outra doutrina defendida por críticos gnósticos do cristianismo, afirmava que tudo o 
que fosse material era impuro e, portanto, rejeitava qualquer visão da ressurreição que 
fizesse referência a elementos físicos;


Para Orígenes, era evidente que o corpo ressurrecto era uma entidade puramente 
espiritual. Em vez de possuir aspectos físicos adequados à vida na terra, o corpo 
ressurrecto era adaptado à vida espiritual no céu;


No entanto, Orígenes também insistia no fato de que o corpo ressurrecto possuía a 
mesma “forma” (no grego: eidos ) que o corpo terreno. Assim, para ele, a ressurreição 
envolvia a transformação espiritual do corpo sem a perda de sua identidade. Contudo, a 
abordagem adotada por Orígenes, conforme parecia a muitos, envolvia uma separação 
radical entre corpo e alma. E esse dualismo tinha raízes na filosofia grega e não nas 
escrituras.

MCGRATH, 2010, p. 643.



Céu
Para Orígenes, era evidente que o corpo ressurrecto era uma entidade 
puramente espiritual. Em vez de possuir aspectos físicos adequados à 
vida na terra, o corpo ressurrecto era adaptado à vida espiritual no céu;


No entanto, Orígenes também insistia no fato de que o corpo 
ressurrecto possuía a mesma “forma” (no grego: eidos) que o corpo 
terreno;


Assim, para ele, a ressurreição envolvia a transformação espiritual do 
corpo sem a perda de sua identidade;


Contudo, a abordagem adotada por Orígenes, conforme parecia a 
muitos, envolvia uma separação radical entre corpo e alma;


E esse dualismo tinha raízes na filosofia grega e não nas escrituras.

MCGRATH, 2010, p. 643.


