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Jamais as profecias bíblicas suscitaram tamanho fascínio como vemos nos dias de
hoje. Parte deste interesse se deve às in
certezas de nossa época. Nosso mundo
passou a ser cada vez mais marcado pela
instabilidade política e por conflitos fe
rozes, principalmente no Oriente Médio.
Por todo o mundo, as sociedades são mar
cadas por esta ameaça, juntamente com a
decadência moral, o crime desenfreado e
os desmandos dos governos. Vivendo nesles tempos turbulentos, as pessoas buscam
respostas, e muitas se voltam para a Bíblia
tentando encontrá-las. N ão obstante o
fíkil acesso a confortos e tecnologias mo
dernas, que incluem computadores capazes
de processar bilhões de bits de informações
em um piscar de olhos, muitos ainda crêem
que a Bíblia, um livro escrito há milhares
de anos, guarda respostas para a vida e para
aquilo que nos aguarda após a morte.
Lamentavelmente, a maioria obtém
pouco auxílio na área de estudos proféti
cos. A menos que optem por se dedicar de
lorma especial ao estudo das profecias, as
pessoas não encontram informações ne
cessárias para dirimir muitas dúvidas que
possuem acerca deste assunto tão imporlante. Tais questões merecem ser tratadas
com toda a atenção, pois 28 por cento da
Bíblia, ao ser escrita, era profética! Deus
i laramente ligou importância a este aspeclo, visto que incluiu passagens proféticas
cm quase todos os livros da Bíblia, além
de usar, quase exclusivamente, profetas
para registrar as Escrituras. Como disse
o apóstolo Pedro: “ [...] homens santos de
Deus [os profetas] falaram inspirados pelo

Espírito Santo” (2 Pe 1.2D- A exatidão de
seus escritos inspirados, particularmente as
porções proféticas, prova, sem sombra de
dúvidas, a origem divina da Bíblia.
Nada motiva mais os cristãos do que o
estudo das profecias. Ele acende um fogo
evangelístico no coração da igreja, chama
a atenção do crente para missões e, em uma
época de iniqüidade, produz o desejo de se
viver em santidade. Foi por esse motivo que
a LaHaye Prophecy Library [“Biblioteca
Profética LaHaye”] foi lançada em conjun
to com a Harvest House Publishers há al
guns anos. Enciclopédia Popular de Profecias
Bíblicas é um livro fundamental dessa série
e deverá, na verdade, ser um dos mais com
pletos. Com a ajuda do Dr. Wayne Brindle,
reunimos uma equipe de especialistas que já
escreveu sobre os mais importantes assun
tos na área do estudo profético. Eles podem
discordar entre si em itens de menor impor
tância, mas todos concordam nas questões
principais de escatologia bíblica. Em espe
cial, todos abraçam a visão pré-milenista
e pré-tribulacionista do fim dos tempos. A
fim de facilitar o estudo, os tópicos reuni
dos nesta enciclopédia foram organizados
alfabeticamente. Cada artigo foi escrito de
modo que atendesse tanto os mais experien
tes como os iniciantes no estudo das profe
cias. Esperamos que este estudo lhe sirva de
inspiração, levando a um estudo mais pro
fundo das Escrituras. Como disse o apóstolo
Paulo, “Procura apresentar-te a Deus apro
vado, como obreiro [...] que maneja bem a
palavra da verdade” (2 Tm 2.15).
Oramos para que estes artigos alimen
tem a sua mente, abençoem o seu

« dmipertem u i*un nliiui com 11 bendita c#«
pertin^t ilo retorno de Jesus. Conforme
Inutruvflcs de nosso Senhor, persistimos
em viciar, atentos a seu iminente retor

no, quando nos levará com Ele ao céu.
Enquanto isso, somos instados a estarmos

itempre «Icrtii» — sempre pronto» — c 11
continuamente servir a Jesus até sua volta
(M t 24.42-46).

Tim LaHaye
Ed Hindson

ABOMINAÇÂO DA
DESOLAÇÃO
Os termos ubominação da desolação, abomi
nação desoladora e abominação que traz de/«ilação dizem respeito à violação da pureza
ritual do Templo judeu em Jerusalém. Tais
expressões são traduções do termo hebrai
co shiqqucz(im) m‘shomem e do termo grego
hdclufpna tes eremoseos. Ambas aparecem
em profecias relacionadas à profanação do
Templo, tanto em 70 d.C. como no final
ilos tempos.
OCORRÊNCIAS NO ANTIGO TESTAMENTO

No AT, a expressão aparece apenas no li
vro de Daniel (9.27; 11.31; 12.11). Ela traduz
o horror experimentado pelo povo de Deus
nu testemunhar atos bárbaros e criminosos
de idolatria. Tão terríveis são tais atos que o
Templo se toma ritualisticamente inadequa
do para adoração e culto a Deus.
Daniel lamenta a ocupação estrangeira
de Jerusalém e a desolação do Templo: “[...]
Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que
seja entregue o santuário e o exército, a fim
de serem pisados?” (Dn 8.13) Em Daniel
12.1 1, lemos sobre um forasteiro conquis
tador que bane o sacrifício regular e estabe
lece a “abominação desoladora”. A palavra
“abominação” demonstra quanto Daniel
licou estarrecido diante da idolatria que in
vadiu um local sagrado e o profanou.
OCORRÊNCIAS NO NOVO TESTAMENTO

No NT, a frase aparece apenas no dis
curso proferido no monte das Oliveiras (Mt
24-15; Mc 13.14), quando Jesus claramente
alude à profecia de Daniel. O termo eremos
(“desolação”) aparece em Lucas 21.20, mas
o sentido não é exatamente o mesmo. Além
disso, diz respeito a toda a Jerusalém e não
apenas ao Templo. Jesus utiliza a mesma ex

pressão em Mateus 23.38. Embora se refmt
ao segundo Templo, Ele predii iu r destrui*
ção (não profanação) e o derramar do jufzo
de Deus. Esta previsão é completamente
diferente do sacrilégio causado pela abo
minação da desolação, o qual não redunda
em juízo divino sobre o Templo, mas sobre
aquele que o profanou (Dn 9.27). O uso
dado à expressão, por Daniel e Jesus, cla
ramente influencia outros textos proféticos
(2 Ts 2.3-4; Ap 11.1-2).
O N T utiliza bdelugma (palavra grega
traduzida como “abominação”) por quatro
vezes (Lc 16.15; Ap 7-4-5; 21.27). A Septuaginta (tradução grega do AT) a usa por
dezessete vezes. Esta palavra deriva de uma
raiz que significa “aviltar” e “cheirar mal”.
Faz referência a algo que provoca náuseas,
sugerindo que se trata de algo moralmen
te odioso e detestável. Como exemplo do
que acontece com a palavra em hebraico
no AT, o termo grego do N T aponta es
pecificamente para ídolos e práticas idóla
tras. A palavra grega eremoseos (traduzida
como “desolação” ) significa “devastar, as
solar, arruinar” (Mt 12.25; Lc 11.17; Ap
17.16; 18.17,19). A Septuaginta usa esta
mesma palavra para descrever a desolação
da Terra Prometida como conseqüência da
iniqüidade e do exílio.
SIG N IFICA DO TEOLÓGICO

Tanto no grego como no hebraico, a
frase abominação da desolação possui uma
construção gramatical pouco comum. A
melhor explicação para isto é o vínculo
literário e teológico entre abominação e
desolação, verificado nos escritos proféticos
de Jeremias e Ezequiel. Esses textos tratam
exaustivamente da profanação e contami
nação do Templo. Com freqüência, men
cionam as abominações e desolações das
profanações pagãs do Santuário (Jr 4.1 *27|
7.10; 44-22; Ez 5.11,14-15; 7.20), além dos
invasores estrangeiros que, al^um tempo

ilrpnls, degradam e destruem o Templo (Jr
4.6 H; liz 6.11; 7.20-25). Jeremias 44-22,
(.'tu especial, afirma que as a bom in a le s
tlc Israel causaram a desolação da Terra,
tornando-a um objeto de “espanto” (veja
lambem Ez 5.11,15; 7.20-24; 36.19-21).
Esta pesquisa rápida demonstra que os
israelitas consideravam os atos de impureza
ritual, e especialmente as invasões estran
geiras do Templo, como as mais terríveis
violações de santidade e como sinais do ju
ízo de Deus. Os judeus eram extremamente
cuidadosos nesta questão e faziam de tudo
para impedir tais atos. Chegaram até mes
mo a construir um muro ao redor do segun
do Templo! Havia um aviso ameaçando de
morte qualquer gentio que passasse para
o pátio dos judeus. O N T (At 21.27-28)
registra a terrível revolta da multidão con
tra Paulo, porque acreditava que ele havia
levado um prosélito gentio (Trófimo) para
dentro do Templo a fim de oferecer sacri
fícios. Eles acusavam Paulo de “profanar
o santo lugar” (o Templo). De posse de
tais informações, podemos compreender
a razão de o futuro ato de profanação da
abominação da desolação ser o clímax da
septuagésima semana de Daniel e indicar
um aumento da ira de Deus na segunda
metade da Tribulação (Mt 24-15-21; Mc
13.14-19).
M O M E N TO H ISTÓ R IC O

Durante a construção do segundo Tem
plo, uma multidão de pretensos e verdadei
ros profanadores do Templo invadiu Jeru
salém. Daniel, contudo, parece ter previsto
a invasão do imperador sírio-greco A ntío
co IV Epifânio (175 a.C.— 164 a.C.), que
ergueu um ídolo dentro do Templo, próxi
mo ao aliar de bronze. Em Daniel 11.31,
lemos: “H sairão a ele uns braços, que prolanarilo o santuário e a fortaleza [área do
lemplol, e tirarão o contínuo sacrifício,
estabelecendo a abominação desoladora”.

Isto aconteceu em 167 a.C. Km rcNpontit,
os sacerdotes judeus se revoltaram e vol
taram a dedicar o Templo (um evento co
memorado como a Festa da Dedicação em
Jo 10.22-23). O movimento levou a uma
vitória das forças militares judaicas sobre
os exércitos de Antíoco.
Alguns críticos rejeitam uma inter
pretação escatológica da abominação dct
desolação em Daniel. Consideram que to
das as referências dizem respeito à profa
nação perpetrada por Antíoco e afirmam
que o livro de Daniel foi escrito após estes
acontecimentos. Jesus, porém, entendia
que a aplicação histórica desta expressão
à profanação de Antíoco estabelecia uma
estrutura para o que aconteceria no fim
dos tempos: a abominação do Anticristo.
A o citar a profecia de Daniel (cerca de du
zentos anos após a profanação de Antíoco)
em referência à abominação da desolação
que viria no futuro, Jesus confirma tanto
sua visão como a de Daniel na aplicação
escatológica da expressão.
IM PLICAÇÕES PROFÉTICAS

Jesus via sua própria mensagem como
uma continuação dos escritos proféticos e
avaliou a geração de seu tempo à luz daque
las profecias. Muitas vezes, citava Jeremias
e Zacarias, aplicando suas profecias tanto
ao juízo que estava por vir sobre Jerusalém
em 70 d.C., como também ao juízo final. Na
“purificação do Templo”, por exemplo, Jesus
citou tanto Jeremias 7 (que alude à ameaça
de violação do Templo, logo após o sermão
de Jeremias sobre o Templo), como textos
de Isaías e Zacarias (que dizem respeito à
situação futura do Templo). O discurso de
Jesus sobre o monte das Oliveiras também
coloca o Templo em um contexto escatológico. Quando ouvem a profecia de Jesus
sobre a destruição do segundo Templo (Mt
24-1-2; Mc 13.1-2; Lc 21.5-6), os discípulos
aparentemente a vinculam à vinda do Mes-
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slus no fim dos tempos e perguntam sobre

intensidade (Dn 9.27). Isto corresponde

um siiuil (Mt 24- 5; Mc 13.4; Lc 21.7; exami
ne também 1 Co 1.22). O “sinal” dado por
Jesus foi a abominação da desolação de Da
niel (Mt 24.15; Mc 13.14). Isto, portanto,
seria uma indicação de que a nação de Israel
se aproximava de sua libertação e restaura
ção pelas mãos do Messias, pois a profana
ção do Templo daria início à perseguição do
povo judeu (ou seja, a “grande tribulação”;
Ml 24-16-22; Mc 13.14b-20). Somente o
próprio Messias seria capaz de salvá-los de
seus inimigos (Mt 24.30-31; Mc 13.26-27;
l.c 21.28).
O relato de Lucas não inclui a abomi
nação da desolação no Templo, pois se tra
ta de um evento escatológico. Este Evan
gelho enfoca o interesse mais imediato dos
discípulos (note a frase “estiver para acon
tecer”, em Lucas 21.7), atentando para
t/uando seria a destruição do Templo (e de
Jerusalém). Por esse motivo, ele também
omite a perseguição do fim dos tempos e
a Tribulação (grego: thlipsis) que está rela
cionada a este evento. Em seu lugar, utiliza
o termo “grande aflição” (gr. anagke), que
melhor descreve a invasão e aniquilação
da cidade (Lc 21.23-34). Tal acontecimen
to teve lugar quando os exércitos romanos
conquistaram Jerusalém em 70 d.C.
Mateus e Marcos localizam a abomi
nação da desolação em um tempo no qual
"então virá o fim” (Mt 24-14). Ele separa
0 período de “tribulações”, ou “princípio
das dores” (Mt 24.6-12; Mc 13.7-9), da
"grande tribulação” (Mt 24-21; Mc 13.19).
1 ticas faz o mesmo em 21.24, separando os
acontecimentos da desolação de Jerusalém
(70 d.C.), e os tempos dos gentios (era atu
al), da época descrita em “até que os tem
pos dos gentios se completem”.
A abominação da desolação marca o
meio da septuagésima semana de Daniel,
dividindo a Tribulação em duas partes,
sendo uma de menor e outra de maior

aos “42 meses” de Apocalipse 11,1-2 t «os
1290 dias de Daniel 12.11.
Os preteristas interpretam a abomina*
ção da desolação (como, aliás, fazem com
a maioria das profecias) como se esta ti
vesse se consumado inteiramente na des
truição do Templo em 70 d.C. Entretanto,
os acontecimentos da Primeira Revolta
Judaica, que culminaram com a destruição
de 70 d.C., não correspondem aos detalhes
descritos nos textos sobre a “abominação
da desolação”. As incursões romanas du
rante esta época não poderiam ser consi
deradas como abominações que causaram
desolação, porque não afetaram o sistema
de sacrifícios. Estrangeiros no Templo po
dem profaná-lo sem torná-lo impuro, razão
por que os judeus o reconstruíram após a
violação e destruição dos babilônios sem
necessitarem de uma cerimônia de purifi
cação (Ed 3.2-13). Além disso, a entrada
do general romano Ti to (que destruiu o
Templo) só aconteceu depois de o Santuá
rio estar em chamas e completamente des
truído, e após os sacrifícios serem interrom
pidos. E importante observar este aspecto,
pois a abominação da desolação de que fala
Daniel, e que é depois mencionada por Je
sus, trata apenas da interrupção de sacrifí
cios no Templo e não da sua destruição.
PERSPECTIVA ESCAT0LÓGICA

Qualquer outra interpretação, com
exceção da escatológica, deixa-nos com
detalhes não resolvidos que, ou vemos de
forma alegórica e não histórica, ou descar
tamos completamente. A visão escatológi
ca também explica o significado de tipos
bíblicos que aguardam sua materialização.
Ademais, a septuagésima semana de Da
niel e, em especial, seu acontecimento
sinalizador da abominação da desolnçfio,
influenciou a estrutura literária do discurso
no monte das Oliveiras e a parte que trn«

IM ile Jufios no livro de Apucnllpst* (caps.
6— IS)). A interpretaçíio de Jesus da ordem
doN acontecimentos da septuagésima sema
na (5 dada em um contexto histórico profétlco, e parece confirmar uma interpretação
escatológica de Daniel 9.27. Mateus 24.714 prediz que perseguições, sofrimento e
guerras continuarão até o fim dos tempos,
com seu ápice em um momento de gran
de aflição (vv. 21-22). Isto corresponde ao
“tempo de angústia para Jacó” (Dn 12.1; Jr
30.7). Somente após estes eventos, Jesus
faz referência a Daniel 9.27 (v. 15), quan
to ao acontecimento que sinalizaria este
tempo de Tribulação. Se as setenta sema
nas fossem seqüenciais e consecutivas, sem
qualquer interrupção, por que Jesus colo
caria este período intermediário antes do
cumprimento dos eventos da septuagésima
semana? O texto de Mateus, em especial,
mostra que Jesus respondia perguntas de
seus discípulos a respeito de sua segunda
vinda e do fim dos tempos (Mt 24-3). Jesus
explica que sua vinda é necessária para uma
intervenção divina e para que toda a nação
se arrependa (vv. 37-31; Zc 12.9-10), o que
ocorrerá “logo depois da aflição daqueles
dias” (Mt 24-29). De acordo com Mateus,
os acontecimentos descritos neste período,
anteriores ao advento do Messias, não po
deriam ter se cumprido em 70 d.C. com a
destruição de Jerusalém, pois tais eventos
culminam com a vinda do Messias.
Apesar de a frase “abominação da deso
lação” não aparecer em 2 Tessalonicenses
2.4, que fala sobre a profanação do Templo
no fim dos tempos, Paulo obviamente ti
nha este acontecimento em mente. A Sepluaginra, por exemplo, usa por vezes tanto
htli-lutfna (“abominação”) como anomia
("iniqüidade” ) em relação a práticas idóla
tras. Em 2 Tessalonicenses 2.3-4, portanto,
Paulo descreve aquele que se ergue acima
de todo o ídolo como o “homem da iniqüi
dade", AIíiín, a explicação de Paulo sobre

este evento serve como um comentilrlo do*
dois textos; os que tratam da "abomlnaçflo
da desolação” de Daniel (principalmente
Dn 9.27) e a declaração de Jesus, que a co
loca como um “sinal” no discurso sobre o
monte das Oliveiras. Além disso, Paulo usa
o evento para responder a mesma questão
a respeito do tempo do fim, sobre que os
discípulos de Jesus haviam perguntado, o
que reafirma a interpretação escatológica
da abominação da desolação.
Paulo escreveu à igreja de Tessalônica a fim de alertar os cristãos que tinham
abandonado os assuntos do dia-a-dia. Eles
acreditavam que a vinda iminente de
Cristo, que Paulo anteriormente pregara
(1 Ts 4.13-18), já estava próxima (2 Ts
2.2). Paulo explicou que, antes da “vinda”
do Messias, o Anticristo deve aparecer
primeiro (vv. 3-9). O sinal que tornará
manifesto o Anticristo, que é neste tex
to mencionado como “o homem da ini
qüidade”, “filho da perdição” (v. 3b) e “o
iníquo” (v. 8), é sua usurpação do lugar
de Deus no Templo (v. 4; Êx 25.8). Este
ato não apenas revelará o Anticristo, mas
também “a mentira” (o endeusamento do
Anticristo; A p 13.4-6,15), que marcará
seus seguidores (A p 13.16-18) e os con
firmará no julgamento final que terá lugar
com a vinda do Senhor (2 Ts 2.8-12).
ABO M INAÇÃO DO ANTIC RISTO

Em 2 Tessalonicenses 2.4, Paulo come
ça a explicar sobre a profanação do Tem
plo afirmando que o homem da iniqüidade
“exalta a si mesmo”. Ele se levanta “contra
tudo que se chama Deus ou é objeto de cul
to”. Embora isto possa indicar uma extra
ordinária blasfêmia contra Deus, como em
Apocalipse 13.6, o cenário é o futuro Tem
plo de Jerusalém (reconstruído). Os “obje
tos de culto”, portanto, são os vasos sagra
dos (2 Cr 5.5-7; Hb 9.2-5), e a desolação
acontece na parte mais interna do Templo

(O Sunto do» Santos), onde a presença de
Deus anteriormente se manifestava (Êx
25.22; 30.6; Ez 43.1-7).
A abominação, no entanto, é o ato do
Anticristo de entronizar-se no lugar de
I )eus, “ostentando-se” (gr. apodeiknunta)
como se fosse o próprio Deus (lit., “que
ele <? Deus” ). Tal ato de blasfêmia cumpre
a profecia de Daniel de que o Anticristo
“|...| se levantará, e se engrandecerá sobre
todo deus; e contra o Deus dos deuses fa
lará coisas incríveis [...]” (Dn 11.36). N o
contexto satânico de Apocalipse 12.9,1217 e 13.4-10, a abominação traz alusões
aos textos de Isaías 14-13-14 e Ezequiel
28.2-9, onde usurpadores “acima das es
trelas de Deus [exaltarão] seu[s] trono[s]”,
"[serão] semelhante[s] ao Altíssim o” e de
clararão: “Eu sou Deus e sobre a cadeira de
Deus me assento”.
Apesar do precedente estabelecido na
interpretação literal do discurso no monte
das Oliveiras, que claramente alude à pro
fanação do Templo histórico em Jerusalém,
alguns intérpretes de 2 Tessalonicenses 2.4
vêem o “santuário de Deus” como uma me
táfora da igreja, em uma expressão alegóri
ca. Vêem o ato da profanação do “homem
da iniqüidade” como apostasia no meio da
igreja. O texto de Paulo, contudo, era diri
gido a leitores do primeiro século. Em uma
época em que o segundo Templo ainda es
tava de pé, sua referência ao “santuário de
I )eus” só podia significar um lugar: o Tem
plo judeu em Jerusalém.
Temos ainda outras razões para rejeitar a
interpretação simbólica e aplicar a profecia
ao Templo físico (considerando, portanto,
uma literal abominação da desolação): (1)
Nas poucas vezes em que Paulo usou a pa
lavra grega naos (“templo”) para se referir a
algo que não fosse o verdadeiro Santuário
em Jerusalém (1 Co 3.16; 6.19; 2 Co 6.16;
Ef 2.21), ele sempre explicou o que queria
dizer, a fim de que seus leitores pudessem

compreender sun metáfora, (2) A pitlnvra
“templo", em 2 Tessalonicenses 2,4, vem
acompanhada de um artigo definido ("o
templo”), ao contrário do uso metafórico
de Paulo, quando “templo” é, via de regril,
indefinido (“um templo”). (3) A expressfio
“no templo de Deus” complementa o sen

tido de “se assentará” (gr. kathisai), verbo
este que sugere um local específico, não
uma instituição (como a igreja). Se Paulo
estivesse se referindo à apostasia no seio da
igreja, teria preferido outros verbos, como
“entronizar” ou “usurpar”, e não um verbo
que fosse literalmente “sentar”.
Os pais da igreja anteriores ao Concilio
de Nicéia compreendiam essa passagem de
forma literal. Irineu (185 d.C.), por exem
plo, escreveu: “Pois quando esse Anticristo
tiver devastado tudo que há neste mundo,
reinará por três anos e seis meses e sentar-seá no Templo em Jerusalém. Então o Senhor
virá por entre as nuvens, coberto pela glória
do Pai. Ele enviará esse homem e seus segui
dores para o lago de fogo, mas inaugurará a
era do reino para os justos”. A interpretação
de Irineu, que contempla uma profanação li
teral do Templo, é tanto escatológica como
pré-milenialista. A interpretação simbólica
ou “espiritual” do “templo” como sendo a
igreja, em contrapartida, não aparece de
talhadamente desenvolvida até o século 3,
com Orígenes, que foi influenciado pela in
terpretação alegórica da escola helenista e
idealista de Philo.
Podemos, portanto, verificar que a in
terpretação escatológica da abominação
da desolação é respaldada tanto pelo texto
como pelo testemunho dos apologistas da
Igreja Primitiva. Isto serve para alertar-nos
quanto ao dia do engano e da desolação.
Ele virá no meio da tribulação, preconizan
do o juízo de Deus e culminando no retor
no do Senhor.

— Randall Price
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ADIAMENTO PROFÉTICO

it lyivju (Km 11, 12-15,2 5,26, 5I ). Quando ii

liderança de Israel rejeitou a Jesus como o
Messias (Ml 2 5.57-58; veja At 5.15-15,17;
4.25-27), a restauração da nação foi adiada,
o que tomou necessário um segundo advento
messiânico a fim de completar a restauração
espiritual e física de Israel (Mt 23.39; veja At
1.6-7; 3.19-21; Rm 11.25-27).
O
conceito de adiamento profético é
crucial para uma interpretação adequa
da de vários textos proféticos do AT. Por
exemplo, em Daniel 9.27, ocorre uma in
terrupção no cumprimento entre o fim das
primeiras 69 semanas (cumpridas histo
ricamente) e o início da septuagésima se
mana (cumprida escatologicamente). Este
conceito também nos ajuda a entender a
bênção de Deus sobre a Igreja (como opos
ta a Israel) sob a nova aliança (G n 12.3; Zc
8.22-23; Rm 11.17-32), bem como o pro
pósito da segunda vinda de Cristo.
A TER M IN O LO G IA DO A DIA M ENTO

Adiamento profético é uma expressão usa
da para comunicar a demora do progra
ma messiânico de redenção para a nação
de Israel. O N T refere-se à primeira e
à segunda vinda do Messias como uma
conseqüência do endurecimento judicial
de Israel (M t 13.13-15; Mc 4-11-12; Lc
8.10; Jo 12.40; A t 28.26-27; Rm 11.810). O adiamento interrompeu a restau
ração sob a nova aliança (Jr 31.31-37).
No AT, a restauração nacional de Israel
incluiu dois elementos inseparáveis: a
sua regeneração espiritual (veja Is 49.17; 53— 55; Ez 36.25-27; 37.14,23) e a
restauração física da terra (veja Is 49.8;
50:1-8; Ez 36.24,28; 37.24-28).
t > primeiro advento messiânico forneceu
,i base para a restauração espiritual (Mt 1.21;
vojit 1a 2.1 1), pela qual um remanescente ju
deu passou (Km 11.1-5). Este é um sinal da
exporiOncia nacional posterior que aconteceri1 depois que Deus concluir o seu plano para

A expressão técnica para este entendi
mento do intervalo no programa messiânico
para Israel é interpretação apotelesmática. E
derivada do verbo grego apotelo, que signifi
ca “levar até o fim, terminar”. Telos (“fim”
ou “objetivo”), pode ter aqui a idéia mais
técnica da “consumação das profecias quan
do elas são cumpridas” (Lc 22.37). Com o
prefixo apo, que basicamente possui a co
notação de “separação de algo”, a idéia é a
de uma demora ou interrupção na conclu
são do programa profético. Portanto, uma
interpretação apotelesmática reconhece que
alguns textos do AT apresentam o programa
messiânico corno um único evento, mas que
na verdade se referem a um cumprimento
histórico tanto próximo como distante, se
parado por um período de tempo indeter
minado. Escritores dispensacionais têm-se
referido a isto como uma “intercalação” ou
um “intervalo”. No entanto, adiamento pro~
fético expressa melhor este conceito. Adia

mento, porque retém a idéia original de uma
InterrupçSo no cumprimento, enquanto o
suplementa com a noção de que tal demora
é apenas temporária; e profético, porque en
tendemos que se trata de um ato intencional
e pré-ordenado no programa divino.
Os textos do AT sugeriram este adiamento quando se referiram ao endureci
mento de Israel (Is 6.9-13; Zc 7.11-12) e ao
exílio judicial (Dt 4.27-30; 28.36-37,4950,64-68), mas o adiamento só foi total
mente revelado no N T (Jo 12.37-40; A t
28.25-28; Rm 11.25-26). Corretamente,
este adiamento no cumprimento da histó
ria israelita não é tanto uma interrupção da
redenção como uma extensão de um endu
recimento predito (Rm 11.7-10). O exílio,
i|ue foi um castigo por causa da desobedi
ência nacional, foi, portanto, prolongado
durante a era da Igreja até o tempo de
terminado para a restauração nacional de
Israel (A t 1.7; 3.21; Rm 11.25-27). Desta
forma, ninguém pode questionar a infalibi
lidade da promessa divina a Israel (Rm 9.6;
1 1.29). A redenção israelita individual está
sendo cumprida, atualmente, dentro da
Igreja (Rm 11.1-5). Esta salvação do rema
nescente durante a era presente (Rm 9.8;
1 1.24,27) testifica da salvação final de todo
0 Israel na era por vir (Rm 11.26). Este as
pecto anteriormente encoberto do plano
messiânico (Rm 16.25-26; Ef 3.3-6) decla
ra que Cristo remirá Israel (Rm 11.23) tão
certamente quanto está salvando judeus e
gentios agora (Rm 11.12,15,23,31).

mento registrada no NT, Jesus ensina que h
destruição do Templo (vv, 20-23), o perío
do da Diáspora judaica (v. 24), guerras em
uma escala internacional (v. 10), desastres
naturais (v. 11), perseguições (vv. 12-19),
e fenômenos celestes e terrestres (vv. 2526) precederão a redenção nacional trazida
pela segunda vinda (vv. 27-28).
Quando o AT registrou que o Messias
nasceria (Is 9.6) e governaria sobre o trono
de Davi e sobre o seu reino (Is 9.7), esta foi
a descrição de um advento messiânico úni
co. N o entanto, em Atos 3.18-21, Pedro
explicou que a segunda metade foi adiada.
Portanto, deve-se perguntar por que se
ria necessária uma segunda vinda se todas as
promessas proféticas a respeito de Israel foram
cumpridas na primeira vinda (como alegam
os preteristas e historicistas). Além disso, a
abordagem apotelesmática é diferente da
abordagem dialética “já-ainda não”, porque
esta segunda contemplaria um cumprimen
to parcial da promessa completa, enquanto
a primeira contemplaria um cumprimento
completo de parte da promessa. Jesus não está
cumprindo parcialmente a promessa de reinar
sobre o trono de Davi como o Senhor da
Igreja (At 2.34-36; Hb 1.3; 12.2). Isto está
adiado para uma futura entronização terrena,
que cumprirá completamente as exigências
literais das promessas do AT para a nação de
Israel (2 Sm 7.16; SI 89.4; Mt 19.28; 25.31).
QUALIFICAÇÕES PARA 0 A DIAM ENTO

E importante lembrar que as profecias
messiânicas foram originalmente dirigidas
A EXPRESSÃO DO ADIA M ENTO
a Israel e que finalmente serão cumpridas
O
N T se refere ao futuro cumprimentoexclusivamente com Israel. A Igreja ocupa
dos textos de restauração contidos no AT. um período parentético no cumprimento
Por exemplo, o AT prometeu que a cidade do destino de Israel, mas ela (a Igreja) não
de Jerusalém seria liberta do domínio gen- foi relegada a uma posição parentética (veja
1io por intervenção messiânica (Zc 14.1-4). Ef 1.12; 2.6-7; 3.9-10; 5.25-27; C l 1.26Isto jamais aconteceu, mas Cristo prome 27). O N T confere à Igreja um proprislto
teu que se cumpriria na sua segunda vinda distinto no plano messiânico, juntamente
(Lc 21.24-31). Nesta predição de cumpri com o de Israel. N a Igreja, os eleitos (Ju*
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deus e gentios) têm igual acesso a Deus (Ef
2.11-22), e uma nova revelação da graça
salvadora de Deus através do Messias de
Israel. Esta graça incorporou gentios como
eo-herdeiros das bênçãos messiânicas (Ef
2.3-6), incluindo a herança do reino (1 Co
6.10; G1 5.21; Ef 5.5; 1 Ts 2.12; 2 Ts 1.5).
Ainda assim, as promessas de restau
ração feitas a Israel requerem um cumpri
mento futuro do mesmo modo que as pro
messas redentoras encontraram um cum
primento passado. A primeira vinda do
Messias foi originalmente dirigida à nação
de Israel (Mt 15.24) e cumpriu profecias
específicas (Is 53; Dn 9.26). N a segunda
vinda do Messias, Ele restaurará Israel (A t
1.6; Rm 11.26-27; 2 Ts 1.5-10; 2.3-12; A p
19.11— 20.9). Sabemos que estas promes
sas não foram cumpridas na primeira vinda
de Jesus (como sugere a interpretação dos
historicistas) porque Jesus, no Sermão do
Monte (Mt 24.30-31; 25.31), e Pedro em
Atos (A t 3.19-21), ligam o seu cumpri
mento à segunda vinda. E sabemos que elas
não foram cumpridas em 70 d.C. (como
sugere a interpretação dos preteristas), por
que “o tempo dos gentios” não foi “cumpri
do” (concluído), e as propriedades de Israel
não foram restauradas. A única maneira de
harmonizar estas discrepâncias é mudar o
significado das palavras dos profetas do AT,
ou reconhecer um adiamento do cumpri
mento profético final.
As passagens apotelesmáticas (profecias
que possuem intervalos em seu cumpri
mento) são comuns na Bíblia. A duração
cie um intervalo é irrelevante, e algumas
predições abrangiam muitos séculos (tais
como a profecia do êxodo e do estabeleci
mento na terra, em G n 15.13-16).
ADIA M ENTO E C O N TINU IDA DE
CRONOLÓGICA

A abordagem upotclcumfiticu inclui
tttnid Ulittt «XUm/h do exílio de lurael como

um adiamento da restauração da nação, com
um período parentético incorporado para
cumprir as promessas de salvação messiâ
nica em favor daqueles (sejam judeus ou
gentios) que aceitaram o Messias de Israel.
Visto que o endurecimento de Israel não
permitiu a promessa de arrependimento
nacional na primeira vinda (Jo 12.37-40),
isto será cumprido na segunda. Uma obje
ção a tal conceito de adiamento, especial
mente em passagens proféticas onde uma
medida clara de tempo ou espaço é espe
cificada (como Dn 9.24-27), tem sido que,
em tais casos, as unidades de tempo ou es
paço devem ser entendidas como algo que
funciona contínua e sucessivamente.
0 adiamento profético não afeta o
cumprimento de eventos medidos. Os
mesmos eventos cronológicos são cum
pridos na mesma ordem temporal como se
nenhuma interrupção ocorresse. Escrito
res dispensacionais ilustram isto pela ima
gem de um relógio profético. Se julgarmos
que este relógio conta apenas o “tempo
israelense”, os ponteiros do relógio con
gelaram na posição compreendida como
“tempo dos gentios”. O relógio voltará a
funcionar quando o “tempo dos gentios
for cumprido”. A partir da perspectiva hu
mana, o relógio parou e o cumprimento
pode parecer ter falhado. Do ponto de vis
ta divino, porém, nada mudou, e tudo está
acontecendo conforme o plano (porque o
“tempo dos gentios” sempre foi uma parte
pretendida do cumprimento).
0 A DIA M ENTO E A PERSPECTIVA
PROFÉTICA

1 Pedro 1.10-12, um texto dirigido
predominantemente aos exilados gentios
(1.1; 2.11), explica que Deus revelara aos
profetas a sua intenção de trazer a salvaçflo
aos gentios (veju In 9,1-2; 19.21-25; 42.1-2;
56.1-8), Ente» profeta* subiam que o Mett«
hIiin de Urucl seria u "luz pura o* gentio*" (In
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42.6; 49.6), e diligentemente procuravam
descobrir o tempo determinado do advento
messiânico, que para eles combinava tanto
a primeira como a segunda vinda. Mas os
profetas não podiam discernir claramente
quando os gentios receberiam a misericórdia, porque a maior parte destas promessas
estava ligada à era messiânica (Is 11.10;
42.6; 60.3; Ml 1.11).
0 ENSINO DE JESUS SOBRE 0
ADIA M ENTO PROFÉTICO

Jesus instruiu seus discípulos a respeito de
duas fases do advento messiânico (a realização
tia redenção e da restauração). Ele disse: “Elias
virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas
digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram,
mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim fa
rão eles também padecer o Filho do Homem”
(Mt 17.11-12; grifo do autor). A resposta de
Israel a João Batista prefigurou a sua resposta
ao Messias e foi necessário o adiamento da sua
restauração nacional.
Assim como a vinda do precursor mes
siânico possui duas fases, uma relacionada
a João Batista (para o arrependimento)
e uma relacionada ao profeta Elias (para
a restauração), também a vinda do M es
sias possui duas fases: uma como Salva
dor (para remir) e uma como Soberano
(para reinar). A rejeição a João Batista
por parte da liderança de Israel fez com
que o seu ministério profético terminasse
sem o cumprimento do arrependimento
nacional, necessitando então um futuro
precursor messiânico (representado por
Mias). 11a mesma forma, a rejeição a Jesus
poi parte da liderança de Israel também
Irz com que o seu ministério messiânico
terminasse sem o cumprimento da redençflo e restauração nacional; isto tornou
neeessilrio o seu futuro retorno como o
Messias que Ele sempre foi.
Jesus também reconheceu o princípio do
adiamento profético no uso que fez de Isafas
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61.1-2 (Lc 4.16-21). Ele diferencia o tempo
do cumprimento de dois eventos messiânicos
que se sucedem imediatamente no texto. Em
Lucas 4, Jesus foi contra a tradição judaica na
leitura pública, terminando abruptamente a
sua passagem selecionada no meio da frase.
O resto da frase diz: “[...] o dia da vingança
do nosso Deus; a consolar todos os tristes”.
Se o propósito do Senhor na primeira vinda
foi remir em vez de reinar, então podemos
entender por que Ele omitiu a segunda parte
deste versículo, que tem o foco na segunda
vinda. Ele não a omitiu, como alguns afir
mam, a fim de enfatizar a graça de Deus, por
que omitiu palavras que também enfatizam
a graça de Deus. Antes, Jesus sabia que o dia
do juízo gentio deveria ser adiado, e assim leu
apenas a parte do versículo que dizia respeito
ao cumprimento presente.
A INTERPRETAÇÃO CRISTÃ M A IS ANTIG A
DO A DIA M ENTO

A antiga teologia cristã claramente re
conhecia esta interrupção na redenção de
Israel. Em Atos 3.18, lemos a respeito da
redenção e da primeira fase da vinda de
Jesus nas palavras: “Mas Deus assim cum
priu o que já dantes pela boca de todos os
seus profetas havia anunciado: que o Cris
to havia de padecer”. Esta proclamação re
dentora está então ligada à restauração e
a segunda fase da vinda nos versículos 1921: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham, assim, os tempos do refrigério
pela presença do Senhor. E envie ele a Je 
sus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o
qual convém que o céu contenha até mm
tempos da restauração de tudo, dos quais
Deus falou pela boca de todos os seus sarv
tos profetas, desde o princípio”.
As frases “tempos de refrlyérUi" e "tem*
pos da restauração de tudo" retrHtttm Mert*
messiAnlca — a restaiirat,fln prumvtUiH lln
naçrto de Israel (veja U 2>2>4l 4<2'6| 11

9

t

n iim iv ir n n / i n iirn iu » »

, 1 12), lÍHtiiN cxpreNsfles exatas aparecem
somente iu|iii no N T e não têm precedente
dileto no A l grego, mas existem idéias pariilelus na literatura apocalíptica judaica.
I ) termo grego apokatastasis (“restau
ra d o ”), em Atos 3.21, deriva-se do verbo
apokathistemi (“restaurar” , a uma condição
anterior) e aparece em Atos 1.6: “restaii'
rando o reino a Israel". Em Mateus 17.11 e
Marcos 9.12 (veja Ml 4.5), o termo se refe
re à vinda de Elias para “restaurar todas as
coisas”. Expressões paralelas deste período
de restauração no N T (embora mais amplas
em abrangência) incluem o uso que Jesus
faz de “a regeneração” (gr.: palinenesia) em
Mateus 19.28, e a descrição de Paulo da fu
tura era de redenção em Romanos 8.18-23.
Este termo para restauração é especialmen
te relacionado ao arrependimento judaico
nacional, porque os dois termos vêm da
mesma raiz e parecem estar padronizados
após a condição profética para a restaura
ção do reino messiânico: “Tornai para mim
[com um coração restaurado], e eu torna
rei para vós [com bênçãos restauradas]”
(Zc 1.3; Ml 3.7; veja Mt 3.1-2; 4.17). Esta
relação entre o arrependimento nacional
e o advento messiânico para a nação, es
pecialmente com a exigência acrescentada
do testemunho judaico e da inclusão gentia
(At 1.8; 15.11-18), demanda um período
parentético antes do juízo final.
A INTERPRETAÇÃO DE PAULO SOBRE 0
ADIAM ENTO

Paulo escreveu que a rejeição de Israel
ao Messias prometido trouxe uma suspen
são no cumprimento das promessas messi
ânicas a Israel (Rm 11.12,15,23,25-28,31).
Ele explicou que Deus não falharia em sua
promessa feita a Israel, e assim os gentios,
i|uo atualmente compartilham o Messias
de Israel durante a era da Igreja, também
recebem a certeza das bênçãos prometidas
por Deus (Rm 9.6; 10.1; 11.11,29-32).

Portanto, apesar da rejelçflo nacional
de Israel a Jesus como o Messias, a alian
ça de Abraão não loi revogada. Isto não
lhes garante a salvação separada do arre
pendimento (M t 3.8-9; Rm 2.17-29), mas
preserva a promessa da futura salvação da
nação uma vez que esta se arrependa (Zc
12.10— 13.2; Mt 24.30; Rm 1 1.25-27).
EXEMPLOS DE A DIA M ENTO PROFÉTICO

Muitas profecias escatológicas do AT
foram parcialmente cumpridas, mas aguar
dam o cumprimento completo ou final. A l
gumas passagens apotelesmáticas incluem
tanto um cumprimento histórico próximo
quanto um cumprimento distante do “Dia
do Senhor”.
TE X T O S E S C A T 0 L Ó G IC 0 S
SO B R E 0 “ D IA DO S E N H O R ’’

Cumprimento
Próximo

Cumprimento
Distante

Isaías 13.6

Isaías 13.9

Joel 2.1, 11

Joel 2.31

Obadias 1-14

Obadias 15-21

Sofonias 1.7

Sofonias 1.14

Outros textos messiânicos escatológicos
do AT revelam (à luz da revelação do N T)
uma distinção entre um cumprimento his
tórico (primeira vinda) e um cumprimento
escatológico (segunda vinda).
Muitos dos textos de profanação-restauração nos profetas fazem distinção en
tre um cumprimento parcial (próximo)
no retorno à terra — e na reedificação de
Jerusalém e do Templo — e um cumpri
mento final ou escatológico (distante) no
reagrupamento nacional final de Israel
(Is 11.11-12) — o seu retorno à Jerusa
lém (Is 2.2-3) e a reedificação do Templo
escatológico (Ez 37.26-28; 40— 48) no
reino milenial.

TEXTOS MESSIÂNICOS ESCATOLÓGICOS

Gênesis 49.10
2 Samuel 7.15

Gênesis 49.11-12
2 Samuel 7.13, 16

Salmos 2.7

Salmos 2.8

Isafas 9.1-2

Isaías 9.3-5

Isafas 9.6

Isafas 9.7

Isafas 11.1-3

Isaías 11.4-16

Isafas 52.13— 55.13

Isaías 56.1-8

Isafas 59.16

Isaías 59.17-21

Isafas 61.1-2

Isaías 61.2-11

Daniel 9.26

Daniel 9.27

Miquéias 5.2

Miquéias 5.3-15

Sofonias 2.13— 3.7

Sofonias 3.8-20

Sofonias 9.9

Sofonias 9.10

Malaquias 3.1

Malaquias 3.2-3

Malaquias 4-5

Malaquias 4.6

O A DIAM ENTO PROFÉTICO E O
D ISPEN SAC IO N A LISM O

O
adiamento profético é um dogma
dispensacionalismo clássico. Não foi cria
do para manter os programas para Israel e
para a Igreja separados. Antes, baseia-se na
observação de que o N T mantém Israel e
a Igreja como instituições distintas quando
emprega as passagens messiânicas e de res
tauração do AT. O N T descreve programas
separados para Israel e para a Igreja. Podese chegar a algumas conclusões a respeito
do adiamento profético:
1. O atual domínio físico dos poderes
gentios e o atual programa espiritual
da Igreja mostram que o cumprimen
to histórico literal da restauração e
do reavivamento nacional de Israel
aguardam uma era futura.
2. A evidência para o adiamento pro
fético (interpretação apotelesmá
tica) não está restrita a nenhum

trxtn, mus é imui cimicterfsflcn dos
textos proféticos messlAnlcos e do
"Dln do Senhor". Isto pode ser pos
teriormente apoiado pelos motivos
de restauraçSo dos profetas, que não
vlrtim um cumprimento completo
em nenhuma era subseqüente.
V Pode-se demonstrar o adiamento
profético nos textos escatológicos
do NT, especialmente no Sermão do
Monte e em Apocalipse 6— 19.
4, O N T posteriormente demonstra
li UCeltit(,flo do adiamento profé
tico através da continuação das
promesNUN de restauração, contidas
n o AT, a Israel (assim como em At
3.19-21; Rm 11.25-31). A segunda
vinda de Cristo estil especialmente
associada ao cumprimento dessas
promessas (veja Mt 24.30-31; At
1.6-7;3.20; 2 Ts 2.8).
Portanto, um dogma distinto da her
domenêutica dispensacional é a interpreta
ção apotelesmática, ou adiamento profé
tico. Este fenômeno revela o significado
do “Dia do Senhor” do AT ou dos textos
messiânicos escatológicos, em que alguns
aspectos da restauração de Israel ainda
não foram cumpridos.

— Randall Price
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ALIANÇAS
As relações entre o homem e Deus sempre
foram mediadas por uma ou mais alianças
bíblicas. Deus firmou seis alianças distin
tas, com suas respectivas promessas: (1) a
Aliança Noaica (Gn 6.18; 9.8-17), (2) a
Aliança Abraâmica (Gn 15.1-21; 17.1-22;
26.2-5,24; 28.13-17), (3) a Aliança Mosai
ca (Êx 19— 20,24), (4) a Aliança Sacerdo
tal (Nm 25.10-13), (5) a Aliança Davídica
(2 Sm 7.12-16), e (6) a Nova Aliança (Jr
31.31 -34). Cinco destas são incondicionais,
irrevogáveis, eternas e concedidas pela gra
ça. Somente a aliança mosaica foi condicio
nal, passível de ser revogada, temporária e
dependente das obras.
Em nenhum momento, a Bíblia men
ciona uma aliança da graça ou da redenção.
Também não vemos nenhuma menção às
supostas alianças edênicas e adâmicas, nas
mais de 280 vezes em que a palavra “alian
ça” é utilizada no AT, ou em suas mais de
trinta ocorrências no NT. (No verbete
“Dispensações”, veja maiores informações
sobre as características de “aliança” nas
promessas feitas por Deus antes de Noé.)
Deus se comprometeu com a realização de
determinadas coisas na história, e a profe
cia concentra-se em como e quando Deus
realizará estas promessas.
AS DIFERENTES ALIANÇAS

A liança Noaica
A primeira vez em que o termo “alian
ça” aparece no AT, é em relação à aliança
noaica (Gn 6 .18; 9.9-17). Após um dilúvio
universal, expressão de sua ira (6.1 -7), Deus
firmou uma aliança unilateral com Noé,

a fim de preservai a raça humana c Iodas
as criaturas vivas da extinção. Ele afastou
a possibilidade de um futuro extermínio
global ao prometer jamais voltar a repetir
aquela experiência. Esta aliança, ignorada
no NT, é incondicional, eterna, válida por
todo o tempo de vida desta terra, e tem o
arco-íris como seu sinal (8.21-22; 9.1117). A irrevogabilidade desta aliança serve
para melhor compreendermos esta mesma
característica nas alianças abraâmica, sa
cerdotal e davídica (Jr 33.20-26). A graça
comum de Deus (Is 54.9) é misericordiosa
e manifestada de forma compassiva a toda
a raça humana, atingindo cada vida indivi
dualmente (Mt 5.45; A t 14.17; 17.25).
A liança A braâm ica
Deus firmou a aliança abraâmica, sagra
da e autônoma (Lc 1.72), unilateralmente
(Gn 15.7-17) com Abraão, Isaque e Jacó
(Ex 2.24). Esta aliança foi proclamada
e confirmada por oito vezes (Gn 12.1-3;
13.14-17; 15.1-21; 17.1-21; 22.15-18; 26.25,24; 28.13-17; 35.10-12). Ela é eterna
(Gn 17.7-8,13,19), irrevogável (Hb 6.1318), superior à aliança mosaica (Rm 4.13;
G1 3.17), imediatamente condicional (Gn
17.14; Lv 26.43), mas, em última análise,
incondicional (Lv 26.44; Dt 4.31). Foi mar
cada pela circuncisão (Gn 17.9-14; A t 7.8).
Suas promessas eram: (1) descendentes consangüíneos a Abraão (Gn 13.15; 15.18), (2)
descendentes espirituais a Abraão (Rm 4.11;
G1 3.7, 26-29), (3) o Salvador (G1 3.16),
(4) uma nação (Gn 12.2; 17.4; 35.11), (5)
a terra (Gn 12.1; 13.15,17), (6) proteção
e bênçãos pessoais (Gn 12.3; 28.15), e (7)
bênçãos sobre as nações da terra (Gn 12.3;
17.4-6), especialmente redenção (SI 111.9;
Rm 4.16-18; G1 3.8).
A liança M osaica
A aliança mosaica, ou antiga alian
ça, é singular, autônoma e condicional
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(Tx 19.5-6; I.v 26.1-46; Dt 7.12— 8.20;
9,22-28). Firmada no monte Sinai
(P.* 19-20), serviu para testar Israel (Êx
20.20; Dt H.2), que voluntariamente ade
riu a este pacto (Êx 19.8; 24.3-7; 34-27).
lira simbolizada pelo Sabá (Êx 31.16-17).
Suas disposições eram restritas ao período
de validade da aliança (Êx 31.16; Lv 24-8;
Nm 18.19). Com as contínuas violações de
Israel (Lv 26.14-39; Dt 29.25-28; 31.16,
20), esta aliança revogável, fora da graça
divina e sem efeito salvífico, levou a um
infeliz resultado (Dt 31.16,20) — o que,
por fim, levou Deus a revogá-la (Ez 44-714; Zc 11.10), de modo que ela não mais
possui nenhuma autoridade (Rm 6.14-15;
l il 5.23-25; Ef 2.14-16). Ela foi substituída
pela nova aliança (Jr 31.31-34; Hb 8.6-13;
9 .11-22; 10.1-18), sem prejudicar a aliança
abraâmica anterior (G1 3.15-22; 4.21-31).
limbora apareçam leves sinais da nova
aliança (Dt 29.4; 30.6) e da aliança abraâmica (Dt 29.13; 30.5,20) em Deuteronôin io 29— 30, a aliança firmada em Moabe
|que não é a aliança mosaica anteriormen
te firmada em Horebe (Dt 29.1)] muito
provavelmente envolve uma confirmação,
considerando que (1) ocorre posteriormenle, (2) em um outro local, e (3) é firmada
por um novo grupo. Esta aliança, portanlo, não é original ou autônoma, pois o uso
subseqüente do termo “aliança”, em Deuteronômio 29.9-25, aponta para a aliança
mosaica, condicional e bilateral.

n

sa lealdade de Finéias a Deus (Nm 25,1015; SI 106.50-51) levou a uma aliança
unilateral (Nm 25.12), autônoma, incon
dicional, eterna (Nm 25.13; SI 106.31) e
irrevogável (Jr 33.20-21). Esta promessa
à linhagem de Finéias (1 Cr 6.1-15) irá
continuar durante o Milênio (Ez 40.46;
43.19; 44.15; 48.11), através da descen
dência de Zadoque, que fielmente exerceu
as funções de sumo sacerdote junto a Davi
e Salomão (1 Rs 1.32-40).
A liança Davídica
De forma incondicional, Deus prome
teu a Davi que seu descendente assumi
ria o trono e governaria Israel e o mundo
(2 Sm 7.12-16; 1 Cr 17.11-14). Esta alian
ça davídica é autônoma, unilateral (2 Sm
23.5; 2 Cr 13.5; SI 89.3,28,34), irrevogá
vel (2 Sm 7.15; 1 Cr 17.13) e eterna (2 Cr
13.5; 21.7; SI 89.28,36). Tal aliança, con
tudo, foi inicialmente condicional (2 Sm
7.14; 1 Rs 2.3-4; SI 89.30-32,39), visto que
descendentes ímpios estariam desqualifica
dos. Embora esta aliança não esteja expli
citamente mencionada no N T (A t 2.30),
parece evidente que Jesus Cristo é este
descendente de Davi (Mt 1.1; Jo 7.42). E
Ele que Deus planeja entronizar (Mt 29.28;
25.31; Lc 1.32; Jo 18.37) para, futuramen
te, durante o Milênio (Ap 20.1-10), gover
nar Israel e todas as nações (SI 110.2; Zc
14.9; Lc 1.33; A p 11.15; 12.5; 19.15-16).

N ova Aliança
Aliança Sacerdotal
A nova aliança, incondicional, uni
O
sacerdócio levítico e aarônico origilateral (Ez 30.37; 37.26), eterna (Is 55.3;
nal, que foi condicionalmente estabeleci 59.21; Jr 32.40; Ez 16.60; H b9.15; 13.20)
do por Deus como parte da antiga aliança e irrevogável (Is 54-10; Hb 7.22), supõe
(mosaica), deveria durar apenas durante o a extinção da antiga aliança (mosaica)
prazo da aliança (Êx 29.9; 40.15; Lv 24.8- em função do pecado de Israel (Jr 31,32;
9; Nm 18.8, 19; Dt 33.8-11; Ne 13.29; Ml Ez 44-7; Zc 11.10-11). Originalmente
2.4-5,8). O sacerdócio, contudo, assumiu firmado com Israel (Jr 31.31), este pHCto
dimensões completamente inéditas em continha bênçãos redentoras, tanto pur»
termos de orientação e duração. A corajo a salvação (Is 49.8; Jr 31,54) como pura
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do lugar, os relacionamento» descrito» OR
Bíblia, com especial destaque para as r*»
lações entre Deus e o homem, sflo Ic^hIn
ou jurídicos. E por esse motivo que sflo
regulamentados através de alianças. As
alianças, via de regra, envolvem inten
ções, promessas e sanções.
Havia três tipos de alianças no anti
go Oriente Médio: o tratado de concessão
real, o tratado entre um suserano e seu
vassalo, e a aliança entre pares em posição
de igualdade. O tratado de concessão real
era um tipo de aliança promissória que
surgia do desejo do Rei de recompensar
seu leal servo. A recompensa, geralmente,
envolvia concessões de terras, títulos ou
um sacerdócio. Entre os exemplos bíblicos
desse tipo de aliança, temos as alianças
abraâmica e davídica.
Os tratados ou alianças de concessão
real são incondicionais. Este aspecto é im
portante para a profecia bíblica, pois colo
caria em jogo se Deus é ou não é obrigado
a cumprir suas promessas junto àqueles que
originalmente as receberam. Cremos, por
exemplo, que Deus deverá cumprir para
TIPOS E CARACTERÍSTICAS DAS ALIANÇAS
As diversas alianças veterotestamentá- com Israel as promessas feitas em alianças
rias possuem alguns componentes comuns incondicionais, como a abraâmica, a daví
aos tipos existentes. Havia uma promessa dica e a aliança da terra. Se isto for verda
solene, selada com um juramento. Este ju de, essas promessas deverão ser cumpridas
ramento podia ser firmado através de uma de forma literal.
fórmula verbal ou de um ato simbólico. As
Durante o segundo milênio antes de
partes envolvidas no juramento ficavam Cristo, uma forma bastante popular de
comprometidas pela aliança. Esta tinha aliança era o pacto entre um suserano
efeito legal e tornava-se a base do relacio e seu vassalo. Este pacto comprometia
namento entre as partes, definindo o pa um vassalo com seu suserano e era obri
gatório apenas para o vassalo. Dentre os
drão ético entre elas.
Existem outros aspectos importantes exemplos bíblicos deste tipo de aliança,
nas alianças bíblicas. Em primeiro lugar, podemos lembrar a oferta de servir a
elas são contratos entre indivíduos, com N aás, feita pelos homens de Jabes-üileo propósito de regulamentar o relaciona ade em Sam uel 11.1, além dos reis, no
mento existente. Deus deseja se compro vale de Sedim, que serviam a Quedor*
meter com o seu povo e cumprir as suas laomer, em G ênesis 14- O mais claro e
promessas, a fim de demonstrar na histó conhecido exem plo é, contudo, a aliança
ria o tipo de Deus que Ele é. Em segun entre o Senhor e Israel no Sinal.

ii vida nesta terra (Is 49.S; Jr 32.40-41).
Hsta aliança autônoma, mais tarde, per
mitiu que a Igreja do N T fosse salva (Rm
11.11-32), por intermédio de Cristo, o
Mensageiro (Ml 3.1) e Mediador (Hb 8.6;
9.15; 12.24) de uma superior aliança (Hb
7.22; 8.6). Esta aliança foi comprada com
o sangue e a morte deste Sumo Sacerdote
especial (Zc 9.11; Mt 26.28; 1 Co 11.25;
Hb 9.15; 10.29). Os crentes do AT previram (Hb 9.15) que o sacrifício vivificador
de Cristo (2 Co 3.6) iria trazer (1) graça
(Hb 10.29), (2) paz (Is 54-10; Ez 34-25;
37.26), (3) o Espírito Santo (Is 59.21),
(4) redenção (Is 49.8; Jr 31.34; Hb 10.29),
(5) a remoção do pecado (Jr 31.34; Rm
11.27; Hb 10.17), (6) um novo coração
(Jr 31.33; Hb 8.10; 10.16), e (7) um novo
relacionamento com Deus (Jr 31.33; Ez
16.62; 37.26-27; Hb 8.10). Esta aliança
representa um novo noivado entre Deus
e Israel (Os 2.19-20), inaugurado pela
mesma misericórdia divina que vemos na
aliança davídica (Is 55.3).

I
Imii nllançu entre iguais eru lirmadaEFEITO DA8 ALIANÇAS
enire Indivíduos com a mesma relcvAncia Padrõvs Proféticos
na relaçílo e trazia c o n d iz es estipuladas
Quando percorremos a Bíblia, tio IVnpor ninhos. Alguns exemplos bíblicos são tateuco aos profetas, constatamos que o
os pactos entre Jacó e Labão (Gn 31.44- papel dos profetas é bastante semelhante
50), Abraão e Abimeleque (Gn 21.25-32) ao desempenhado pelos embaixadores de
e Josué com os gibeonitas (Js 9.3-27).
nossos dias, que representam as políticas e
as posições de seus governos. Os profetas
trazem, em nome de Deus, admoestações e
ESCOPO DAS ALIANÇAS
As alianças ou pactos entre suseranos e comentários divinos sobre a nação de Is
vassalos são condicionais. Isto é importante, rael. O objetivo é sempre levar a nação a
pois é dentro de tal contexto que a Grande cumprir suas responsabilidades segundo a
Tribulação é mencionada pela primeira vez aliança mosaica.
A o tempo dos profetas do exílio e
na Bíblia. A tribulação é descrita como um
evento na história de Israel que ocorrerá nos posteriores a este, toda a esperança de
“últimos dias”, levando o povo ao arrepen que a nação alcançaria seu destino pela
dimento e à conversão ao Messias (Dt 4-30). obediência do povo já havia sido aban 
Um aspecto interessante em Deuteronômio donada. A esperança da nação, bem
é que a estrutura de alianças ali descrita for como de todos os gentios, estava no
ma o contexto da história de Israel, seja pas desempenho de um único indivíduo: o
sada ou futura. N o prólogo histórico (1.6— Messias. Isto preparou profeticam ente a
4-49), o Senhor não se limita a uma rápida nação para o primeiro aparecim ento do
descrição das duas partes envolvidas à época M essias na pessoa de Jesus de Nazaré.
do pacto. Ele vai adiante e apresenta uma Assim , Jesus e os escritores do N T se
visão profética de toda a futura história de guiram o modelo profético e m osaico de
Israel. Deuteronômio fornece um mapa pro registrar violações específicas da aliança
firmada por Israel (M t 21— 23), o que
fético da história de Israel.
As alianças incondicionais (como a fundam enta a expulsão da terra e a diásabraâmica) dão à humanidade os soberanos pora entre as nações. Desse modo, a ter
decretos de Deus, que definem para onde rível rejeição do próprio Filho de Deus
Ele está conduzindo a história. As alianças levou a uma m aldição ainda mais severa
condicionais (como a mosaica) nos dão os que a enfrentada anteriorm ente durante
meios que ele usará para levar-nos lá. N a o primeiro desterro, no século VI a.C .,
aliança abraâmica, Deus disse que fará algu realizado pelos babilônios.
Assim como Israel foi reunido após o
mas coisas pela descendência de Abraão. A
aliança mosaica, por sua vez, apresenta con cativeiro na Babilônia e retornou a sua
dições que devem ser satisfeitas antes que terra, ele mais uma vez será reunido de
um decreto da aliança abraâmica seja con entre as nações, para onde foi dispersado
cretizado. Deus decretou que Israel receberia em 70 d.C. Desta vez, porém, Israel será
determinadas bênçãos na Terra Prometida, reunido por um período de sete anos co
mas que eles só desfrutariam destas bênçãos nhecido como Grande Tribulação. Este
se tossem obedientes. Deuteronômio, por- período irá prepará-lo para a conversão
fanto, apresenta-nos um mapa profético que e para a suprema bênção da aliança. Tal
cobre toda a história, antes mesmo de Israel cenário é respaldado por um exame mais
profundo das passagens dos profetas vetecomeçar a trilhar seu caminho.

rotentumcntrtrloN, as quais pormenorlzam,
sem contradizer, a profecia mosaica da fu
tura Cirande Tribulação.

bônçflos de Deu», a partir denta alltmçtt,
estendem-se por sobre toda a hutrwnldude
através das eras.

Nossa Confiança

U M A ALIANÇA IN C O N D IC IO N A L

I
\ ‘its se comprometeu a manter as A aliança abraâmica é um acordo ou
promessas uma vez feitas à nação de Is- pacto incondicional, em que Deus revela
mel. A aliança que abriga tais promessas sua soberania ao eleger Abraão e seus des
í1 incondicional e possui a estrutura de cendentes e declarar-lhes os seus decretos.
uma concessão real. Ele também forneceu Arnold Fruchtenbaum explica: “Uma alian
um mapa da história de Israel, através de ça incondicional pode ser definida como
uma ferramenta conhecida como aliança um ato soberano de Deus, por meio do qual
Miserano-vassalo, constante no livro de Deus se obriga em caráter incondicional a
I Vuteronômio. E através destes mecanis oferecer promessas, bênçãos e condições
mos que o Senhor lida com Israel, e Ele específicas ao povo com quem a aliança é
mesmo optou por se comprometer em tais firmada. Este tipo de aliança é caracteriza
alianças. Por causa de sua fidedignidade, do pela fórmula “Eu o farei”, que declara a
temos a segurança de que Ele realizará es determinação de Deus em fazer exatamente
tas coisas no futuro de Israel e de seu povo como prometeu” (Fruchtenbaum, p. 570).
A estrutura do pacto ou tratado, normal
adquirido — a Igreja.
mente utilizada no segundo milênio antes
— Richard Mayhue e Thom as Ice de Cristo, destaca a natureza incondicional
da aliança abraâmica. A Bíblia contém três
tipos de aliança: (1) o pacto de concessão
BIBLIOGRAFIA
real, (2) o tratado entre um suserano e um
vassalo, e (3) um pacto entre iguais.
Uma concessão real é uma aliança,
Fruchtenbaum, Arnold. Israelology. Tustin, Cali
fórnia: Ariel Ministries, 1992.
firme e incondicional, fundamentada no
desejo de um rei de recompensar um ser
Kline, Meredith. The Structure of Biblical Authority. Crand Rapids: Eerdmans Publishing
vo leal. Com o exemplo, podemos citar
Company, 1972.
a aliança abraâmica (G n 12.1-3; 15), a
aliança davídica (2 Sm 7.8-17) e a aliança
Mendenhall, Ceorge. "Covenant", em Internatio
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Em Gênesis 15, Deus confirmou e selou
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rican Commentary. Nashville: Broadman &
lar. Fez Abrão cair em um sono profundo e
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comprometeu-se a manter a aliança, a des
peito da resposta de Abraão. Visto que Deus
foi o único a empenhar sua palavra neste
pacto, trata-se de uma aliança claramente
ALIANÇA ABRAÂMICA
incondicional, baseada exclusivamente em
A nascente de profecias bíblicas começa Deus. Podemos, portanto, ficar absoluta
com a aliança abraâmica (Gn 12.1-3,7; mente confiantes de que Ele manterá sua
I 1.14-17; 15.1-21; 17.1-21; 22.15-18), a palavra e fará com que todas as clilusuliiN da
"infle de todos os pactos de redenção”. As aliança se cumpram na história.

An compararmos n aliança ahraflmlc»
com exemplos semelhantes na história do
untlyo Oriente Médio, vemos que ela se
trata de um pacto de concessão real. G êne
sis 26.5 diz: “Abraão obedeceu à minha voz
e guardou o meu mandado, os meus pre
ceitos, os meus estatutos e as minhas leis” .
O termo “leis” vem do hebraico torah, que
basicamente significa “dirigir, ensinar ou
instruir”. O primeiro verbo de Gênesis 26.5
é “obedeceu”, em referência à obediência
de Abraão quando este se dispôs a sacrifi
car Isaque (G n 22.1-2). Tal terminologia
é semelhante à encontrada em Amarna,
em textos que tratam de alianças. O se
gundo verbo é “guardou”. Esta expressão é
semelhante a uma outorga real assíria, em
que Assurbanipal recompensa o seu servo
Bulta porque este “guardou a segurança
do meu reinado” . Mais do que um código
ético legal, ambos os verbos indicam um
relacionamento pessoal. A obediência à
torah, portanto, advém de uma aliança de
relacionamento com Deus.
A obediência de Abraão não estava
fundamentada em uma obrigação legal,
mas era uma expressão de sua fidelidade a
Deus. “Um exame mais detalhado do con
texto revela que nenhuma das cláusulas
desta aliança poderia ser vista como uma
mera disposição legal ou ética. O que o
contexto torna patente é que Deus exaltou
seu servo, Abraão, por causa de sua fideli
dade em tazer tudo que o Senhor dissesse.
Abraão não agia obrigado pela lei, mas mo
tivado por sua fé nas orientações de Deus”
(Dean, p. 13).
Acordos de concessão real eram in
condicionais. Este ponto é de grande im
portância na profecia bíblica, pois ressalta
que Deus é obrigado a cumprir suas pro
messas junto aos participantes da aliança.
Por exemplo, acreditamos que Deus deve
cumprir suas promessas à nação de Israel
através de alianças incondicionais como a

ahraAmlca, n davídica e a aliança da terra
de Israel. Se luto for verdade, tais promessas
deverão ser cumpridas na íntegra, e muitos
aspectos de seu cumprimento ainda estão
no futuro.

Eugene Merrill afirma: “Como a maio
ria dos estudiosos atualmente reconhece, a
aliança e seu contexto correspondiam a uma
concessão real (de terras), que é um acordo
legal bem documentado no antigo oriente
médio [...] A aliança abraâmica [...] deve
ser vista como uma concessão incondicio
nal feita por Jeová a seu servo Abrão. Uma
concessão que devia servir a um propósito
específico e irrevogável” (Merrill, p. 26).
AS CLÁUSULAS DA ALIANÇA

A aliança abraâmica (G n 12.1-3) en
globa três dispositivos principais: (1) terra
para Abrão e Israel, (2) uma semente e (3)
uma bênção sobre todo o mundo. Uma lista
mais detalhada reúne 14 dispositivos, ex
traídos das cinco passagens principais que
tratam da aliança e de sua confirmação.
Fruchtenbaum as relaciona da seguinte
maneira (1992, p. 570):
1. Uma grande nação se originaria em
Abraão, a saber, a nação de Israel
(12.2; 13.16; 15.5; 17.1-2,7; 22.17).
2. Foi prometida a Abraão uma terra
específica: a terra de Canaã (12.1,7;
13.14-15,17; 15.17-21; 17.8).
3. O próprio Abraão haveria de ser gran
demente abençoado (12.2; 22.15-17).
4. O nome de Abraão seria engrandeci
do (12.2).
5. Abraão seria uma bênção para as ou
tras pessoas (12.2).
6. Aqueles que o abençoassem seriam
abençoados (12.3).
7. Aqueles que o amaldiçoassem seriam
amaldiçoados (12.3).

H, lim Abriiâo, todas as famílias da terra
nerlatn benditas, inclusive os gentios
(12.); 22.18).
9. Ahraflo teria um filho com sua esposa
Sara (15.1-4; 17.16-21).

povo e a nação de Israel an lonuo de Ioda
a Bíblia.
A Bíblia faz o desdobramento de irfli*
concessões: terra, semente e bênção (ver o
ALIANÇA ABRAÂMICA

10. Seus descendentes seriam cativos no
Egito (15.13-14).
11. Muitas outras nações, além de Israel,
descenderiam de Abraão (17.3-4,6;
os países árabes).
12. Seu nome seria mudado de Abrão
para Abraão (17.5).
I í. Sarai, sua esposa, passaria a chamarse Sara (17.5).
14 A aliança teria um sinal — a circun
cisão (17.9-14).
A EXTENSÃO DA ALIANÇA ABRAÂMICA

John E Walvoord resume a importân
cia fundamental da aliança abraâmica no
onIudo das profecias bíblicas. Ele afirma: “A
aliança abraâmica contribui para a escatologia de Israel ao detalhar o programa maior
de I)eus, pormenorizando seus efeitos sobre
a semente de Abraão [...] Não é exagero di
zer que a exegese da aliança abraâmica e as
conclusões que desta advêm são a base do
estudo profético como um todo. Não dizem
respeito apenas à Israel, mas também aos
gentios e à Igreja. E aqui que encontramos
o verdadeiro fundamento para uma inter
pretação pré-milenialista das Escrituras”
(Walvoord, pp. 44-45).
A aliança abraâmica é importante na
análise de qualquer profecia bíblica, pois
expressa muitos decretos incondicionais
que são minudenciados em revelações
subseqüentes e, portanto, serão segura
mente concretizados na história. Esta ex
pansão de um tema bíblico em uma reve
lação posterior da Escritura é conhecida
como “revelação progressiva”. Podemos
veriiicá-la nos acordos de Deus com o

diagrama acima). Deus amplia estas pro
messas com novas alianças: (1) a A lian
ça da Terra de Israel (Dt 30.1-10), (2) a
Aliança Davídica (2 Sm 7-4-17), e (3) a
Nova Aliança (Jr 31.31-34).
A liança da Terra de Israel
A primeira ampliação da promessa da
terra veio após Abrão deixar Harã e chegar
à terra de Canaã. Gênesis 12.7 relata que
o Senhor apareceu a Abrão em Canaã e
disse:
A tua semente darei esta terra”.
O contexto mostra que Abrão acreditou
que o Senhor se referia à terra de Canaã. A
promessa é claramente dirigida aos descen
dentes de Abrão.
Deus volta a ampliar a promessa da
terra após Ló, sobrinho de Abrão, separarse de seu tio. Dessa vez, o Senhor Disse a
Abrão: “ [...] Levanta, agora, os teus olhos
e olha desde o lugar onde estás, para a
banda do norte, e do sul, e do oriente, e do
ocidente; porque toda esta terra que vês te
hei de dar a ti e ã tua semente, para sem
pre” (Gn 13.14-15). A promessa mais uma
vez enfatiza que Deus deu a terra a Abrão
e sua descendência. O novo elemento que
aqui surge diz respeito ao tempo — ela é
dada para sempre. Muito se discutiu acerca
desta expressão. Via de regra, sua duraçflo
é determinada pelo contexto. A menos
que existam outros indícios, ela diz respei

to h duraçflo da hUtórla humana e pode
Im lulr a eternidade.

Clône.sis IS registra a essência da aliança
e descreve os limites da terra com maior pre
cisão: “Naquele mesmo dia, fez o Senhor um
concerto com Abrão, dizendo: À tua semen
te tenho dado esta terra, desde o rio do Egito
até ao grande rio Eufrates [...]” (Gn 15.18).
Deus não apenas prometeu fazer de
Abraão o pai de uma grande nação, como
também a esta garantiu que daria um ter
ritório. Uma nação não está realmente
formada até que tenha seu próprio terri
tório. Sem sua terra natal, um povo perde
a identidade étnica e nacional. Surpreen
dentemente, Israel manteve sua identidade
nacional mesmo após 1800 anos de afasta
mento de sua terra natal.
Deuteronômio 30.1-10 amplia este as
pecto da aliança abraâmica, estabelecen
do uma aliança acerca do território de Is
rael: a Aliança da Terra de Israel (também
conhecida como A liança Palestina). Esta
passagem declara que todas as promessas
que Deus fez em relação à terra de Israel
serão cumpridas “E será que, sobrevindote todas estas coisas, a bênção ou a m al
dição [...] e te converteres ao Senhor, teu
Deus [...]” (Dt 30.1-2). Deus cumprirá
esta promessa para com a nação de Israel,
juntamente com o retorno do Messias e o
reinado no Milênio.
A A liança Davídica

A segunda aliança incondicional en
tre Deus e Israel foi mais especificamente
firmada com Davi. Ela está registrada em
2 Samuel 7.10-16. Esta aliança pormenoriza a questão da “semente” na aliança abraâ
mica. O Senhor promete estabelecer o rei
nado, o lar e o trono de Davi para sempre:
“Quando teus dias forem completos,
e vieres a dormir com teus pais, en
tão, farei levantar depois de ti a tua

demente, que procederil de tl, e entabelecerel o seu reino. Este ed!ficará
uma casa ao meu nome, e confirma
rei o trono do seu reino para sempre.
Eu lhe serei por pai, e ele ine será por

filho; e, se vier a transgredir, castigálo-ei com vara de homens e com
açoites de filhos de homens. Mas a
minha benignidade se não apartará
dele, como a tirei de Saul, a quem ti
rei de diante de ti. Porém a tua casa e
o teu reino serão firmados para sem
pre diante de ti; teu trono será firme
para sempre.” (2 Sm 7.12-16)
Estas três palavras (“reino”, “casa” e
“trono” ) dizem respeito ao futuro políti
co de Israel. Nesta aliança, Deus promete,
de forma clara, tomar Israel politicamente
independente para sempre. Ela garante a
proteção de Israel como um povo e, com o
tempo, como uma nação. Deus haverá de
cumprir esta promessa no reinado do Mes
sias, quando o Senhor Jesus Cristo, como o
grande Filho de Davi, governar no trono de
Davi. Isto ainda não aconteceu, mas indi
ca o futuro de Israel como uma nação (Ez
36.1-12; Mq 4.1-5; S f 3.14-20; Zc 14.1-21).
Deixar de enxergar o futuro de Israel como
algo especial e exclusivo que Deus preparou
para seu próprio povo eqüivaleria a chamar
o Criador de mentiroso e seria o mesmo que
considerá-lo infiel em suas palavras.
Estas promessas e profecias claramen
te mostram que: (1) Israel jamais possuiu
toda a terra prometida por Deus; (2) Deus
prometeu não mudar o seu propósito; (3)
Deus admitiu que Israel seria disperso por
entre as nações; (4) Deus traria o seu povo
de volta para sua terra e os reuniria como
uma nação; e (5) Israel, no futuro, servi
rá ao Senhor sob o domínio do Messias na
Terra Prometida.
A Igreja nunca esteve dispersa por en
tre as nações, portanto não podemos apli-

iiir-lhe o conceito de reunISo. Frases como
"sua própria terra" e “os montes de Israel”
nflo referências óbvias à geografia da Terra

Prometida, e não à Igreja. Além disso, o
Contexto indica nitidamente que Deus se
referia ao futuro político e étnico de Israel.
I )izer que Deus pretendia cumprir tais promessas na Igreja significaria afirmar que Ele
Intencionalmente ludibriou Israel. Deus é
Hei e verdadeiro, portanto tais promessas
nflo se aplicam à Igreja.
A Nova A liança
A próxima aliança incondicional enire Deus e Israel é a Nova Aliança. Esta
aliança é nova porque substituiu a antiga,
ou seja, a Aliança Mosaica. Uma vez que
Israel foi incapaz de cumprir a aliança mo
saica, Deus, graciosamente, prometeu darlhes uma nova aliança e um novo coração
pura obedecerem a Deus. Esta aliança está
registrada em Jeremias 31.31-34:
“Eis que dias vêm, diz o Senhor, em
que farei um concerto novo com a
casa de Israel e com a casa de Judá.
Não conforme o concerto que fiz
com seus pais, no dia em que os to
mei pela mão, para os tirar da terra
do Egito, porquanto eles invalida
ram o meu concerto, apesar de eu
os haver desposado, diz o Senhor.
Mas este é o concerto que farei com
a casa de Israel depois daqueles dias,
diz o Senhor: porei a minha lei no
seu interior e a escreverei no seu co
ração; e eu serei o seu Deus, e eles
serão o meu povo. E não ensinará
alguém mais a seu próximo, nem al
guém, a seu irmão, dizendo: Conhe
cei ao Senhor; porque todos me co
nhecerão, desde o menor deles até
ao maior, diz o Senhor; porque per
doarei a sua maldade e nunca mais
me lembrarei dos seus pecados.”

Primeiro, observe que Deu» firmo 0«lR

aliança “com a casa de Israel c com n ciun
de Judá”, expressão que claramente se refe*
re à nação étnica de Israel. Em segundo lu
gar, a frase “Não conforme o concerto que
fiz com seus pais, no dia em que os tomei
pela mão, para os tirar da terra do Egito”
volta a restringir o concerto aos descen
dentes físicos de Abraão, Isaque e Jacó. Em
terceiro lugar, esta aliança visa a uma futu
ra restauração do povo não apenas como
povo de Deus, mas como um povo perdoa
do e regenerado, que serve ao Senhor.
Quando foi crucificado, o Senhor Je 
sus Cristo estabeleceu uma Nova Aliança.
Lembramos que, ao celebrar a Ceia, Cristo
disse: “[...] Este é o cálice da nova aliança
no meu sangue derramado em favor de vós”
(Lc 22.20). O N T ensina claramente que a
Igreja é uma beneficiária das recompensas
espirituais da N ova Aliança, por causa de
seu relacionamento com Cristo.
As alianças firmadas entre Deus e Israel
no AT garantiam que Israel teria um rei
no eterno na terra que Deus prometera a
Abraão. Embora Deus repetidamente os aler
tasse de que seriam expulsos por causa da de
sobediência, Ele, ao mesmo tempo, prometia
devolver-lhes a terra, onde o serviriam como
seu povo e sob o governo do Messias. Isra
el nunca controlou completamente a Terra
Prometida por Deus, nem jamais voltou para
lá sob as condições da Aliança. O AT pro
mete e as profecias predizem, com clareza,
um futuro específico para Israel: uma entida
de política e étnica com o status especial de
Povo de Deus. Isto se cumprirá quando Israel
se submeter espiritualmente a Deus.
A CONTINUIDADE DA ALIANÇA ABRAÂMICA
A aliança abraâmica é dirigida a Abraão,
Isaque, Jacó e seus descendentes. Ela ó re
petida por aproximadamente vinte vezes

em Gênesis (12.1-3,7-9; 13.14-1H; 15.1-IH;
17.1-27; 22.15-18; 26.2-6, 24-25; 27.28-29,

IH 40; 2H.I-4, 10-22; 51.5, I l-l 5; 52.24
12; 55,9-15; 4H. 5-4,10-20; 49.1 28; 50.2 5-

25). Ainda hoje, Deus age com base nesta
aliança, que está em vigor há muitos anos.
( iêncsis 12.50 registra o início do seu efeito
na história. Quando as pessoas abençoavam
Abraão e seus descendentes, Deus as aben
çoava. Quando amaldiçoavam Abraão e
seus descendentes, Deus as amaldiçoava. Os
efeitos da aliança abraâmica continuam ao
longo de todo o AT.
As Escrituras evidenciam a integridade de
Deus na história por meio de seu relaciona
mento com o povo escolhido de Israel. Como
prometido na aliança abraâmica, Deus usa
sua convivência com Israel para deixar sua
marca ao longo da história. Através de Israel,
Deus nos deu sua Lei, fundou uma nação, fe:
com que sua presença habitasse no meio de
les, inspirou sua Palavra e enviou o Salvador
do mundo. Através de Israel, Deus providen
ciará que o evangelho seja pregado por todo o
mundo e nos dará a segunda vinda de Cristo,
quando Ele reinará por mil anos em Jerusa
lém, o lugar de sua glória eterna. Sem Israel, a
segunda vinda de Cristo não pode acontecer,
pois a nação precisa estar presente para que
este glorioso evento tenha lugar. A promessa
de Deus para Israel é, portanto, a de que eles
subsistirão na história e por toda a eternidade
(Jr 31.35-37).

também eu re|eltarel toda a desceu
ddula de Israel, por tudo quanto
fizeram, diz o SliNI lt IR."

A aliança abraâmica, portanto, é um
trampolim de onde nos chegam todas as
promessas de bênçãos, seja para judeus,
gentios, ou para a Igreja de Deus. O fato de
as promessas de Deus serem extremamente
amplas não significa que os compromissos
firmados com Israel não são permanentes
ou não serão cumpridos. A aliança abraâ
mica vigora até hoje. Deus ainda abençoa
os que abençoam Israel e ainda amaldiçoa
aqueles que a amaldiçoam. Estas promes
sas atingirão seu clímax durante o período
da tribulação, levando à segunda vinda de
Cristo e ao seu glorioso reinado em Jerusa
lém durante mil anos.

— Thomas Ice
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ALIANÇA DAVÍDICA
N o pacto de Deus com A braão, vemos
sinais da aliança davídica, que é clara
mente expressa no Salm o 89 e em 2 S a 
muel 7, e se desenvolve progressivam en
te ao longo do restante do AT. Ela revela

./«viim n

0 plano eterno dc Deus pura seu povo, a
miçflo de Israel.

O Senhor disse a Ahraão: “[...] de ti fa
rei uma grande nação” (Gn 12.2). Pouco
depois, declarou: “[...] deveras te abençoa
rei e grandissimamente multiplicarei a tua
«•mente como as estrelas dos céus e como
n areia que está na praia do mar” (22.17).
A partir da ‘semente’ (plural), surgirá uma
'Semente’ (singular) que assegurará as hênçflos para todos os descendentes de Abraão,
lista Semente é o Filho de Davi, o Senhor
|esus Cristo.
A aliança davídica envolve muitas
questões que são bastante importantes
110 estudo da profecia bíblica. Existirá um
reino literal sobre a terra? Este reino é a
Igreja? A Igreja substitui a nação de Isra
el? Cristo é um Messias voltado especifica
mente para Israel, ou apenas é o líder da
Igreja de forma geral? Israel será reunido e
restaurado e Davi reinará juntamente com
lesus Cristo?
U M A FA M ÍLIA DE REIS

Quando rejeitou Saul como rei de Isra
el, Deus disse a Samuel: “[...] enviar-te-ei
a Jessé, o belemita; porque dentre os seus
filhos me tenho provido de um rei” (1 Sm
16.1). O próprio Saul disse a Davi: “[...]
Mais justo és do que eu” (24.17), e então
concluiu: “Agora, pois, tenho certeza de
que serás rei e de que o reino de Israel há
de ser firme na tua mão” (24-20).
Após a morte de Saul, o Senhor deu a
1lavi uma promessa por meio de seu pro
tela Natã. A respeito de Salom ão, o filho
de Davi, Deus disse: “Este edificará uma
i asa ao meu nome, e confirmarei o trono
do seu reino para sempre.” (2 Sm 7-1.3).
I; Deus acrescentou: “Porém a tua casa
e o leu reino serão firmados para sempre
diante de ti; teu trono será firme para
Ncmpre" (v. 16). Esta promessa é a base
da aliança davídica.

tt

A "casa" de Davi ó uma referência ii
sua linhagem familiar. O "trono" de Davi
simboliza o governo de sua família sobre
o reino de Israel. O “reino” inclui tanto
o povo como seu território. As gerações
subseqüentes de israelitas, tanto do N T
como do AT, conheciam esta promessa e
aceitavam-na como sendo literal: somen
te através da família de Davi haveria reis
sobre Israel.
O Salmo 89 repete a aliança davídica.
O Senhor afirma: “Fiz um concerto com o
meu escolhido; jurei ao meu servo Davi: a
tua descendência estabelecerei para sempre
e edificarei o teu trono de geração em gera
ção” (89.3-4). Davi é o escolhido de Deus
(89.19), seu servo e seu ungido (89.20). O
poder de Davi será exaltado. Este “poder”
clamará a Deus: “Tu és meu pai, meu Deus,
e a rocha da minha salvação” (89.26). Ele
será o “primogênito [do Senhor), o mais
elevado entre os reis da terra” (89.27). “Fa
rei durar para sempre a sua descendência; e,
o seu trono, como os dias do céu” (89.29),
diz o Senhor.
JESUS E A ALIANÇA DAVÍDICA

As promessas sobre a descendência
de Davi estendem-se pelo futuro. Deus
diz que a “casa de D avi” receberá um si
nal: “[...] eis que uma virgem conceberá,
e dará à luz um filho, e será o seu nome
Emanuel (Is 7.14)- Esta criança será o Fi
lho de Davi e, com ele, Deus abençoará
o povo judeu (9.6). Seu longo e contínuo
nome será “M aravilhoso Conselheiro,
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe
da Paz. Do incremento deste principado
e da paz, não haverá fim, sobre o trono
de Davi e no seu reino, para o firmar e
o fortificar em juízo e em justiça, desde
agora e para sempre; o zelo do Senhor dos
Exércitos fará isto” (9.7).
Quanto ao Filho de Davi, Un^er (p,
1168) escreve:

Scui novcrno como Príncipe da Paz
nobre a terra sení universal e per
pétuo, com o reinado do Milênio
se fundindo ao reino eterno (1 Co

15.24-28; Ap 22.1-5) [...] Ele reinará
como Filho de Davi (humanidade) e
Senhor (divindade), como um Re
dentor divino e humano (Ap 19.16;
20.4-6), cumprindo a aliança davídi
ca (2 Sm 7.12-13; 23.1-5; Ez 34.23;
37.24; Os 3.5; Am 9.11; Lc 2.4 e At
1.6) [...] Seu governo será eterno,
“para sempre”, extrapolando o reino
nesta terra e adentrando o domínio
eterno do Cordeiro (Ap 20.1,3).
Os Evangelhos referem-se continua
mente à relação existente entre Jesus, Davi
e sua aliança. Antes do nascimento de Je 
sus, o anjo Gabriel disse a Maria: “Este será
grande e será chamado Filho do Altíssimo;
e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi,
seu pai, e reinará eternamente na casa de
Jacó, e o seu Reino não terá fim” (Lc 1.3233). Maria também foi informada de que
o bebê em seu ventre era o Filho de Deus,
sobre quem havia profecias em Salmos 2
(Lc 1.35). Enquanto agradecia em oração,
Maria percebeu que o nascimento de seu
filho estava de alguma forma relacionado
às promessas feitas por Deus a Abraão. Ela
declarou que Deus “amparou a Israel, seu
servo, a fim de lembrar-se da sua miseri
córdia a favor de Abraão e de sua descen
dência, para sempre, como prometera aos
nossos pais” (1.54-55).
Zacarias, ao orar agradecendo pelo nas
cimento de seu filho João (o Batista), citou
parte da aliança davídica. Disse que Deus
proveu a redenção de seu povo: “E nos le
vantou uma salvação poderosa na casa de
Davi, seu servo” (Lc 1.68-69). Neste tre
cho, Zacarias está citando parte do salmo da
aliança davídica, em que o Senhor fala so
bre Davi, seu “servo” (SI 89.20), e enaltece

o "poder" (HS>,24) de Davi. ZitciirliiM aliula
vincula a aliança davídica às promessas fei

tas a Abraílo. Ele profetiza que a poderosa
salvação da casa de Davi será o livramento
de Israel contra seus inimigos, “para usar de
misericórdia com os nossos pais e lembrar-se
da sua santa aliança e do juramento que fez
a Abraão, o nosso pai” (Lc 1.69-73).
Durante o ministério de Jesus, até mes
mo alguns mendigos cegos compreenderam
que Ele era o Filho de Davi, que cumpria
as promessas messiânicas. Os cegos cla
maram: “Tem compaixão de nós, Filho de
Davi” (Mt 9.27). Pedro e os outros discípu
los compreenderam que a aliança davídica
incluía muitas doutrinas a respeito do Mes
sias. Pedro disse a seus compatriotas judeus
que o Messias, “pelo determinado desígnio
e presciência de Deus”, fora pregado na
cruz e morto pelos pecados deles (A t 2.23).
Ele estava se referindo à profecia de Davi,
de que o Messias seria o Santo que não
veria corrupção (SI 16.8-11; A t 2.25-28).
Deus jurara a Davi que este teria um des
cendente que, algum dia, sentar-se-ia em
seu trono. A ressurreição, portanto, estava
garantida (A t 2.30-31).
Pedro argumenta que Davi não poderia
estar profetizando sobre si mesmo no Sal
mo 16 e em outros salmos, pois Davi havia
morrido e jamais subira aos céus para sen
tar à direita de Deus, como o fizera Jesus
(A t 2.34). Pedro então cita Salmos 110.1
e, sobre Cristo, diz: “Disse o Senhor ao meu
Senhor: Assenta-te à minha direita, até
que eu ponha os teus inimigos por estrado
dos teus pés”.
U M A INTERPRETAÇÃO LITERAL

A aliança davídica deve ser interpre
tada de forma literal. Cinco pontos confir
mam isto em 2 Samuel 7 e em Salmos 89:
(1) as palavras e a construção gramatical
indicam um sentido literal. Elas não apon
tam em nenhum momento para uma espi-

litiuillznvflo cIhh promessas; (2) a aliança é
claramente dirigida à nação de Israel e não
íl Igreja; (3) a aliança é denominada perpéIdn. As Escrituras não dão qualquer indicaçflo de que seus efeitos cessariam em algum

momento futuro; (4) Deus confirmou a
iillunça com um juramento (SI 89.3,4,33;
1 12.1 1); (5) Deus prometeu nunca romper
t'Mii aliança. “Não violarei a minha alian
ça, nem modificarei o que os meus láhios
proferiram. Uma vez jurei por minha sanIidade (e serei eu falso a Davi?): A sua pos
teridade durará para sempre, e o seu trono,
como o sol perante mim.” (SI 89.34-36).
I Vus cumprirá a aliança davídica quando
Jcdiis reinar no trono de seu pai, Davi, du
rante mil anos.
No livro de Apocalipse, o apóstolo João
lemhra à igreja de Filadélfia que Cristo é
iiquHIe que cumpre a aliança davídica. João
escreve que Cristo “ [...] é santo, o que é
verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o
que ahre, e ninguém fecha, e fecha, e nin
guém ahre” (Ap 3.7). Jesus é também “o
l.eflo da triho de Judá, a Raiz de Davi”, o
que possui a autoridade para abrir o livro
com sete selos que efetivamente dará iní
cio à Cirande Tribulação (5.5). O próprio
Jesus afirma: “Eu sou a Raiz e a Geração de
Davi, a resplandecente Estrela da manhã”
(Ap 22.16). Jesus lembra à Igreja a aliança
davídica, mas em nenhum momento rela
ciona uma com a outra! O futuro reinado
de ( ,’risto não é uma alegoria a respeito de
sua liderança sobre a Igreja.
R ESPONDENDO À INTERPRETAÇÃO
PR O G RESSIVA

Os dispensacionalistas progressivos de
fendem que Cristo já está ocupando o tro
no de Davi nos céus, pois Ele está na glória,
Dentado à direita de Deus (SI 110.1-2). BanoIam seu argumento em diversas passagens
das epístolas de Paulo. “A descrição de
l !rlst( i como estando ‘assentado à direita de

Deus’, em Colossense» 3.1, aparece no ctm*
texto da expressão ‘reino do Filho do »c«
amor (de Deus]’ (1.13), a qual combina trÔD
características da promessa davídica: reino,
entranhável amor e relacionamento filial.
O mesmo versículo ainda aplica todas estas
características à presente situação de Jesus”
no céu (Blaising e Bock, p. 179). O Salmo
110, contudo, não afirma que Cristo está
assentado em seu trono messiânico, mas à
mão direita de Deus (110.1). Os versículos
deste salmo referem-se a seu governo na
terra e não à sua liderança sobre a Igreja.
Os progressistas dão especial destaque
a Salmos 110.4: “Jurou o Senhor e não se
arrependerá: Tu és um sacerdote eterno,
segundo a ordem de Melquisedeque”. Seu
sacerdócio segundo a ordem de Melquise
deque está relacionado à aliança davídica
ou à nova aliança, que tem a ver com seu
sacrifício para redenção de pecados? Este
versículo fica localizado entre outros dois,
que falam sobre o futuro reinado davídico
de Cristo sobre a terra, mas o autor de Hebreus vincula o sacerdócio segundo a or
dem de Melquisedeque à nova aliança, não
à aliança davídica.
O escritor de Hebreus diz que Cristo
“permanece sacerdote para sempre” (Hb
7.3), tal qual Melquisedeque, sem nenhum
vínculo sacerdotal tribal ou genealógico.
Nesta posição, “de tanto melhor concer
to Jesus foi feito fiador” (7.22). Ele fez isto
ao oferecer-se como sacrifício (7.27). A
exemplo de Melquisedeque e sem nenhum
vínculo sacerdotal com os levitas, Cristo
inaugurou a nova aliança (Hb 8.8-13; Jr
31.31-34). O autor de Hebreus não fala em
nenhuma parte que Cristo está reinando
no trono de Davi nos céus!
Pentecost (p. 104) apresenta a seguinte
conclusão:
Pode se demonstrar que, nu totu>
lidade das pregações sohre o reino

feltim por Joflo |H;iiisi <11 (Mt 3.2),
CrlNtn (Mt 4.17), os doze (Mt
10.5-7) e os setenta (Lc 10.1-12),
o único reino oferecido a Israel é
literal e nesta terra [...] O próprio
Jesus predisse este reino literal (Mt
25.1-3,31 -46). Em parte alguma,
vemos o N T relacionar o reino
prometido a Davi ao atual ministé
rio de Cristo.

A aliança davídica será cumprida no
futuro, quando o Senhor vier à terra e sen
tar-se “no trono da sua glória” (Mt 25.31).
Como Rei, ele chamará todos os bendi
tos de seu Pai e dirá: “possuí por herança
o Reino que vos está preparado desde a
fundação do mundo” (Mt 25.34). Seu rei
no durará mil anos, mas prosseguirá pela
eternidade. Visto que o “trono”, a “casa” e
o “reino” foram prometidos a Davi perpe
tuamente, o domínio do Messias sobre o
reino de Davi, a partir do trono de Davi,
jamais terá fim. A aliança davídica é, por
tanto, de vital importância na compreen
são dos acontecimentos tuturos.

—Mal Couch
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AMILENIALISMO

O amilenialismo ensina que, no futuro, não
haverá um reinado literal de Cristo durante
mil anos. A maioria dos amilenialistas acre
dita que uma forma espiritual deste reino
já existe. O amilenialismo sistemático foi a
segunda das três principais visões escatológicas que se desenvolveram. Começou a ser
ensinada na igreja no início do século V.
O
amilenialismo não admite o arreb
tamento. Da ascensão de Cristo até sua
segunda vinda, tanto o bem como o mal
prosperarão, com o Reino de Deus cres
cendo juntamente com o de Satanás. Sata
nás já se encontra aprisionado, mas o mal
continuará a aumentar. Com o retorno de
Cristo, o fim do mundo virá com a ressur
reição e o julgamento de todos. Esta visão
espiritualiza as profecias bíblicas.
A U T 0 D E F IN IÇ Ã 0 D 0 A M IL E N IA LIS M O

Floyd E. Hamilton descreve o amilenia
lismo como a visão de que “o reino milenial de Cristo começa em sua ressurreição
e estende-se até sua segunda vinda sobre as
nuvens, ao fim da presente era” (Hamilton,
p. 129). Eles afirmam que, em momento al
gum, Jesus irá reinar sobre a terra a partir de
Jerusalém. “O reino de Cristo ‘não é deste
mundo’, mas ele reina nos corações do seu
povo sobre a terra. Os mil anos simbolizam a
perfeição e a plenitude do tempo que separa
as duas vindas de Cristo." Após a segunda
vinda de Cristo, os crentes de todas as eras
irão para o céu por toda a eternidade e, em
seguida, virá o único e derradeiro julgamen
to de toda a humanidade.
Kim Riddlebarger define o amilenialis
mo da seguinte forma (Riddlebarger, pp.
31-32):
1. O amilenialismo “pode também ser
chamado de milenialismo ‘concreti-

iHili)"'. Rlddlebarger vê “evidências
da presente era milenial no presente
Reino de Jesus Cristo nos céus” .

Com o tempo, o amilenialismo surgiu dn
anti-milenialismo. O amilenialismo uca*
bou por dominar a igreja quando o grande

2. “O amilenialismo sustenta que as
promessas feitas no AT, a Israel,
Davi e Abraão, foram cumpridas
por Jesus Cristo e sua Igreja duran
te a presente era.”

pai da igreja e teólogo, Agostinho (354—
430), abandonou o pré-milenialismo em
favor do amilenialismo. A maior parte da
liderança da igreja foi adepta do amilenia
lismo durante grande parte da história da
igreja. Também era amilenialista a maioria
dos reformadores protestantes durante os
séculos XV e XVI.
O surgimento da interpretação alegó
rica e a teoria amilenialista de Agostinho
estabeleceram as bases que, mais tarde,
possibilitariam o aparecimento do pós-milenialismo. Walvoord observa que Agosti
nho “sustentava que o período compreen
dido entre o primeiro e o segundo adventos
é o milênio do qual as Escrituras falam e
que o segundo advento teria lugar ao fim
do milênio” (Walvoord, p. 19).
Praticamente todos os historiadores e
teólogos reconhecem, de pronto, esperan
ças milenialistas na Igreja Primitiva. Tam
bém reconhecem que tais esperanças foram
frustradas, entendendo qualquer aceitação
posterior desta posição como falsa esperan
ça fundamentada em exegeses errôneas.
Podemos, no entanto, encontrar uma ex
plicação alternativa para este declínio na
mudança dos métodos de hermenêutica
aceitos nas igrejas primitiva e medieval.
Os estudiosos saíram de uma interpretação
normativa, literal e gramatical para uma
profunda dependência da alegorização.
Tanto o ocidente como o oriente experi
mentou uma forte reação contra a interpre
tação literal da Escritura profética.

í. “O milênio é o período de tempo en
tre os dois adventos de nosso Senhor
Jesus. Os mil anos em Apocalipse 20
simbolizam este período.”
4. “Com o primeiro advento de Jesus
Cristo, Satanás foi aprisionado pela
vitória de Cristo obtida no calvário
e no sepulcro vazio. Os efeitos desta
vitória perduram por causa da pre
sença do Reino de Deus por meio
da pregação do evangelho, como é
evidenciado através dos milagres de
Jesus. Com a divulgação do evan
gelho, Satanás já não está livre para
enganar as nações.”
5. “Cristo atualmente reina nos céus,
onde Ele estará durante todo o in
tervalo entre sua primeira e segun
da vindas.”
6. “Ao fim do milênio, Satanás será solto
e haverá grande apostasia. Todos res
suscitarão e Jesus Cristo voltará para
presidir o juízo final. Ele então estabe
lecerá novos céus e nova terra.”
0 A M IL E N IA LIS M O E A IGREJA P R IM IT IV A

Não há qualquer registro do amileniana Igreja Primitiva. A princípio, pa
io e que ele surgiu para opor-se ao literalismo pré-milenialista e, mais tarde, estabele1 eu se de forma plena. Em outras palavras,
a Igreja Primitiva era pré-milenialista. Em
i erlo momento, aqueles que consideravam
o pré-milenialismo primitivo por demais
materialista, começaram a ensinar o que
chamarei aqui de “anti-milenialismo”.
I im iio

0 A M IL E N IA L IS M O E OS PAIS DA IGREJA

No oriente, Eusébio de Cesaréia (263—
339), teólogo real na corte de Constantino
e herdeiro teológico de Orígenes, era um
dos principais líderes da oposiç3o ao apocaliptismo. Com a subida de Constantino

no trono e a adoçflo do cristianismo como
rrliulíto oficinl do império, passaram-se a
repudiar perspectivas alternativas Norman
C'ohn comenta: “O milenialismo predomi
nou no meio da igreja cristã enquanto os
cristãos eram uma minoria rejeitada e ame
açada por perseguições. Quando, no século

IV, o cristianismo ascendeu a uma posição
de supremacia no mundo mediterrâneo e

tornou-se a religião oficial do império, a
igreja passou a sufocar as crenças milenialistas” (Cohn, p. 33). N o ocidente, Jerônimo (347— 420) e Agostinho também rea
giam energicamente contra a interpretação
profética. Em seu comentário sobre Daniel,
escrito um pouco antes do ano 400, Jerônimo argumentou que “os santos de modo
algum terão um reino terreno, mas apenas
um reino celestial. Deve, portanto, ter um
fim a fábula dos mil anos”.
Jerônimo não foi o único a atacar a in
terpretação literal e as esperanças milenialistas. Em A Cidade de Deus, Agostinho re
petidamente desacredita quaisquer esperan
ças de um reino milenial físico sobre a terra.
Com os escritos de homens como Jerônimo,
Juliano de Toledo, Gregório o Grande e,
principalmente, Agostinho, a interpretação
literal da Bíblia e, em especial, de Daniel e
Apocalipse, rapidamente desapareceu. A
influência agostiniana no ocidente calou
muitas perspectivas — umas ortodoxas e ou
tras heterodoxas e heréticas. A influência de
Agostinho foi tão poderosa que seus efeitos
foram sentidos por séculos.
A predominância da interpretação ale
górica no ocidente após a época de A gos
tinho pode ser a melhor explicação para a
aparente ausência de posturas pré-milenialistas durante grande parte da história da
igreja. O pensamento milenialista, contu
do, não desapareceu por completo, e oca
sionalmente continuava surgindo em meio
ao absoluto domínio do amilenialismo.
Na passagem do século XVI para o XVII,

Johann Helnrlcli Alsted reavivou o prémilenialismo e apresentou uma alternativa
ao amilenialismo predominante.

Desde o início do século XVII, o ami
lenialismo estabeleceu-se como única posi
ção escatológica admissível dentro da igre
ja católica e da ortodoxa oriental. Já dentre
os protestantes, o amilenialismo tem expe
rimentado um constante enfraquecimento.
Hoje, contudo, ainda possui alguns adeptos
evangélicos e é a visão predominante entre
as denominações tradicionais.
0 A M IL E N IA LIS M O É BÍBLICO?

O principal problema do amilenialis
mo está no fato de a Bíblia simplesmente
não ensiná-lo. O texto das Escrituras fala
claramente sobre o retorno de Cristo em
Apocalipse 19, e, em Apocalipse 20, ensi
na que Ele estabelecerá seu reino sobre a
terra por mil anos. Os amilenialistas não
conseguem apresentar uma única passagem
que defenda claramente sua posição. A
falta de uma fundamentação bíblica clara
é fatal para o amilenialismo perante qual
quer cristão que creia na Bíblia. E por isso
que os amilenialistas normalmente atacam
o pré-milenialismo e, só então, apresentam
complexos conceitos teológicos que devem
ser aceitos para uma interpretação bíblica
que “apóie” o amilenialismo.
O amilenialismo carece de uma her
menêutica consistente. Para subsistir, ele
precisa se afastar da hermenêutica literal,
da abordagem histórica, gramatical e contextual, em direção a algum grau de alegorização. O amilenialismo precisa de idéias
e conceitos que não podem ser percebidos
através de uma simples leitura do texto.
A alegorização, ou espiritualização, extrai
uma interpretação ádvena de um deter
minado texto, em vez de compreendê-lo a
partir do que está literalmente escrito.
O N T não ensina em parte alguma que
o Reino de Deus passou a existir com a pri-

incira vlinln de Cristo. Nele lemos que o
Reino de Deus estava “próximo" durante
o ministério de Cristo. Além disso, o fato

de a redenção pessoal ser fundamental para
se entrar no reino não nega ensinos igual
mente claros sobre a natureza física deste
reino. Uma coisa não exclui a outra, mas
ambas são complementares.
As epístolas do NT, escritas para orien
tar a Igreja durante a presente era, não en
sinam ou supõem que vivemos na era do
reino. O N T muitas vezes se refere ao rei
no como algo futuro, e não presente. Ao
admoestar Timóteo, Paulo coloca tanto a
“vinda” de nosso Senhor como o “reino”
no futuro (2 Tm 4.1). O reino começaria
com a segunda vinda dt) Senhor. Paulo
demonstra sua confiança: “E o Senhor me
livrará de toda má obra e guardar-me-á
para o seu Reino celestial” (4-18). Tal li
vramento de toda obra má é certamente
futuro. Assim, o mesmo vale para o Reino
celestial. M cClain observou: “Esta expres
são não é sinônima de céu. Mais exata
mente, ela indica que o tão aguardado rei
no messiânico terá uma origem e um cará
ter ‘celestiais’, em contraste com os reinos
desta terra. É o que mais se aproxima da
conhecida expressão ‘Reino dos céus’, tão
freqüentemente utilizada no evangelho de
Mateus” (M cClain, p. 433).
Após serem perseguidos em Derbe, Pau
lo e Barnabé retornaram a algumas das ci
dades onde tinham conquistado almas para
Cristo, e procuravam aconselhá-los: “[...]
pois que por muitas tribulações nos impor
ta entrar no Reino de Deus” (A t 14.22).
Se eles já estivessem no reino, tal afirmação
não faria sentido algum. Visto que eles não
estavam no Reino, nós também não esta
mos. Eles se referiam ao reino como algo
que ainda estava por vir.
Diversas passagens no N T dizem que
Igreja herdará o reino no futuro (1 C o 6.910; 15.50; G15.21; Ef 5.5;T g 2.5). McClain

comenta que "Paulo nflo npcnmt v6 a lur#|n
herdando o reino no futuro, ma» »cuuru>
mente o exclui da presente era, fíxnndo*o
após a ressurreição e o arrebatamento da

igreja” (Ibid.).
Atualmente, Cristo está vitoriosamen
te sentado à destra do Pai (Ap 3.2 i ) e in
tercede pelos santos (1 Jo 2.1-3). Tais ex
pressões não sugerem que Cristo esteja no
trono de Davi, que Ele haverá de ocupar
durante mil anos em Jerusalém ao retornar.
Trata-se de dois tronos distintos que Ele
ocupará em momentos e locais diferentes.
Apocalipse descreve Cristo como pessoal
mente presente na terra durante seu gover
no milenial. Apocalipse 5.10 prediz que os
santos reinarão com Ele sobre a terra. A o
fim dos mil anos, os santos continuam na
terra, pois é na terra que Satanás os ataca
(A p 20.9).
U M A INTERPRETAÇÃO SIM BÓ LICA

O amilenialismo se baseia em uma com
preensão artificial e simbólica dos mil anos
mencionados por seis vezes em Apocalipse
20.2-7. Ninguém jamais demonstrou, na li
teratura antiga, por que o número “mil” de
vesse ter algum significado simbólico. A li
ás, não vemos nenhum uso simbólico deste
número no N T ou no AT. Sempre que as
palavras hebraica e grega para “anos” são
utilizadas juntamente com números, elas
referem-se a anos literais. Vemos por toda
a Bíblia números comunicando quantida
des matemáticas, salvo quando o contexto
estabelece o contrário.
Satan ás E stá Aprisionado?
O amilenialismo ensina que Satanás
foi aprisionado em algum momento duran
te a primeira vinda de Cristo. Esta viwlo
apresenta diversos problemas. O N T nflo
indica em momento algum que Sntanri»
foi aprisionado no passado. Como Satanri»
poderia estar aprisionado e tflo ativo ao

mesmo lempo? Alimuir realidades tilo ab
surdamente contraditórias desafia a lógica
e lança dúvidas quanto ao testemunho das
Escrituras. Cristo volta à terra em Apoca
lipse 19.1 1-16 e Satanás é aprisionado em
Apocalipse 20.1-3. A prisão de Satanás é
claramente um evento futuro.
Se Satanás está aprisionado hoje, por
que ele “habita em Pérgamo” em A poca
lipse 2.13? Como é possível ele ser um leão
que ruge (1 Pe 5.8)? A prisão de Satanás é
firme e definitiva, não progressiva ou par
cial. Os verbos “prender”, “amarrar”, “lan
çar”, “fechar” e “selar” estão no aoristo,
indicando ações completas e definitivas.
Nenhuma está no modo imperfeito, indi
cando uma ação inconclusa no passado.

Cristo em sim secunda vliulu. Atualm en
te, nfio vemos nenhuma das hOnçilns pro
metidas para o reino. Somente a presença

pessoal do próprio Jesus Cristo, governan
do “com uma vara de ferro”, esmagará a
maldição e criará as maravilhosas condi
ções que a Bíblia associa com o reino. As
sim, somente o modelo pré-milenialista
descreve a seqüência dos eventos necessá
rios à implementação do Milênio.

— Thomas Ice
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Israel e a Igreja
O amilenialismo confunde Israel com a
Igreja. Se o Reino de Deus já está presente,
as promessas de Deus para Israel são cumpri
das na Igreja. Jesus Cristo, sem dúvida algu
ma, cumpriu as promessas veterotestamentárias de Deus para a Igreja, mas isto não
significa que Ele deixará de cumprir as pro
messas de Deus para Israel. O amilenialismo
moderno inclui o que é conhecido como te
ologia da substituição ou supersessionismo.
Tal proposta nega que o moderno Estado de
Israel tenha qualquer relevância nos planos
proféticos de Deus. O NT, no entanto, não
afirma em parte alguma que Israel foi subs
tituído pela Igreja. Quanto a isto, Paulo diz
o seguinte: “[...] porventura, rejeitou Deus o
seu povo? [Israel] De modo nenhum!” (Rm
11.1) A Igreja é certamente participante nas
promessas abraâmicas, mas de modo algum
usurpa as promessas para Israel.
( ) Qoverno Revolucionário de Cristo

O amilenialismo não consegue expli
car o fato de que as condições previstas na
Bíblia para o Milênio somente acontece
rão com a revolucionária intervenção de
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McCIain, Alva J. The Creatness ofthe Kingdom.
Chicago: Moody Press, 1959.
Riddlebarger, Kim. A Case for Amillennialism.
Crand Rapids: Baker Books, 2003.
Walvoord, John J. The Millennial Kingdom. Grand
Rapids: Zondervan, 1973.

ANCIÃOS (24)
Os 24 anciãos aparecem em Apocalipse
4-4,10-11; 5.8-10 e 19.4. Eles fazem parte
da visão de João sobre o futuro, a que ele
anuncia em 1.19 e começa a descrever em
4-1. Em 4-4, os anciãos estão assentados so
bre tronos ao redor de outro trono maior.
Eles trazem vestes brancas e usam coroas
de ouro. Em 4-10-11, prostram-se no chão,
adorando o Cordeiro e oferecendo-lhe suas
coroas. Em 5.8-10, eles trazem harpas e
prostram-se adorando o Cordeiro e ento
ando louvores. Em 19.4, descem de seus
tronos e prostram-se para adorar a Deus,

t|iie cutil nssentado sobre o trono maior. Es
te» imelflos estSo no céu durante a Grande

THbulHçfio e, a cada juízo de Deus, reagem
1'otli manifestações de adoração.
A FUNÇÃO DOS ANCIÃOS

Em Apocalipse 5.8-10, os anciãos, enIre outras coisas, tinham “[...] salvas de
ouro cheias de incenso, que são as orações

don santos”. Esta cena celestial representa a
Importância das orações na terra, mormen
te durante a Grande Tribulação. “O papel
diis anciãos parece ser o de demonstrar
solidariedade, não o de mediar as orações
leitas na terra (Walvoord, p. 117).” O sim
bolismo das salvas de incenso, que repre
sentam as orações dos crentes, assemelhase iVs palavras de Davi em Salmos 141.2:
"Suba a minha oração perante a tua face
como incenso, e seja o levantar das minhas
mflos a m o o sacrifício da tarde”.
João não identifica quem os anciãos
representam de forma específica. As duas
principais visões quanto a sua identidade são
subdivididas em três variações cada uma. A
primeira visão defende que eles representam
pessoas. Tais pessoas poderiam ser o povo de
Israel (santos do AT) ou pessoas da Igreja,
ou ambas. A segunda visão afirma tratar-se
de seres angelicais, que representam ordens
sacerdotais veterotestamentárias ou um tipo
específico de anjo ou uma ordem angelical
especial (Thomas, pp. 344-345).
“A idéia de que representam outros gru
pos combina com o que lemos no AT, onde
11 sacerdócio era representado por 24 ordens
sacerdotais, cada qual sendo representada
por um sacerdote. Da mesma forma, os 24
anciãos representam outras pessoas” (Wal
voord, p. 106). Os anciãos envergam coroas
de vitória e não coroas que simbolizam auto
ridade para governar, apesar de Apocalipse
mencionar os dois tipos. E importante ob
servar que os anciãos traziam suas coroas, ou
seja, já tinham alcançado vitória.

id e n t i f i c a ç ã o d o s a n c i A o s

A identificação dos 24 anciãos faz uma
grande diferença na visão que se pode ter do
arrebatamento da Igreja. Se os 24 anciflos
representam os crentes da era da Igreja, e se
seu número representa a completude do cor
po de Cristo no céu, podemos concluir que
a Igreja não passará pela Grande Tribulação,
mas estará no céu durante este período.
Em Apocalipse 4, lemos o seguinte a
respeito deste grupo específico: (1) eles são
chamados “anciãos”, (2) estão sentados em
24 tronos, (3) trazem vestes brancas, e (4)
usam coroas de ouro.
Tanto no contexto cristão como no
judaico, a palavra “anciãos” está relacio
nada à liderança da congregação. São
eles que tomam as decisões e exercem au
toridade sobre o povo de Deus. São res
ponsáveis por representar o povo diante
de Deus e executar a vontade divina em
meio ao povo. N a história de Israel, os sa
cerdotes tiveram um importante papel na
adoração do povo e no relacionamento da
nação com Deus. N a Igreja do NT, todos
os crentes são “sacerdotes”, e a liderança
está nas mãos dos “anciãos”.
Muito provavelmente, a referência de
Apocalipse aos “anciãos” alude à lideran
ça da Igreja e não à liderança da nação de
Israel. Isto parece ser corroborado pelo fato
de a primeira ocorrência do termo vir logo
após as cartas às sete igrejas. Israel não fazia
parte desta visão, apesar de seu papel ativo
mais adiante no livro.
Em Apocalipse 7, temos uma impor
tante pista quanto à identidade dos an
ciãos. Um deles pergunta sobre quem é a
grande multidão que vem da Grande Tri
bulação. Naturalmente, esta multidão não
pode ser identificada com os 24 anciflos.
Além disso, “todos os anjos" sflo distinguidos dos anciãos em Apocalipse 7.11 ■
de modo que os anciãos não podem estur
relacionados a anjos.

0 S IM B O LIS M O DO N Ú M ER O DE ANClAOS
Os 24 nnciaos muito provavelmente
nflo representam toda a nação de Israel,
pois Apocalipse 7 fala sobre 144.000 ju

IhçAo, portanto, suprir que os 24 uneiAo*
representam um corpo completo de pessous
no céu, enquanto a Grande Tribulação tem
lugar na terra.

deus na terra durante a Grande Tribulação,
e Apocalipse 12 fala sobre a perseguição de
Satanás contra a nação durante este mes
mo período (como o fazem muitos profetas
veterotestamentários).
O único grupo completo de criaturas de
Deus omitido nesta passagem (Israel, anjos
e a multidão que vem da Grande Tribula
ção são mencionados) é a Igreja. Não há
nada sobre a Igreja estar na terra durante
este período. À igreja em Filadélfia, o S e 
nhor prometeu: “Como guardaste a palavra
da minha paciência, também eu te guarda
rei da hora da tentação que há de vir sobre
todo o mundo, para tentar os que habitam
na terra” (Ap 3.10).
Será, porém, que o número 24 indica um
corpo completo? A Bíblia é a melhor fonte
de informações para compreendermos suas
passagens, seus versículos e suas palavras. O
número 24 alude a mais alguma coisa?
Em 1 Crônicas 24, encontramos uma
lista das divisões de sacerdotes que des
cendem de Arão. U m de seus filhos, Eleazar, originou dezesseis “cabeças” de fam í
lias de sacerdotes, enquanto seu outro fi
lho, Itamar, teve oito. O s versículos 7-18
enumeram cada uma das 24 divisões e
deixam claro que, no serviço do Templo,
eles deviam respeitar a ordem desta lista
gem. Em 1 Crônicas 25, Davi organiza os
músicos de forma semelhante. Aqueles
que eram músicos sobremodo talentosos
somavam 288. Seu período de serviço no
Templo era baseado na ordem listada nos
versículos 9-31, que incluía 24 divisões
de músicos relacionadas às 24 divisões de
sacerdotes.
O número 24, quando utilizado em rela
ção a sacerdotes e músicos, representa toda
a nação de Israel. N ão seria mera especu-

Daniel 12.1-3 apresenta de forma clara
a ressurreição dos crentes do AT ao fim do
período da Grande Tribulação. Além disso,
aqueles que vierem a crer na Tribulação,
sendo mortos, ressuscitarão ao fim do pe
ríodo. Tudo isso agrava o problema dos 24
anciãos no céu durante a Grande Tribulação
na terra, pois eles trazem vestes brancas, in
dicando que sua ressurreição já ocorreu.
Talvez a pista mais importante para
identificação destes anciãos seja a des
crição encontrada em Apocalipse 4.4.
Com o observamos anteriormente, eles
trazem vestes brancas e coroas de ouro.
Com o é fascinante ler nas cartas às sete
igrejas que estas são as promessas para
aqueles que vencerem:
1.

sentarão em tronos (Ap 3.21);

2.

irão trajar vestes brancas (Ap 3.5);

3.

usarão coroas de ouro (Ap 2.10).

Se Apocalipse 4.4 retrata um tempo
anterior ou contemporâneo à Grande
Tribulação, é improvável que os anciãos
representem anjos, pois o julgamento
destes ocorrerá ao fim do M ilênio (Mt
25.41; 2 Pe 2.4; Jd 6). A interpretação
de que os anciãos representam santos de
todas as eras é também pouco provável,
pois o julgamento dos santos do AT ocor
re apenas após o término da Grande Tri
bulação, com a segunda vinda de Cristo
(Dn 12.1-3). Som ente a Igreja, que terá
sido arrebatada e estará sendo recom
pensada, envergará, neste momento da
história, coroas de honra e vitória (1 Co
3.10-15; 2 C o 5.10). Isto significaria que
os anciãos representam os crentes da era
da Igreja.

Checamos, portanto, à conclusSo de
que os 24 anciãos representam o corpo
completo de Cristo, a Igreja, incluindo to

entregam mensagens, auxiliam o povo ilr
Deus e executam os juízos do Senhor.

dos os crentes, quer judeus, quer gentios,
desde o Dia de Pentecostes (A t 2) até o
arrebatamento da Igreja (simbolizado por
Apocalipse 4 1 e claramente precedendo a
Cirande Tribulação).

A NATUREZA DOS ANJOS

—David Hocking e Timothy J. Demy
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ANJOS
Por mais de trezentas vezes, a Bíblia se
refere a anjos como seres espirituais cria
dos, pessoais e reais. Muitos teólogos
acreditam que Deus criou todos os an
jos no segundo ou terceiro dia da cria
ção (ver SI 104-4). Os anjos podem ser
bons ou maus. Os demônios foram anjos
no passado, mas uniram-se à rebelião de
Satanás contra Deus e foram expulsos do
céu (ver Ap 12.4).
A Bíblia descreve os anjos de Deus
como mensageiros, protetores do povo es
colhido e agentes do juízo divino. Eles con
duziram o povo de Deus (Êx 14-19; 23.20),
livraram-no do mal (Dn 6.22), falaram com
ele (Jz 6.11) e profetizaram para ele (Mt
1.20-23). No livro de Apocalipse, os anjos

Os anjos são seres espirituais que podem
aparecer em forma humana (G n 18.1-8).
Geralmente, aparecem na forma masculina
(Mc 16.5; Lc 24.4). A única exceção apa
rente é Zacarias 5.9, onde dois anjos s3o
descritos como mulheres. Em alguns casos,
eles aparecem como “seres viventes” ex
traordinários (Ap 4-6-8). Pelo menos duas
categorias de seres angelicais, serafins e
querubins, possuem asas (Is 6.2-6; Ez 1.5-8).
Diversos anjos são descritos voando (Dn
9.21; Lc 1.19).
A Bíblia também descreve os anjos
como seres assexuados e sem pecado. Eles
não se dão em casamento nem têm filhos
(Mt 22.28-30). Possuem personalidade
própria e nomes distintos, como Miguel
e Gabriel. Os anjos não são onipresentes
e parecem ter suas limitações (Dn 10.1014), pois não podem estar em dois lugares
ao mesmo tempo. Pertencem a Deus, mas
não são divinos. Não exibem característi
cas divinas como a onisciência.
Os anjos andam, conversam e comem
(G n 18.1-9), mas suas capacidades suplan
tam as dos humanos. São seres mais fortes
do que nós (1 Pe 2.11)- Podem limitar a
iniqüidade humana (G n 18.22) e executar
os juízos de Deus (G n 19.1-11). Os anjos
também podem influenciar e agir sobre a
natureza (Ap 9.14-15).
0 S N O M ES DOS ANJOS

“A n jo” é uma transliteração da pala
vra grega angelos, que significa “mensa
geiro”. Seu significado é semelhante ao
da palavra hebraica malak. Fred Dickason (1995, p. 61) afirma: “Dependendo
do contexto, a palavra pode ser usa
da tanto para um mensageiro humano
(1 Sm 6.21), como para um ser espiritu-

ul ccicNtlnl, capacitado por Deus como
mensageiro a fim dc tornar conhecidos os
propósitos divinos (Lc 1.1 1)” .

“Ministro” diz respeito à natureza dos
anjos como espíritos ministradores (Hb
1.14). Com relação ao ministério dos an
jos, o AT utiliza a palavra hebraica mishrathim (SI 104.4) do mesmo modo que o N T
utiliza a expressão grega leitourgos.
“Hoste” concerne aos anjos de Deus
como um exército celestial. “Senhor dos
Exércitos” é um título atribuído a Deus como
Comandante dos exércitos celestiais. “Uma
multidão dos exércitos celestiais” apareceu
no nascimento de Cristo (Lc 2.13).
“Vigia” é o termo utilizado em Daniel
4.13,17 para demonstrar que os anjos vi
giam os humanos e observam seu com
portamento. A Bíblia freqüentemente os
descreve sendo chamados por Deus para
interferir nas questões dos homens.
“Filhos de Deus” é uma outra expressão
utilizada no AT com relação aos anjos. A
expressão hebraica bene elohim é aplicada
exclusivamente a anjos (Jó 1.6; 2.1; 38.7).
“Santos” (hb. kadoshim) significa “se
parados” (SI 89.6-7). Tal palavra reflete o
caráter e a natureza dos anjos de Deus.
A CLASSIFICAÇÃO DOS ANJOS

• M/km1/ é designado como "arean*
Jo" em JtidiiN 9. Dickason (p. 70)
observa: “Tal título o coloca de
imediato acima, em uma posiçfio
superior, como líder militar de um
exército de anjos na batalha contra

Satanás” (A p 12.7).
•

Gabriel é o mensageiro que anuncia
o nascimento de João Batista a Za
carias (Lc 1.11-12) e o nascimento
de Jesus a Maria (Lc 1.26-29). Ele
também revela diversas mensagens
proféticas a Daniel (9.21).

0 M IN IS TÉ R IO DOS ANJOS

Os seres angelicais ministram a Deus e
ao povo de Deus de diversas formas:
•

adoram a Deus (Ap 4.6-11);

•

servem a Deus e a seu povo (Hb
1.7,14);

•

destroem o mal (Gn 19.1-13);

•

protegem o povo de Deus (Dn 6.202 2 );

•

comunicam a palavra de Deus (Ap
2 . 1 );

•

executam o juízo de Deus (Ap 6).

A Bíblia descreve diversos tipos de anjos.
•

Querubins são anjos que ocupam a
mais alta posição hierárquica. Eles
atendem à glória, à santidade e à
majestade de Deus (Ez 1.5-14).

•

Serafins são os “abrasados”, ou in
cendiários angelicais, que se infla
mam com a glória de Deus e con
tinuamente anunciam sua trina
santidade (Is 6.3).

•

Seres viventes (hb. hayoth) é a desig
nação geral tanto dos anjos que cui
dam da adoração a Deus como dos
que executam seus juízos (Ap 4; 14).

Os anjos possuem diversos níveis hie
rárquicos (principados, poderes, potestades,
domínios; veja C l 1.16; Ef 1.20-21; 3.10) e
são imortais. Devemos, contudo, lembrar
que eles não são divinos. Com freqüência,
o fascínio por anjos não passa de uma ten
tativa frustrada de se preencher um vazio
que somente Cristo é capaz de ocupar. A
Bíblia claramente ensina que não devemos
adorar os anjos (Cl 2.18; Ap 19.10; 22.9).
Eles são apenas mensageiros de Deus que
nos direcionam para o Senhor.

—David Jeremiah
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ANTICRISTO
An profecias bíblicas claramente falam so
bre o surgimento do Anticristo no final dos
tempos. Mais de cem passagens das Escritu
ras o descrevem, revelando sua origem, sua
nacionalidade, seu caráter, sua carreira e
m u i conquista global. O termo “anticristo”
pode ser aplicado tanto ao indivíduo como
ao sistema que ele representa.
Cfuriosamente, a palavra “anticristo” (gr.
antichristos) aparece apenas em 1 João 2.1822; 4.3 e 2 João 7. O apóstolo João usoua no singular (“o Anticristo”) e no plural
("muitos anticristos”). João dá a entender
que seus leitores haviam ouvido que o Antin isto viria no futuro. Então, ele os surpreen
de dizendo que muitos anticristos já tinham
vindo. João descreve estes anticristos meno
res como mentirosos que negam que Jesus é
o t 'risto (2.22). Neste sentido, anticristo é
qualquer falso mestre que nega a Pessoa e a
obra de Jesus Cristo. Tais mestres são verda
deiramente anti (contrários a) Cristo.

0 ESPÍRITO DO A NTIC RISTO

Neste sentido mais amplo, podemos
afirmar, sem medo de errar, que o espírito
do Anticristo está em ação. Este espírito
anticristão faz todo o possível para rejei
tar, negar e questionar a verdade acerca de
Jesus Cristo. Ele tem estado em atividade
desde o século I d.C., opondo-se ferozmen
te contra a obra de Jesus na terra.
Os escritores da Bíblia certamente criam
que o espírito do Anticristo estava vivo e
ativo no primeiro século. Por esse motivo,
não lhes causou surpresa a rejeição ao cris
tianismo, acompanhada de perseguição e
até mesmo martírio. Eles estavam conven
cidos de que a guerra espiritual entre Cristo
e o Anticristo já havia começado.
Muitas e remotas referências cristãs ao
Anticristo estão presentes no Apocalip
se de Pedro, no Didaqué, na Ascensão de
Isaías e na epístola de Pseudo-Tito. Tam
bém vemos tais referências nos escritos de
diversos pais da igreja, como Irineu, Jerô
nimo e Hipólito. Irineu, que estudou com
Policarpo — que, por sua vez, fora discípulo
do apóstolo João — , disse que o Anticristo
viria como “um apóstata”, personificando a
“apostasia satânica”.
Desde o início da era cristã, os crentes
sempre estiveram convictos de que um go
vernante mundial, a encarnação de Satanás,
em algum momento surgiria. Apocalipse
12— 13 apresenta uma “trindade profana"
que reúne Satanás (correspondente ao Pai),
o Anticristo (correspondente ao Filho) e o

•

iiv m p n #

HiIhh Profeta (correspondente ao lispfrlto
Santo). O verdadeiro poder por trás do A n
ticristo é, portanto, Satanás. O “pai da men
tira” é a origem do engodo que condenará
multidões ao juízo de Deus (2 Ts 2.11).
TÍTU LO S DO A NTIC RISTO

A Bíblia utiliza diversos nomes e títu
los para a pessoa a quem usualmente nos
referimos como “Anticristo”. Cada um traz
um novo vislumbre, uma nova faceta, de
seu caráter e sua natureza diabólica. Juntos,
apresentam um complexo retrato do A n ti
cristo. Eis alguns exemplos:

que o l»eudochrln(()s ("lalso Cristo") utirimi
ser o próprio Cristo. A dcscriçílo bíbllcn
mostra que ele é ambos. Inicialmente, ele
se apresenta como o “salvador" da nação de
Israel, firmando uma aliança para protegêla (Dn 9.27). Dessa maneira, ele parece ser
o messias há muito aguardado. Na verda
de, porém, ele se opõe a todas as profecias
acerca do verdadeiro Messias.
Dentre outros títulos atribuídos ao Anti
cristo, temos: “o homem do pecado” e “o fi
lho da perdição” (2 Ts 2.3), “o iníquo” (2 Ts
2.8), um pequeno chifre (Dn 7.8), “o prínci
pe que há de vir” (Dn 9.26) e “o rei que fará
conforme sua vontade” (Dn 11.36).

A Besta
A NACIONALIDADE DO A NTIC RISTO

“[...] vi subir do mar uma besta que
tinha sete cabeças e dez chifres, e,
sobre os chifres, dez diademas, e,
sobre as cabeças, um nome de blas
fêmia.” (Ap 13.1)
O Anticristo
“Filhinhos, é já a última hora; e,
como ouvistes que vem o anti
cristo, também agora muitos se
têm feito anticristos [...] Quem é o
mentiroso, senão aquele que nega
que Jesus é o Cristo? E o anticristo
esse mesmo que nega o Pai e o Fi
lho.” (1 Jo 2.18,22)
Muito se escreveu sobre o prefixo “and”
na palavra “anticristo”. Ele poderia significar
tanto “contra” (“em oposição a”) como “em
vez de” (“no lugar de”). Seria ele o grande
inimigo de Cristo ou um falso Cristo? Se for o
inimigo de Cristo e líder de um governo mun
dial gentio, ele mesmo será provavelmente
um gentio. Se for um falso messias, aceito
pelos judeus, provavelmente será judeu.
Aquele que é chamado de antichristos
(“anticristo”) se opõe a Cristo, enquanto

O
N T não afirma claramente se o A n
ticristo é judeu ou gentio. A maioria dos
estudiosos de profecias crê que seja gentio
por três razões:
1. Ele lidera a união européia de nações
gentias (Dn 7-8-24).
2. Em sua aliança, promete proteção
gentílica para Israel (Dn 9.27).
3. Seu governo faz parte do “tempo dos
gentios”, do domínio destes sobre Is
rael (Lc 21.24).
Estas passagens deixam claro que o
Anticristo liderará as potências ociden
tais, mas não indicam que ele será espe
cificamente um gentio. Ele poderia ser de
origem ou descendência judaica e, mes
mo sendo um judeu americano ou euro
peu, liderar o governo mundial dos últi
mos dias. Em Daniel 11.37, lemos que ele
não terá respeito pelo “Deus de seus pais”
(acf). Esta expressão também pode ser
traduzida por “deuses de seus pais” (arc).
Portanto, não chegamos a nenhuma con
clusão. A exegese de Daniel 11.37, via
de regra, enfoca as crenças heréticas do

Anticristo o desconsidera se ele é judeu
nu «entlo.

Tanto o livro de Daniel como o de A po
calipse associa o Anticristo a uma confederuçflo de dez nações européias que, de certa
lorma, correspondem ao antigo Império
Romano. Na grande estátua do sonho de
Nahucodonosor, descrita em Daniel 2.31vemos esta confederação simbolizada
pelos dez dedos. Ela é também represen
tada em Daniel 7.19-28, e em Apocalipse
I I -9, com os dez chifres da besta.
Nas profecias de Daniel, o Anticristo é
sempre associado à última fase do Império
Romano (a quarta dinastia). Em Apocalip
se I 7.9, ele é relacionado a uma cidade si
tuada sobre “sete colinas” (freqüentemente
interpretada como sendo Roma). Daniel
9.25-27 declara que ele estará entre as pes
soas que destruirão o segundo Templo; ou
seja, os romanos.
Com a importância que atualmente se
dá à união mundial e à necessidade de um
líder que possa garantir uma coexistência
pacífica entre as nações, não é difícil ima
ginar um poderoso governante mundial
surgindo a qualquer momento.
A GENIALIDADE E 0 PODER DO
ANTICRISTO

O anticristo será o mais notável líder
político que o mundo já conheceu. Ele
aparentará ser o epítome da inteligência e
do poder humano. Arthur W. Pink escreve; “Satanás teve todas as oportunidades
de estudar a natureza decaída do homem
|...| O diabo sabe muito bem como des
lumbrar as pessoas com a sedução do seu
poder [...] sabe como satisfazer a sede de
conhecimento [...] Podemos nos delei
tar com música e deliciar nossos olhos
com belezas arrebatadoras [...] sabe como
exaltar as pessoas ao píncaro da glória e
du fama, para, em seguida, usar esta fama
contra Deus e seu povo” (Pink, p. 77).

Veja abaixo a lista de ciinicrcrfutlcii* do

Anticristo, tais quais eatflo relacionadas
nas Escrituras:
1. Intelectualmente poderoso (Dn 7.20)
2. Orador impressivo (Dn 7.20)
3. Mestre político (Dn 11.21)
4. Possuidor de grandes habilidades co
merciais (Dn 8.25)
5. Gênio militar (Dn 8.24)
6. Perito administrador (Ap 13.1-2)
7. Experto em religião (2 Ts 2.4)
Possivelmente, a característica mais
marcante de seu caráter é a descrita em Da
niel 11.21, onde lemos que ele “[...] virá caladamente e tomará o reino com engano”.
Eis aí um “mestre do engano”, fortalecido
pelo “pai da mentira”. Muitos acreditam
que será o próprio Satanás encarnado, o que
explicaria a recuperação sobrenatural de
Apocalipse 13.3.

A Verdade
A mentira
O Santo
O iníquo
Homem de dores
Homem de pecados
Filho de Satanás
Filho de Deus
Mistério da injustiça
Mistério de Deus
Pastor inútil
Bom Pastor
Exaltado nas alturas Lançado no inferno
Humilha-se a si mesmo Exalta-se a si mesmo
Desprezado
Admirado
Purifica o Templo
Profana o Templo
Deu a vida pelas pessoas Mata as pessoas
O Cordeiro
A Besta
Os contrastes entre Cristo e o Anticris
to demonstram que ambos são completa
mente opostos.
Uma rápida análise das características dn
Anticristo confirma que ele é tanto um fnlso
Cristo (pseudochristos) como também se opAe
a Cristo (antichristos). Ele se disfarçu como

um unjn ilc luz «pernis pura mergulhar o mun
do em trevas espirituais. Como Satanás, ele é

um destruidor e não um edificador. Prome
tendo paz, leva o mundo à guerra. Em todos
os aspectos imagináveis, ele é exatamente
igual a Satanás, que nele habita e o capacita.
0 A NTIC RISTO ESTÁ VIVO NOS DIAS DE
HOJE?

O espírito do Anticristo está vivo e em
ação. Trata-se da expressão, inspirada por
Satanás, de desrespeito e rebeldia contra
Deus, contra as coisas de Deus e contra o
povo de Deus. Tal espírito está vivo des
de que Satanás rondou o jardim do Éden.
Ele tem sido a força motriz por trás de toda
terrível história da raça humana: guerras,
assassinatos, assaltos, estupros, etc. Estas
são as repugnantes expressões da natureza
destrutiva do próprio grande enganador.
Os autores do N T nos asseguraram que o
espírito do Anticristo já agia em sua época,
isto há quase vinte séculos. Ele continuou
ativo ao longo de toda a história da Igreja,
expressando-se em perseguições, heresias,
enganos espirituais, falsos profetas e falsas
religiões. Satanás vem combatendo a Igre
ja a cada passo, esperando pelo momento
certo para habitar a pessoa certa — o A nti
cristo — em sua derradeira obra-prima.
Entretanto, conjecturar se certas figuras
da atualidade seriam ou não o Anticristo
não leva a nenhum lugar. Apenas no sécu
lo XX, vimos algumas especulações fantás
ticas e incorretas. Todas são visualizações
do futuro a partir do presente. Cada uma
padece da mesma deficiência: são sempre
tentativas incertas baseadas em uma pers
pectiva limitada. Tragicamente, tais pesso
as que propõem datas e apontam possíveis
Anticristos afirmam saber mais do que os
próprios autores das Escrituras.
O apóstolo Paulo comenta a respeito
disso em 2 Tessalonicenses 2.1-12, quando
nos diz que o “Dia de Cristo” não virá “sem

que antes venha

ii

apostasia e se manifeste o

homem do pecado". Em seguida, ele decla
ra: “vós sabeis o que o detém, para que a seu
próprio tempo seja manifestado” (v. 6). S o 
mente após o arrebatamento da Igreja, será
revelada a identidade do Anticristo. Em ou
tras palavras, você não quer saber quem ele
é. Se algum dia você descobrir quem ele é,
significa que foi deixado para trás!
A cada geração, Satanás precisa prepa
rar um homem para ser sua maior realização.
Não se surpreenda, portanto, com diversos
candidatos aparecendo no horizonte da
história humana apenas para desaparece
rem logo adiante. Satanás precisa esperar o
momento definido por Deus, de forma que
ele já está derrotado antes mesmo de iniciar
seu ataque final. Ele continuará impedido
de agir até que Deus retire o poder que o
detém; a saber, o Espírito Santo que habita
a Igreja. O Espírito, portanto, é o agente; a
Igreja, o meio. Dessa forma, Deus retém o
plano diabólico de Satanás até que o Pai nos
chame para estar com Ele nos céus.
Nesse meio tempo, Satanás aguarda sua
oportunidade de arruinar o mundo inteiro
e o plano supremo de Deus. Ele pode ser
um adversário derrotado, mas está decidi
do a lutar até o fim. Mesmo agora, segue
em frenética atividade, buscando o homem
correto para ser o Anticristo.
DEZ CHAVES PARA A IDENTIDADE DO
A NTICRISTO

A Bíblia apresenta pelo menos dez cha
ves para identificarmos o Anticristo quan
do este subir ao poder. Ela nos dá detalhes
suficientes para termos uma idéia geral de
quem ele será quando Satanás, a fim de
agir no cenário mundial, passar a inspirálo. Tais informações também deixam claro
que apenas uma pessoa na história poderá
se encaixar nesta descrição. Muitos protó
tipos surgiram e desapareceram, mas have
rá apenas um Anticristo.

1. Ele subirá ai> |kxler nos últimos dias.
“[...| no último tempo da ira [tempo
do fim] [...] se levantará um rei, feroz
de cara, e será entendido em adivinhações” (Dn 8.19, 23).

de da semanH, fará cesimr o itacrlffdo
e a oferta de manjares" (Dn 9.27)

2. Ele governará o mundo inteiro. “[...] e
deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e
língua, e nação” (Ap 13.7).

9. Ele romperá seu tratado e invadirá Isra
el. “[...] o povo do príncipe, que há de
vir, destruirá a cidade e o santuário, e
o seu fim será com uma inundação; e
até ao fim haverá guerra; estão deter
minadas assolações” (Dn 9.26)

3. Sua base será em Roma. “A besta que
viste foi e já não é, e há de subir do
abismo [...] As sete cabeças são sete
montes, sobre os quais a mulher está
assentada” (Ap 17.8-9)

10. Ele afirmará ser Deus. “[...] o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama
Deus ou se adora; de sorte que se assen
tará, como Deus, no templo de Deus,
querendo parecer Deus” (2 Ts 2.4).

4. Ele será inteligente e persuasivo. “[...]
do outro [chifre] que subiu, diante
do qual caíram três, daquele chifre
que tinha olhos e uma boca que fa
lava com insolência e parecia mais
robusto do que os seus companhei
ros” (Dn 7.20)
5. Seu domínio será apoiado pela co
munidade internacional. “E os dez
chifres que viste são dez reis [...]
Estes têm um mesmo intento e en
tregarão o seu poder e autoridade à
besta” (Ap 17.12-13)
6. Ele governará por meio do engano. “E
se fortalecerá a sua força [...] e pros
perará, e fará o que lhe aprouver [...]
também fará prosperar o engano na
sua mão; e, no seu coração, se en
grandecerá.” (Dn 8.24-25)
7. Ele controlará a economia global. “E faz
que a todos, pequenos e grandes, ricos
e pobres, livres e servos, lhes seja pos
to um sinal na mão direita ou na tes
ta, para que ninguém possa comprar
ou vender, senão aquele que tiver o
sinal, ou o nome da besta, ou o núme
ro do seu nome.” (Ap 13.16-17)
8. Ele firmará um tratado de paz com Is
rael. “E ele firmará um concerto com
muitos por uma semana; e, na meta

A Bíblia traz muitos outros detalhes a
respeito da pessoa que conhecemos como
“o Anticristo”. N o geral, contudo, será um
europeu que tomará o poder sobre todo o
mundo ocidental. O fato de ele ser judeu ou
gentio não está inteiramente claro. E evi
dente, porém, que controlará o último bas
tão do poder mundial gentio. De sua base no
ocidente, ele estenderá seu controle sobre
todo o mundo. Administrará o governo e a
economia mundial, assessorado pelo líder da
religião mundial (Ap 13.11-18). Somente o
tempo revelará sua verdadeira identidade.

— Ed Hindson
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APOCALIPSE, DATA DO
A maioria dos estudiosos escolhe entre duas
datas para a composição do livro de A po
calipse: a data antiga ou nerônica, durante
o reinado de Nero (64— 67 d.C.) e a data
recente ou domiciana, durante o reinado
de Domiciano (95 d.C.). Para determinar
qual destas opiniões é a correta, devem-se
considerar as evidências externas (que se
originam fora do livro de Apocalipse) e as
internas (originadas dentro do próprio li
vro de Apocalipse).
R E S U M O D A S E V ID Ê N C IA S E X T E R N A S
Testemunhas para Testemunhas para
a Data Domiciana a Data Nerônica
(95 d.C.)
(64— 67 d.C.)

nerônica 6 a inscrição de uma linha na tra
dução siríaca do N T em 550 d.C, Existem

apenas duas outras testemunhas externas
para a data antiga: Aretas (c. 900) e Teofilácto (c. 1107).
A data recente, por outro lado, possui
uma constante linha de apoio de alguns
dos maiores e mais confiáveis nomes da
história da Igreja, começando em 150
d.C. Além disso, Clemente de A lexan 
dria, Tertuliano e Orígenes apóiam a
data recente, e só não estão incluídos no
quadro acima porque não afirmam especi
ficamente que João foi banido por Dom i
ciano. A s evidências externas da história
da Igreja apontam enfaticamente para a
data de 95 d.C. como a data da escrita do
Apocalipse.
EVIDÊNCIAS INTERNAS

Hegésipo ( 150 d.C.)
Irineu (180 d.C.)
Vitorino (c. 300)
Eusébio (c. 300)
Jerônimo (c. 400)
Sulpício Severo
(c. 400)
Os Atos de João
(c. 650)
Primásio (c. 540)
Versão Siríaca do
N T (550)
Orósio (c. 600)
Andreas (c. 600)
Venerável Bede
(c. 700)
Aretas (c. 900)
Teofilácto (d. 1107)
Ambas as linhas de evidência apontam
para a data recente ou domiciana (95 d.C.)
como a opinião correta.
EVIDÊNCIAS EXTERNAS

Ao colocarmos as evidências externas
lado a lado, vemos que a primeira teste
munha clara, aceita e coerente para a data

Duas linhas-chave das evidências in
ternas favorecem a data domiciana para a
escrita do livro de Apocalipse.
A Condição das Sete Igrejas
Um dos principais argumentos internos
para a data recente de Apocalipse é a condi
ção das sete igrejas da Ásia Menor em Apo
calipse 2— 3. Estas igrejas mostram todas as
características de uma igreja da segunda ge
ração. O período de grande trabalho de mis
são de Paulo parece localizar-se no passado.
Vamos considerar as pistas sobre a data de
Apocalipse a partir de três das igrejas a que
Cristo se dirige em Apocalipse 2— 3.
A Igreja de Efeso
Se João escreveu Apocalipse em
64— 67 d.C., então a carta à igreja de
Efeso, em Apocalipse 2.1-7, coincide
com as duas cartas de Paulo a Timóteo,
que era o pastor daquela igreja quando
o apóstolo lhe escreveu. N a verdade, se
João escreveu Apocalipse em 64— 66,
então Paulo provavelmente escreveu 2

Timóteo depois que Joflo escreveu paru a
igreja. No entanto, Paulo não faz nenhu

ma menção da perda do primeiro amor
ou da presença de nicolaítas em Éfeso em

sua correspondência a Timóteo. Também
não menciona estes problemas em sua
epístola aos efésios, que provavelmente
foi escrita em 62 d.C. A afirmação de Je 
sus em Apocalipse 2.2 de que a igreja de
Éfeso se guardara bem contra os erros não
se encaixa no que sabemos a respeito des
ta igreja nos dias de Nero (A t 20.29-30;
1 Tm 1.3-7; 2 Tm 2.17-18).
Aqueles que apóiam a data recente fre
qüentemente respondem a este ponto ob
servando que erros podem surgir muito ra
pidamente em uma igreja. Como exemplo,
citam, às vezes, as igrejas da Galácia, a quem
Paulo diz: “Maravilho-me de que tão depres
sa passásseis daquele que vos chamou à gra
ça de Cristo para outro evangelho” (1.6).
Mas há uma grande diferença entre a
condição e a maturidade das igrejas gálatas após a breve visita de Paulo ali, em sua
primeira viagem missionária, e a igreja de
Éfeso, onde Paulo montou o seu quartel ge
neral por três anos, onde Apoio ensinou,
onde Priscila e Áquila ministraram, e onde
Timóteo pastoreou por vários anos.
Além disso, Apocalipse 2.1-7 não men
ciona a grande obra missionária de Paulo
na Ásia Menor. Em sua terceira viagem,
Paulo montou o seu quartel general em
Éfeso por três anos e desempenhou um mi
nistério profundo ali. Se João escreveu em
64— 67 d.C., a omissão de qualquer men
ção de Paulo nas cartas às sete igrejas da
Ásia Menor é inexplicável. N o entanto, se
João escreveu trinta anos depois, para a se
gunda geração de indivíduos nas igrejas, a
omissão é facilmente entendida.
A Igreja de Esm irna

Aparentemente, a igreja de Esmirna
nem mesmo existia durante o ministério

de Paulo. Policarpo era o hispo de Ksmlr*
na. Em sua carta aos Filipenscs, escrita por
volta de 110 d.C., Policarpo diz que o* dn
cidade de Esmirna não conheciam o Se
nhor durante o tempo em que Paulo estava

ministrando (11.3).
Mas não observei nem ouvi qual
quer coisa entre vós, em cujo meio
o bendito Paulo trabalhou, mesmo
sabendo que éreis as suas cartas de
recomendação, no princípio. Pois
ele se vangloria a vosso respeito
em todas as igrejas — pois naquela
época somente vós conhecíeis ao
Senhor, pois nós ainda não o tínha
mos conhecido.
Policarpo está dizendo que Paulo elo
giou os crentes filipenses em todas as igre
jas, mas que durante o ministério de Paulo
nos anos 50 e 60, a igreja de Esmirna nem
mesmo existia.
A Igreja de Laodicéia

A igreja de Laodicéia é a única das sete
igrejas (com a possível exceção de Sardes)
que não recebe nenhum elogio de Jesus. Em
sua carta aos colossenses, provavelmente
escrita entre 60— 62 d.C., Paulo indica que
a igreja em Laodicéia consistia em um gru
po ativo (Cl 4-13), e a menciona por três
vezes na carta (2.1; 4-13, 16). Certamente
levaria de dois a sete anos para a igreja desviar-se tão completamente da sua posição
anterior, de forma que absolutamente nada
de bom pudesse ser dito a seu respeito.
João descreve a igreja em Laodicéia
como sendo economicamente próspera.
Jesus cita a igreja, como se esta dissesse:
“Rico sou, e estou enriquecido, e de nada
tenho falta”. N o entanto, a cidade foi de
vastada por ocasião do terremoto de 60
d.C. Depois do terremoto, os lnodlecmte»
recusaram toda a ajuda e auxílio de Romii,

prrrerlinln tm lllin ii u m u i cidade devasta
du ii pnrtlr dos próprios recursos.
Em suh obra, Annals (14.27), Tácito, o
historiador romano, descreve este espírito
independente. “ No mesmo ano, Laodicéia,

uma das famosas cidades asiáticas, foi reduzida a ruínas por um terremoto, mas se re
cuperou a partir de seus próprios recursos,
sem a nossa ajuda”. A extensão do dano em
Laodicéia e a duração de tempo que levou
para reconstruir a cidade são evidências po
derosas da data recente para Apocalipse.
A maioria das principais ruínas que
sobrevivem hoje em Laodicéia é de edifí
cios construídos durante o período de re
construção após o terremoto. Os grandes
edifícios públicos destruídos no terremoto
foram reconstruídos à custa de cidadãos
individuais, e só foram acabados por volta
de 90 d.C. A data da conclusão do está
dio pode ser precisamente fixada na parte
final de 79 d.C., e as inscrições em vários
outros edifícios indicam que eles também
podem ser datados neste mesmo período.
Novas portas e fortificações parecem ter
definido a reedificação de Laodicéia. E
provável que a grande porta tripla (porta
síria) e as torres só tenham sido termina
das em 88— 90 d.C.
Visto que, depois do terremoto, a ree
dificação de Laodicéia ocupou uma gera
ção completa, é altamente problemático
afirmar que em 64— 67 d.C. Laodicéia era
rica, enriquecida, não tendo falta de nada.
Durante estes anos a cidade estava nos
primeiros estágios de um programa de re
construção que duraria ouros 25 anos. No
entanto, se Apocalipse foi escrito em 95
d.C., a descrição de Laodicéia em Apoca
lipse í . 14-22 se encaixaria exatamente na
situação, tendo em vista que neste período
a cidade fora completamente reconstruída
com os próprios recursos e desfrutava de
prosperidade e prestígio, aquecendo-se no
orKulboc le sua grande realização.

()

lixüio di' Juão em Patm os

Apocalipse 1.9 declara que, quando re
cebeu o Apocalipse, João foi exilado na ilha
de Patmos. A história da igreja consistentemente testifica que tanto Pedro como Paulo
foram executados em Roma perto do final do
reinado de Nero. Aqueles que defendem a
data antiga para a escrita de Apocalipse sus
tentam que durante este mesmo tempo, Nero
baniu o apóstolo João para Patmos. Mas por
que Nero executaria Pedro e Paulo e baniria
João? Isto parece incoerente. A diferença das
sentenças de Pedro e Paulo da sentença de
João parece indicar que eles foram persegui
dos por governantes diferentes. Além disso,
não temos nenhuma evidência de que Nero
tenha usado o exílio contra os cristãos.
Domiciano foi o segundo imperador
romano, depois de Nero, a perseguir os
cristãos, e o banimento era uma das suas
maneiras favoritas de castigo. Assim, é
muito mais provável que o exílio de João
em Patmos tenha acontecido no governo
de Domiciano, e não no de Nero.
CONCLUSÃO

Levando em consideração todas as evi
dências relevantes, tanto as externas quan
to as internas, encontramos o maior apoio
para a opinião de que o apóstolo João es
creveu o livro de Apocalipse em 95 d.C.,
quando foi exilado na ilha de Patmos pelo
imperador romano Domiciano.

— Mark Hitchcock
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APOCALIPSE, LIVRO DE
O livro de Apocalipse primeiramente con
tém profecias a respeito do futuro, consti
tuindo uma porção significativa da profecia
bíblica. Ele descreve a culminação das pro
fecias iniciadas no AT, cuja continuidade
se dá no NT. Enquanto Gênesis fala da
criação dos céus e da terra, Apocalipse pre
diz o seu fim, bem como o início de novos
céus e nova terra.
TÍTU LO DO LIVRO

O apóstolo João escreveu o livro em al
guma ocasião próxima a 95 d.C. enquanto
estava exilado na pequena ilha mediter
rânea de Patmos, longe da costa da Ásia
Menor. Ali o Jesus ressurreto lhe apareceu,
revelando-lhe informações acerca do futu
ro. A primeira palavra no texto grego de
Apocalipse, apokalupsis (“revelação” ou
“descobrimento” ) refere-se à revelação que
Deus Pai deu a Jesus, para dar a João. A ta
refa de João era entregar estas informações
a mensageiros das sete igrejas da província
romana da Ásia. A província localizava-se
na região ocidental da Turquia moderna.
ASSUNTO DO LIVRO

O assunto do livro de Apocalipse in
clui “as coisas que em breve devem acon

L

iv r o d e

tecer” (1.1). Em um ponto-chave, na últi
ma década do século I d.C., Deus viu que
convinha dar a João — através de Jesus
— a mais completa revelação da Bíblia
das coisas que estão para acontecer na
história do mundo.
Apocalipse 1.7, o versículo-tema do
livro, contém o principal evento da reve
lação de Deus para o futuro: “Eis que vem
com as nuvens, e todo olho o verá, até os
mesmos que o traspassaram; e todas as tri
bos da terra se lamentarão sobre ele. Sim!
Am ém !” A volta de Jesus Cristo e todos os
eventos que acompanharão o seu retorno
compõem o seu tema. Ele será visível a to
dos os moradores da terra, muitos dos quais
se lamentarão sobre o juízo que Ele trará
contra a humanidade pecadora.
ESBOÇO DO LIVRO

Quando instruía João a escrever o livro,
Jesus apareceu-lhe em um estado glorificado (1.12-16) e deu-lhe um esboço da profe
cia futura (1.19). Isto inclui a própria visão
de Jesus que ele acabara de ter, uma mensa
gem para cada uma das sete igrejas na Ásia
(Ap 2— 3), e os eventos que se tornarão
conhecidos na terra depois que os crentes
fiéis forem levados para o céu, por ocasião
do arrebatamento (A p 4— 22).
Visão Inicial que João Teve de Jesus (cap. 1)
Depois de proferir uma saudação de gra
ça e paz de Deus Pai, Deus Espírito Santo,
e Deus Filho (1.4-6), João fala da sua visão
inicial de Jesus Cristo, que o comissionou
a escrever o Apocalipse (1.9-20). Impres
sionado com o que viu, João caiu aos pés
do Senhor como se estivesse morto. Pri
meiro, ele viu sete castiçais de ouro, poste
riormente identificados como símbolos tias
sete igrejas mencionadas em Apocalipse
2— 3. Então ele viu, no meio dos custiçiiln,
uma forma humana que o fez lemhrUMe ile
uma profecia messiânica (Dn 7. M ).

A cabeça e o» cabelo» brancos na visflo representam a eterna preexistência de
Cristo, corno a do Pai, em Daniel 7.9. Os
olhos como chama de fogo, derivados de

Daniel 10.6, falam da penetrante inteli
gência de Cristo e da sua ira justa. Os pés
como latão reluzente enfatizam a pureza
de Cristo ao mover-se entre as sete igrejas
(veja Êx 1.13,27; Dn 10.6). A voz como o
som de muitas águas refere-se à autoridade
divina (Ez 43.2). A s sete estrelas — iden
tificadas como os sete mensageiros das sete
igrejas — falam da sua autoridade absoluta
sobre estes mensageiros. A aguda espada de
dois fios saindo da sua boca, uma imagem
tirada de Isaías 11.4, retrata um guerreiro
derrotando os seus inimigos em batalha e
proferindo a sua sentença de juízo sobre
eles. A frase “O seu rosto era como o sol,
quando na sua força resplandece”, remete à
extraordinária natureza da glória de Cristo
que ascendeu ao céu, a quem João teve o
privilégio de testemunhar não só aqui, mas
também no monte da transfiguração.
M ensagens às Sete Igrejas (caps. 2— 3)
Dois temas reaparecem nas mensagens
de Jesus às igrejas: advertência e incentivo.
Os capítulos 2 e 3 avisam sobre ajustes ne
cessários na vida em vista do futuro derra
mamento da ira de Deus.
Cada carta segue aproximadamente o
mesmo padrão: (1) o destinatário, (2) atri
butos de Cristo, (3) o conhecimento de
Cristo sobre o povo, (4) o estado da igreja,
(5) uma promessa da vinda de Cristo, (6)
um mandamento universal para ouvir, e
(7) uma promessa para o vencedor. As úl
timas quatro mensagens revertem a ordem
das partes (6) e (7).
Efeso, a igreja da ortodoxia sem amor
(2.1-7). Cristo elogia a igreja de Efeso
pela defesa que fazia da doutrina ortodo
xa, mas a repreende por ter deixado o seu
primeiro amor.

Esm/mrt, a Igreja dn martírio (2.H-I I ). A
mensagem para Esmlma é a única das sete

que não contém nenhuma promessa da vin
da de Cristo. Esta era uma igreja perseguida,
e a Palavra de Deus para ela foi: “Sê fiel até
à morte, e dar-te-ei a coroa da vida”.
Pérgamo, a igreja de tolerância indiscri
minada (2.12-17). Cristo elogiou a igreja
em Pérgamo por reter o seu nome e não
negar a fé, mas expressou desprazer com a
tolerância da igreja para com aqueles que
defendiam o falso ensino. Ele ordenou-lhes
que se arrependessem da tolerância indis
criminada, ou enfrentariam as conseqüên
cias do seu juízo.
Tiatira, a igreja da transigência (2.1829). Cristo considerou as ações, o amor, a
fé, o serviço, e a perseverança desta igre
ja, dignos de elogio. Ele também elogiou
o crescimento das suas boas ações. Mas o
Senhor possuía sérias queixas contra a to
lerância para com uma falsa profetisa que
ensinava os seus seguidores a cometerem a
imoralidade, e a comerem coisas sacrifica
das aos ídolos.
Sardes, a igreja da complacência (3.1-6).
Sardes era uma igreja com uma confissão
falsa. Cristo disse: “Tens nome de que vives
e estás morto”. Eles eram complacentes e
estavam prestes a morrer. Precisavam des
pertar e arrepender-se. Esta falha da igreja
resultaria no juízo iminente de Cristo.
Filadélfia, a igreja da promessa de livra
mento (3.7-13). Cristo não tinha nada de
negativo a dizer sobre a igreja em Fila
délfia, assim como não tinha nenhuma
crítica para a igreja em Esmirna. Com o
uma recompensa pela fidelidade desta
igreja, o Senhor prometeu aos fiéis que
eles seriam guardados (gr.: ek, “fora” ) da
iminente hora da tentação que haveria
de vir sobre todo o mundo como parte da
sua segunda vinda.
Laodicéia, a igreja morna (3.14-22). A
acusação de Cristo contra esta igreja foi

ii de nflo ser nem fria nem quente, uma
condiçflo que Ele considerou nauseante.
( 'risto exortou-os a se converterem a Ele,
a resolverem as suas sérias deficiências es
pirituais, arrependendo-se em resposta à
sua reprovação e restaurando a comunhão
com Ele.

O Sétimo Selo e ai Seis Primeiras TbtmheUU
A abertura do sétimo selo (8.1) resulta no toque de sete trombetas (8.7-11.1?),
sete juízos físicos mais severos do que o»
seis primeiros selos. A primeira trombeta
prediz a queima de um terço da vegetação
da terra, um juízo semelhante à punição
aos egípcios nos dias de Moisés (Êx 9.25).

Eventos na Terra durante e após a Tribu
lação (caps. 4 — 22)
Jesus dedica a maior parte desta reve
lação a descrever os juízos que sobrevirão
a um mundo não arrependido, em razão de
sua rebelião contra Deus. João foi convidado
a subir ao céu em uma cena que faz lembrar
o arrebatamento (4.1). Ali o profeta encontra, sentado em seu trono, o Pai, o Cordeiro
de Deus, e um livro com sete selos.

O toque da segunda trombeta traz uma
visão da destruição de um terço da vida ma
rinha. A terceira trombeta sinaliza um ob
jeto caindo do céu que envenena um terço
da água fresca da terra. A quarta trombeta
traz o escureci mento de um terço dos corpos
celestes — o sol, a lua, e as estrelas. Neste
ponto na série de trombetas, uma águia vo
ando no meio do céu traz um tríplice “ai”
para os moradores da terra, um aviso de au
mento na severidade do juízo das três trom
betas restantes.
A quinta trombeta introduz uma praga
de gafanhotos demoníacos que infligem dor.
A sexta traz morte a um terço dos moradores
da terra por meio de uma outra visita demo
níaca. Uma ordem do céu encarrega o sexto
anjo de soltar os quatro anjos presos no rio
Eufrates. Quando este sexto anjo atende à
ordem, João vê cavalos cujos cavaleiros têm
couraças de fogo, de jacinto, e de enxofre.
Estas pragas matam um terço de todos os
seres humanos. Ainda assim, os homens se
recusam a arrepender-se em meio às pragas
por que sofrem tão severamente.

Juízos dos Selos
João vê a abertura dos quatro primei
ros selos (6.1-8) retratada como um drama
diante dos seus olhos. Primeiro, vieram
cavalos de cores diferentes com cavalei
ros, representando conquistas pacíficas do
mundo, guerra e derramamento de sangue,
fome disseminada, e a morte de um quarto
da população da terra.
Então, com a abertura do quinto selo
(6.9-11), João testemunha, no céu, os san
tos martirizados rogando a Deus para vin
gar o seu sangue, castigando o povo respon
sável pelas suas mortes. As súplicas destes
santos desempenharão um papel significa
tivo nos juízos de Deus contra o mundo re
belde na Grande Tribulação.
Em seguida, o sexto selo revela várias
perturbações cósmicas e terrestres que sina
lizam inequivocamente para os moradores
tia terra que os juízos dos selos deram início
à ira predita de Deus contra a humanidade
rebelde (6.12-17). Em seu Sermão do Mon
te, Jesus também predisse tais perturbações
ao falar de futuros terremotos e sinais cós
micos (Mt 24.7; Mc 13.8; Lc 21.11).

Um Interlúdio e a Sétim a Trombeta

João fornece informações adicionais
em 10.1— 11.14- Esta seção também serve
como uma introdução à sétima trombe
ta. A primeira parte da preparação para a
última trombeta é o anúncio de que “não
haveria mais demora”, no capítulo 10. Ele
liga o cumprimento do mistério de Deus no
toque da sétima trombeta (10.7).
A segunda parte da preparaçflo é ii
medida do Templo de Jerusalém e de seus
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adoradores (11.1-14). Os adoradores serão
um remanescente piedoso em Israel que
adorará a Deus no Templo reconstruído;

alguns se converterão à fé em Cristo através do ministério das duas testemunhas
descritas em 11.3-12. Estas serão ativas
em Jerusalém durante os 42 meses finais
(11.2) ou 1260 dias (11.3) antes da volta
de Cristo. Ambas as testemunhas — pro
vavelmente Moisés e Elias — enfrentam a
ira da Besta do abismo e por fim sofrem o
martírio, mas a ressurreição visível de am
bos resulta em um grande reavivamento
na cidade (11.13).
Com o toque da sétima trombeta vêm
dois cânticos celestiais. Estes cânticos an
tecipam um tempo na conclusão de uma
série de trombetas, no qual Deus terá assu
mido um papel ativo sobre o mundo.
A Preparação p ara as Sete Taças
Antes de descrever as taças propriamen
te ditas, João tem visões que preparam o
caminho para elas (12.1— 14-20). Primeiro,
ele tem uma visão da mulher, um filho, e um
dragão (cap. 12). Odragão — posteriormen
te identificado como Satanás — está cheio
de ódio contra o menino, o Messias.
A mulher é um símbolo em conjunto
do Israel étnico, que deu à luz ao Messias.
O remanescente fiel da nação recebe pro
teção contra o furioso ataque do dragão du
rante a segunda metade do período da Tri
bulação. Miguel e os seus anjos expulsam o
dragão do céu, e o dragão manifesta a sua
ira contra o remanescente fiel.
A cena seguinte em preparação às sete
taças leva João a uma praia onde ele vê
“subir do mar uma besta”. A cena retrata
o caráter do dragão e algumas façanhas da
Besta (13.1-10). O dragão deu à Besta o seu
poder, o seu trono e grande autoridade, de
forma que as atividades da Besta são sim
plesmente uma continuação da tentativa
do dragão de ferir o restante dos filhos da
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mulbcr mencionada no capítulo anterior.
Esta Besta é obviamente o Anticristo.
Joâo então vê uma outra besta subin
do da terra cuja tarefa é apoiar a primei
ra Besta (13.11-18). Esta segunda besta é
o assistente religioso da primeira, o qual é
o último falso Cristo. O papel da segunda
besta é capturar todas as religiões organi
zadas do mundo e colocá-las a serviço da
primeira Besta. Mais tarde, a segunda besta
é identificada como o Falso Profeta.
A porção seguinte na preparação para a
descrição de João das sete taças vem como
quatro anúncios climáticos (14-6-18). O
primeiro é feito por um anjo proclamando
o evangelho eterno, dizendo aos moradores
da terra para que temam a Deus e dêem-lhe
glória, a fim de escaparem da hora do seu
juízo, que é chegado. O segundo anúncio
fala da queda da Grande Babilônia como
castigo pelas suas excessivas expressões de
infidelidade a Deus. O terceiro anúncio
descreve o tormento eterno daqueles que
escolhem adorar a Besta em vez de adorar a
Deus e seu Filho, Jesus. O quarto anúncio
pronuncia bênçãos sobre aqueles que per
manecerem fiéis ao Senhor.
As Sete Taças

Neste ponto, João encontra sete novos
anjos cuja responsabilidade é distribuir os
sete juízos das taças, também conhecidos
como as sete últimas pragas (15.1). A po
calipse 15 é uma espécie de interlúdio ce
lestial para introduzir o derramamento das
sete taças da ira divina em Apocalipse 16.
Os sete anjos são enviados em sua missão
de infligir a desgraça. Eles derramam as taças
em uma rápida seqüência. As seis primeiras
infligem chagas feias e dolorosas, trazendo
morte a toda a vida marinha, transforman
do toda a água fresca em sangue, queimando
todas as pessoas pela intensidade do sol, es
curecendo o reino da Besta e preparando a
condenação dos reis da terra (16.17-21).

Inflo observou sete cenas que continuum ii descrever o conteúdo da sétima taça:
( 1) ii secunda vinda de Cristo (19.11-16),

(2) n morte dos adversários humanos de
( 'rlsto (19.17-21), (3) a prisão de Satanás
(20.1-3), (4) o reino milenial (20.4-10),
(5) a soltura de Satanás e a sua derrota fi
nal (20.4-10), (6) o Grande Trono Branco
(2 0 .1 1-15), e (7) a introdução da N ova Je
rusalém (21.1-8). Uma descrição detalhada
da Nova Jerusalém se segue (21.9-22.5).
A profecia de João, então, descreve o futum reino milenial na terra, a primeira prisão
de Satanás, e o seu lançamento no lago de
logo. O esboço da Nova Jerusalém apresenta
inu quadro positivo de existência na cidade,
mas ele também reflete o juízo de Deus con
tra os infiéis, mencionando a exclusão deles
desta cidade (veja 21.8,27; 22.15).
lipílogo (Capítulo 22)
Apocalipse termina com um epílogo
(22.6-21) que enfatiza três características
que se mostraram proeminentes no livro.
As três ênfases constituem uma confirma
ção da autenticidade da profecia (22.69,16,18-19), a iminência da volta de Jesus
Cristo (22.6-7,10,12,20), e um convite para
entrar na Nova Jerusalém (22.11,14,17).

— Robert L. Thomas
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APOCALIPTISMO
Aqueles que interpretam a Bíbllu sentindo
um ponto de vista dispensacionalista, Kerul»
mente, classificam diversos livros proféticos
— como Ezequiel, Daniel e Apocalipse —
como “literatura apocalíptica”. Com isso,
estes intérpretes querem dizer que tais livros
revelam, ou manifestam, os planos profé
ticos de Deus. A palavra grega apokalypsis
apenas significa “manifestar” ou “revelar”.
U M NOVO SIG N IFIC A D O

Alguns intérpretes mais recentes, contu
do, começaram a atribuir um novo significa
do a esta palavra. Ao utilizarem a expressão
“literatura apocalíptica”, eles eqüivalem os
livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse a
uma miríade de obras extrabíblicas e não ca
nônicas, surgidas desde o período intertestamentário até o século II. Dentre elas, temos
Enoque, o Apocalipse de Baruque, Jubileus,
a Assunção de Moisés, Salmos de Salomão,
o Testamento dos Doze Patriarcas e os Orá
culos Sibilinos. Estes escritos possuem um
conjunto de características em comum. E
possível citar os seguintes: ampla utilização
de simbolismos; visões como principal meio
de revelação; a presença de anjos atuando
como guias; atividades de anjos e demônios;
enfoque no fim da presente era e no princípio
da era vindoura; ansiosa expectativa pelo fim
do mundo em um futuro imediato; o fim dos
tempos na forma de uma catástrofe cósmica;
uma nova salvação e o paraíso; a manifesta
ção do reino de Deus; um mediador com atri
butos reais; dualismo entre Deus e Satanás;
o plano espiritual determinando o fluxo tia
história; pessimismo quanto à capacidade do
homem de mudar o curso dos acontecimen
tos; periodização e determinismo na história
humana; peregrinações e uma disputa final
entre o bem e o mal (Gregg, pp. 10-12; Murphy, pp. 130-133).

Ezcqnlcl, Daniel c Apocalipse contêm
algumas destas características, principal
mente o último, que foi escrito quase si

multaneamente com os escritos apocalíp
ticos não canônicos. N o entanto, colocar o
Apocalipse na mesma categoria dos escritos
apocalípticos não canônicos mina a inter
pretação dispensacionalista tradicional do
livro e perverte os princípios hermenêuti
cos nele utilizados.
A LIN G U A G EM DA LITER ATU R A
A POCALÍPTICA

A abordagem literal que se utiliza na
interpretação das Escrituras, por exemplo,
é difícil de ser utilizada com os escritos
apocalípticos não canônicos. Gregg (p.
11) sustenta que, apesar de a interpretação
literal ser um bom princípio a ser seguido
com outros textos bíblicos (a não ser quan
do produz conclusões absurdas), ela não
funciona com a literatura apocalíptica, em
que o literalismo é exceção e o simbolismo,
regra. Tais escritos não podem ser interpre
tados de forma literal, pois retratam adversidades e momentos de crise (Collins, p.
38). Para destacar a gravidade da situação,
o apocaliptista utilizava expressões exa
geradas. Veja a seguinte afirmação: “Meu
mundo chegou ao fim, pois minha namo
rada terminou nosso romance”. É claro que
o mundo não está literalmente acabado.
A linguagem enfática serve, mais exata
mente, para transmitir a relevância de um
acontecimento pessoal. Se esta mesma me
todologia foi utilizada em Apocalipse por
João, as descrições de catástrofes, como a
destruição de metade da população mun
dial (A p 6.8; 9.15) ou o maior terremoto
da história humana (A p 16.18), não de
vem ser interpretados de forma literal. Em
vez disso, eles seriam, de maneira seme
lhante, uma forma enfática de se relatar
algum episódio experimentado pelo povo
de Deus no passado, como a opressão im

posta por Roma a Jerusalém. Interpretar

o Apocalipse de forma tflo radical abre a
possibilidade de que João tenha simples
mente descrito, com expressões globais,
um fenômeno histórico local. Esta men
talidade permite o surgimento de tendên
cias como o historicismo e o preterismo.
Além disso, os apocaliptistas even
tualmente lançavam mão da linguagem
alegórica a fim de disfarçar a entidade que
os oprimia. A o prever a destruição cata
clísmica do inimigo, eles procuravam dar
esperanças ao povo oprimido de Deus. Não
eram, contudo, livres para identificar seus
opressores, devido ao medo de retaliação.
Por esse motivo, disfarçavam sua mensa
gem com alegorias. Por vezes, os escritos
apocalípticos utilizavam, por exemplo, a
Babilônia para representar Roma (Orácu
los Sibilinos, v. 143, 159-60, 434). Se este
foi o caminho seguido por João, ele também
não se referia à Babilônia ao mencioná-la.
Estava, em vez disso, usando a palavra “Ba
bilônia” como um disfarce simbólico para
identificar o opressor. Ele poderia ter em
mente Jerusalém ou Roma.
Polivalência é uma outra característica
hermenêutica da literatura apocalíptica.
O exílio dos judeus na Babilônia provi
denciou um paradigma para as tribulações
posteriores, e os apocalipses judaicos, em
vez de focarem circunstâncias históricas
específicas, enfatizavam padrões repetiti
vos (Collins, p. 51). Se João aplicou a po
livalência apocalíptica ao Apocalipse, é
possível que os eventos descritos no livro
não sejam consecutivos, mas ocorram re
petidamente ao longo da história. Algumas
pessoas, por exemplo, defendem que “Babi
lônia” não se refere apenas a um reino no
futuro, mas também à Jerusalém histórica.
Semelhantemente, seguindo esta linha
de pensamento, a Besta de Apocalipse 13
poderia se referir tanto a Nero como a um
futuro Anticristo.

lípticos suplantam amplamente quaisquer
I 'lassificar d Apocalipse como apocalípsemelhanças. Apesar de os escritos apout*
tico também influencia o modo de se inter- lípticos serem, por exemplo, geralmente
preiar seus números. Outras literaturas apo assinados com pseudônimos, o Apocalipse
calípticas, em geral, utilizam números para traz o nome do seu autor (Ap 1.1,4,9; 22.8).
comunicar conceitos, e não a contagem do Além do mais, o Apocalipse não transmite
que quer que seja. Por esse motivo, classifi o mesmo pessimismo dos apocaliptistas, que
car o Apocalipse como literatura apocalípti demonstravam ter perdido toda a esperança
ca afasta o intérprete de uma interpretação na história humana. Pelo contrário, ele re
literal dos números contidos no livro, em flete o otimismo de Deus operando a reden
direção a uma compreensão simbólica. Mui ção através do Cordeiro, tanto no presente
tas pessoas concluem que o número “ 1000”, como no futuro. A literatura apocalíptica
mencionado por seis vezes em Apocalipse não contém nenhum material epistolar, en
20, indica um período de tempo mais ex quanto que, em Apocalipse 2— 3, achamos
tenso, e não mil anos literais. Outros de sete epístolas eclesiásticas.
monstram relutância semelhante em aceitar
Também não observamos imperativos
o número “ 144-000” literalmente (Ap 7). morais sendo enfatizados na literatura
Outros, ainda, questionam uma interpreta apocalíptica. Embora seja possível en
ção literal das medidas da cidade eterna, que contrar uma ou outra exceção a esta regra
é descrita em Apocalipse 21— 22.
(1 Enoque 91.19), os apocaliptistas não
Muitos estudiosos futuristas acredi são geralmente motivados por um forte
tam que diversos números encontrados sentimento de urgência moral, em razão
em Apocalipse, como “ 1260 dias” (A p de acreditarem ser parte do remanescen
12.6) ou “42 meses” (A p 11.2; 13.5), são te fiel. Eles escreviam para encorajar este
referências diretas a pontos ainda não remanescente a resistir, permanecer fiel e
concretizados da profecia das setenta se manter a esperança, não para persuadir as
manas de Daniel (Dn 9.24-27). Os pri pessoas a se afastarem do pecado. O A po
meiros 483 anos (69 “setes” ) desta profe calipse, por outro lado, lança mão de im
cia foram cumpridos ao pé da letra, o que perativos morais. As exortações de Cristo
nos leva a concluir que os pontos ainda às sete igrejas (A p 2.5,16,21,22; 3.3,19)
não cumpridos seguirão o mesmo cam i ressaltam a necessidade humana de arre
nho. Assim, valores como “ 1260 dias” e pendimento e podemos encontrar exorta
“42 meses” não servem apenas para trans ções ao arrependimento por todo o livro
mitir conceitos, mas são efetivamente (A p 9.20-21; 16.9,11).
grandezas numéricas. O Apocalipse não
Ademais, a vinda do Messias na litera
apresenta numerais evidentemente sim tura apocalíptica ocorre exclusivamente no
bólicos. N a verdade, a regra é a utilização futuro. O Apocalipse afirma que Cristo já
de números sem valor simbólico.
veio e estabeleceu as bases de sua segunda
vinda através de sua morte redentora. Por
SEMELHANÇAS E DISCREPÂNCIAS
fim, o Apocalipse menciona diversas vezes
Abrir tal precedente hermenêutico ser uma profecia (A p 1.3; 22.7,10,18,19).
- classificar o Apocalipse como um livro Aliás, ele emprega por dezoito vezes o ter
apocalíptico — é improcedente. Um exame mo prophêtés ou cognatos. A seguinte tabe
mais detalhado demonstra que as diferen la, produzida por Robert Thomas, resume
ças entre o Apocalipse e os escritos apoca estas diferenças entre Apocalipse e a llleLITERAL OU ALEGÓRICO?

rntiira apocalíptica (Thomas: Evangellcal
I Icrmcncutics, p. 338):

Literatura Apocalíptica Apocalipse
Escrita com pseudônimo

Sem utilização
de pseudônim o

Pessimista em relação

N ão pessim ista em

ao presente

relação ao presente

Sem estrutura epistolar

Estrutura epistolar

Poucas adm oestações de
ordem moral

de ordem moral

Muitas admoestações

A vinda do M essias é
exclusivam ente futura

O passado é a base
da futura vinda
Messias

N ão proclam a ser
uma profecia

Proclam a ser uma
profecia

Podemos observar mais algumas diferen
ças. A literatura apocalíptica, por exemplo,
vê o sofrimento de forma diferente da veri
ficada no Apocalipse. Nos escritos apocalíp
ticos, o sofrimento é uma deplorável con
seqüência do conflito entre o bem e o mal.
E algo ruim e deve ser evitado. No Apoca
lipse, porém, o sofrimento vem diretamente
das mãos de Deus (Ap 5.5) e, portanto, às
vezes, pode ser bom, de forma que devemos
nos submeter a ele. Como se não bastasse,
a literatura apocalíptica é uma pseudoprofecia, ou vadcinia ex eventu, que significa
“profecias que vêm após o fato”. Em outras
palavras, os apocaliptistas, via de regra, re
tratam um fato histórico como uma profe
cia. O mesmo não acontece em Apocalipse,
em que João vê o futuro a partir de seus dias
(Morris, p. 94). O livro de Apocalipse está
imerso em um clima de premência contida,
na medida em que João atenta tanto para a
necessidade de sua própria época como para
a de um futuro distante. Tal tensão não é
observada na literatura apocalíptica (ibid.).
PROFÉTICO OU APOCALÍPTICO?

O forte vínculo de Apocalipse com Da
niel e Ezequiel também lança dúvidas so

bre se o livro deveria ser classificado como
apocalíptico. Ezequiel e Daniel profetiza
ram quatrocentos anos antes de a literatura
apocalíptica se tomar predominante no
período intertestamentário. Além disso,

Apocalipse 12.1 utiliza a mesma imagística
de Gênesis 37.9-10, que surgiu no período
patriarcal, quase 1800 anos antes de o apocaliptismo começar a florescer. Por fim, al
guns escritos apocalípticos não conseguem
apresentar uma estrutura escatológica pre
cisa (Collins, p. 56). Diferentemente, mui
tos concordam que o texto de Apocalipse
6— 19, que é condensado e se concentra
em um período de sete anos, apresenta uma
estrutura escatológica clara. Apocalipse
20— 22 também parece apresentar uma su
cessão cronológica de eventos.
Apesar de o Apocalipse possuir uma
série de afinidades com a literatura apoca
líptica, é difícil classificá-lo como apocalíp
tico, pois as diferenças parecem suplantar
as similaridades. N a verdade, “profético” é
uma classificação mais precisa que “apoca
líptico”. Tal classificação seria mais fiel às
diversas afirmações do livro, de que o texto
é uma profecia. Isto também consideraria
o fato de que o Apocalipse é semelhante
ao estilo exibido pelos profetas do AT, que
não apenas exortavam o povo de Deus ao
arrependimento, mas também consolavam,
anunciando visões de vitória em um futuro
distante (Is 40-66; Ez 36-48; Am 9.11-15).
O Apocalipse se encaixa nesta descrição,
não apenas por continuamente chamar as
sete igrejas ao arrependimento (Ap 1— 3),
mas também por transmitir-lhes uma profe
cia acerca da futura vitória final do crente
(Ap 4— 22). Classificar o Apocalipse como
um livro profético também o relaciona ao
livro de Daniel, a que ele alude mais do que
a qualquer outro livro do AT. Até mesmo
Jesus se referiu especificamente a Daniel
como um profeta (Mt 24-15). Consideran
do que o conteúdo de Apocalipse está in-

teimimente relacionado a Daniel, é natural
que o material encontrado em Apocalipse

também seja classificado como profético.
A palavra grega apokalypsis, que aparece no
primeiro versículo do livro, não o impede
de ser qualificado como um livro profético.
Esta palavra apenas significa “revelação”, e
não possui o significado que os estudiosos
de hoje atribuem ao termo “apocalíptico”.
Considerar o Apocalipse como um
livro profético, em vez de apocalíptico,
muda significativamente o quadro herme
nêutico. Sendo profético, devemos tratá-lo
tal qual tratamos qualquer outra profecia.
Devemos utilizar a mesma metodologia
histórica, gramatical e literal de que nor
malmente lançamos mão para interpretar
as Escrituras. N ão é necessário estabelecer
um novo conjunto de princípios de her
menêutica para interpretar corretamente
o livro do Apocalipse (Thomas: Revelation
1— 7, p. 38). Os caminhos de hermenêu
tica já descritos, associados ao apocaliptismo, não são válidos se o livro for profético
e não apocalíptico. O intérprete, pelo con
trário, fica restrito ao literalismo, que pode
ser definido como atribuir a cada palavra
o mesmo significado que esta teria em seu
uso normal.
A INTERPRETAÇÃO LITERAL

A aplicação coerente de uma aborda
gem literal ao texto de Apocalipse, como
não podia deixar de ser, impede que o in
térprete considere seu conteúdo como cum
prido no passado, levando a uma interpre
tação futurista (Tenney, pp. 139, 142). Há
uma relação entre literalismo e futurismo,
pois o entendimento corrente das palavras
e expressões presentes no Apocalipse torna
impossível argumentar que os fatos ali nar
rados já se cumpriram. Obviamente, a des
truição de parte da população mundial (Ap
6.8; 9.15) e o maior terremoto da história
humana (Ap 16.18) jamais aconteceram.

Em uma abordagem llteritl, o interprete

considera a acepção regular de cada palavra,
até deparar-se com um sinal claro de que o
texto enveredou pelo sentido simbólico ou
alegórico. Como o intérprete reconhece
quando tal linguagem está sendo utilizada!
Existem alguns sinais claros no próprio tex
to, como em Apocalipse 11.8, onde vemos
que Jerusalém, “espiritualmente, se chama
Sodoma e Egito”. Aqui, o advérbio “espiri
tualmente” se destina a chamar a atenção
do leitor para um sentido espiritual ou ale
górico. Outra dica envolve o uso da palavra
“sinal” (sêmeion). A o usar esta palavra, João
demonstra ao intérprete que está falando de
forma simbólica ou em linguagem figurada.
Por exemplo, ele utiliza a palavra sêmeion
na descrição da mulher em Apocalipse
12.1. Tal mulher é obviamente simbólica
ou tipifica alguma outra coisa. Outra pis
ta implica o uso das palavras “semelhante”
(homoios) ou “como” (hõs), quando João
indica uma correlação entre o que ele viu
em sua visão e o que tenta descrever. Em
Apocalipse 8.8, por exemplo, lemos: “e foi
lançada no mar uma coisa como um gran
de monte ardendo em fogo...” A palavra
“como” chama a atenção do leitor para o
fato de João, na descrição de sua visão, es
tar apenas utilizando uma linguagem com
parativa. O monte, portanto, não deve ser
interpretado de forma literal.
Algumas das expressões figuradas uti
lizadas em Apocalipse são idênticas às do
AT. Uma vez que, em Apocalipse 13.2, o
leopardo, o leão e o urso são utilizados para
descrever nações, o intérprete entende que
João está utilizando uma linguagem simbó
lica. O leopardo, o leão e o urso, portanto,
representam nações tanto em Apocalipse
13 como em Daniel 7. Algumas vezes, a
linguagem figurada inclui uma interpreta
ção imediatamente em seu contexto. Se
alguma coisa é interpretada para o leitor,
então aquilo que foi interpretado é obvia

mente um símbolo. A mulher retratada em
Apocalipse 17 é claramente simbólica, pois
ela é logo em seguida interpretada como
sendo uma cidade (17.18). Por fim, po

demos ainda compreender uma expressão
como simbólica quando a interpretação li
teral chega a conclusões absurdas. Se, por
exemplo, a mulher em Apocalipse 12.1 es
tivesse literalmente vestida de sol, o calor
a destruiria. Assim, a linguagem utilizada
deve ser a simbólica.
Após identificar uma linguagem como
simbólica ou figurada, como ela deve ser
compreendida? Algumas vezes, o texto ime
diatamente posterior interpreta a simbologia
apresentada. Apocalipse 12.9, por exemplo,
interpreta o dragão do versículo 3 como sen
do Satanás. John F. Walvoord, estudioso das
profecias, identifica 26 passagens em A po
calipse em que a simbologia é interpretada
logo em seguida (Walvoord, pp. 29-39). Um
outro método de interpretação é verificar se
a mesma simbologia é utilizada em alguma
outra parte do AT. O símbolo da mulher, uti
lizado em Apocalipse 12.1 é também usado
em Gênesis 37.9-11, na descrição de Israel.
A mulher de Apocalipse 12, portanto, sim
boliza Israel. Esta é uma boa estratégia, pois
278 dos 404 versículos de Apocalipse fazem
alusão ao AT. Uma última maneira de com
preender a linguagem simbólica de Apoca
lipse é observar que João, ao utilizar palavras
como “semelhante” ou “como”, está tentan
do descrever eventos futuros muito além de
sua capacidade lingüística. Em seu discurso,
ele se utiliza de analogias. Em outras pala
vras, a fim de relatar aquilo que vê, ele lança
mão de símiles e semelhanças, comparando
coisas de seu próprio mundo com os eventos
futuros que testemunha em sua visão.
Em resumo, pode-se afirmar que a
mais importante decisão que o intérpre
te deve tomar, no que diz respeito ao tipo
de hermenêutica que utilizará na análise
de Apocalipse, é definir se o livro se as

semelha mais ao g6nero apocalíptico ou
profético. Perceber o livro de Apocalipse

como apocalíptico abre inúmeras portas
no campo da hermenêutica, levando a te
orias sobre códigos, textos com múltiplos
sentidos, simbologia numérica, enxer
gando a linguagem global de Apocalipse
como de âmbito local. Por outro lado,
aqueles que o consideram profético ado
tam um método de interpretação literal,
gramatical e histórica, considerando cada
palavra em seu sentido comum, a menos
que o texto indique claramente o contrá
rio. O livro de Apocalipse possui algumas
afinidades com o apocaliptismo, mas tais
semelhanças são vastamente sobrepujadas
pelas diferenças existentes. O livro é mui
to mais semelhante à literatura profética.
Assim, as semelhanças entre o Apocalipse
e a literatura apocalíptica não são sufi
cientes para que o intérprete prescinda do
literalismo no estudo do livro.

— Andy Woods
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APOSTASIA
A despeito das melhores intenções e dos
melhores desejos daqueles que confiam
em Jesus como o Salvador, um grande
abandono da verdade ocorrerá um dia. O
N T aborda com freqüência o assunto. Em
2 Tessalonicenses 2.3, Paulo chama este
dia de “apostasia”. Em 1 Timóteo 2.3, ele
claramente afirma que “ alguns apóstatarão da fé”.
As afirmações de Paulo sugerem que a
grande apostasia terá lugar pouco tempo anles do arrebatamento da Igreja (2 Ts 2.2,79; 2 Tm 3.1). Paulo também escreveu que
havia alguma forma de apostasia em sua
própria geração. Tais “desvios” haveriam de
continuar durante toda a história da Igreja,
culminando nos últimos dias (2 Ts 2.7).
Whitlock define apostasia como “delibe
radamente abandonar e rejeitar a fé que um
dia se professou” (Whittlok, p. 70). Ele obser
va que a apostasia difere da heresia no ponto
em que um herege, apesar de negar aspectos
específicos da fé cristã, insiste em se declarar
cristão. O apóstata é aquele que abandona e
renega absolutamente o cristianismo.
No NT, temos alguns exemplos de após
tatas: Judas Iscariotes, Demas, Himeneu
e Alexandre (2 Co 4.10; 1 Tm 1.20). O
imperador romano Juliano, “o Apóstata”,
professou o cristianismo e, algum tempo
depois, renunciou à fé e tentou restabele
cer o paganismo no Império Romano.
D EFININD O APOSTASIA

Somente 2 Tessalonicenses 2.3 utiliza a
palavra grega apostasia em seu sentido teo

lógico com relaçSo íl Igreja. Paulo escreve:
“Ninguém, de maneira alguma, vos engane,
porque não será assim [o Dia do Senhor]

sem que antes venha a apostasia”. Pouco
antes, no NT, os crentes judeus de Jerusalém
haviam acusado Paulo de ensinar “todos os
judeus que estão entre os gentios a aparta
rem-se [apostasia] de Moisés” (At 21.21).
Podemos obter uma melhor compreensão
da palavra a partir de um termo correlato,
apostasion, que é traduzido por “divórcio”
nos Evangelhos (Mt 5.31; 19.7; Mc 10.4).
Walter Bauer define apostasia como
“rebelião, deserção” (Bauer, p. 98). Liddell
e Robert Scott sugerem o seguinte signifi
cado: “desviar-se, ficar contra, separar-se,
abandonar” (Liddell e Scott, pp. 218-219).
Charles Ryrie afirma que se trata de “um
distanciamento da verdade anteriormente
aceita, envolvendo a ruptura de um rela
cionamento confesso com Deus. A apos
tasia sempre implica abandonar delibera
damente uma verdade conhecida, a fim de
adotar o erro” (Ryrie, p. 140).
Quanto à etimologia, a palavra é uma
combinação da preposição grega apo (“dis
tante de”) e do substantivo stasis (“posi
ção”). Seu sentido literal é “afastar-se” ou
“apartar-se” de uma posição assumida.
A DVERTÊNCIA CONTRA A APOSTASIA
QUE ESTÁ POR VIR

Em 2 Tessalonicenses 2.1-12, Paulo
descreve as ações de Satanás e do A n ti
cristo no meio do período de tribulação de
sete anos. “Segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder, e sinais, e prodígios de
mentira” (v. 9), o “homem do pecado” re
velará quem realmente é e “se assentará,
como Deus, no templo de Deus, querendo
parecer Deus” (vv. 3-4).
O apóstolo Paulo, contudo, avi.su os
crentes de Tessalônica para niU> se pertur
barem, pois o Dia do Senhor, ii trihultl(,flo,
ainda não veio (v. 2). Antes deste diu, lul

1
dc ocorrer o "afastamento" |a/>ostas/a] (v.
\). Paulo diz aos tessalonicenses que, bem
antes de o Anticristo agir na direção da

Tribulação, eles veriam uma “apostasia”. A
Igreja fiel será tomada pela cegueira espiritual — a mesma cegueira que uma vez tur
vou os sentidos bíblicos e morais daqueles
que rejeitaram a Cristo.
Nos últimos instantes da dispensação
da Igreja, muitos daqueles que confessam a
verdade da Bíblia e afirmam ter um relacio
namento com Deus estarão simplesmente
fingindo, ou seja, vivendo uma mentira. A
apostasia será intensa nos últimos dias an
tes do arrebatamento.
Os apóstolos João, Pedro e Paulo falam
da apostasia que já existia em seus dias e
continuaria até o final dos tempos. Falam
sobre uma apostasia existente tanto no
presente como no futuro da Igreja. Ryrie
observa: “A apostasia é algo que assola a
igreja em todas as gerações; mas ao fim da
era da igreja, antes do Dia do Senhor, virá
a grande apostasia” (Ryrie, 140).
Em 1 Timóteo 4.1-3, Paulo escreve
que o Espírito expressamente diz que, nos
últimos tempos, alguns abandonarão a fé.
A palavra “abandonarão” vem do verbo
grego ephistemi, que pode ser traduzido por
“desprezarão”. Tais pessoas não são fiéis a
Cristo. Paulo acrescenta que eles “[darão]
ouvidos a espíritos enganadores e a doutri
nas de demônios”. A consciência de cada
um deles estará cauterizada.
Em 2 Timóteo 3.1-9, Paulo fala so
bre os “últimos dias”, em que sobrevirão
tempos difíceis. Ele escreve sobre ho
mens amantes de si mesmo e do dinhei
ro. Chama-os de “avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais
e mães, ingratos, profanos, sem afeto na
tural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com
os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos

de Deus, tendo aparência de piedade, mas
negando a eficácia dela” (vv. 2-5).

O apóstolo Pedro descreve falsos mes
tres, que “[trarão] sobre si mesmos repen
tina perdição”. Fala sobre a sensualidade
desses homens e sobre como difamarão o
caminho da verdade, explorando os cren
tes com palavras falsas (2 Pe 2.1-3).
João faz o alerta de que o “espírito do
anticristo” está vindo, “e eis que está já no
mundo”. Em Apocalipse, João fala sobre a
apostasia que, já então, sufocava a Igreja.
Fala sobre os nicolaítas (Ap 2.15) e sobre
a imoralidade de uma “Jezabel”, que esta
va minando a força espiritual das igrejas,
como aconteceu à Tiatira (2.20-23).
DEFENDENDO-SE CONTRA A APOSTASIA

A epístola de Judas lida quase que ex
clusivamente com o problema da aposta
sia. Judas exorta os cristãos a defender a
“fé que uma vez foi dada aos santos” (v.
3) e a lutar contra a ameaça da apostasia.
George Lawlor comenta que Judas con
clama os crentes a “batalhar” (Lawlor, pp.
42-44), indicando que isto implica dispo
sição para lutar por algo que o adversário
deseja tomar.
Judas define os apóstatas como aqueles
que transformam a graça de Deus em per
missão para imoralidades, negando o se
nhorio de Jesus Cristo (v. 4). Ele explica
que a imoralidade é, muitas vezes, a base
da apostasia. Os apóstatas negam a fé por
que não foram transformados pela graça
de Deus.
Judas, então, lista diversos exemplos bí
blicos de apostasia. Cita os anjos caídos, a
multidão que saiu do Egito no êxodo e as
populações de Sodoma e Gomorra. Em se
guida, descreve o caráter e o comportamen
to dos apóstatas. São “sonhadores” e difamadores (v. 8), vivendo em perversidade e
repletos de ilusões. Desprezam a autoridade
e blasfemam de Deus. Judas encerra sua epís

tola (vv. 20-25) lembrando os verdadeiros
crentes de se edificarem na fé, orando no Es-

pírito. Exorta-os a se concentrarem no amor
de Deus e na misericórdia de Cristo, sempre
buscando ao máximo alcançar aqueles que
estão a ponto de perecer.
R E S IS TIN D O ATÉ 0 F IM C O N TRA A
APOSTASIA

O N T é claro em seus alertas contra os
perigos da apostasia em cada geração, mas,
principalmente, nos últimos dias antes do
arrebatamento da Igreja. Os apóstolos nos
exortam a permanecermos na fé até que
Jesus venha para nos buscar. O problema
não está em práticas heterodoxas de menor
importância ou em preferências pessoais. A
apostasia envolve o abandono espontâneo
e o repúdio voluntário de Jesus Cristo e da
fé cristã.

—Mal Couch e Ed Hindson
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A Q U ELE Q U E D ET EM

A o longo de toda a história da Igreja, as
pessoas ofereceram várias sugestões para a
identidade do personagem descrito em 2
Tessalonicenses 2.6-9. Alguns dos patriar
cas da Igreja defendiam que se tratava do
Império Romano, ou alguma outra forma
de lei ou governo. Outras pessoas pensaram
que ele poderia ser a influência limitadora
moral da própria Igreja. Muitos têm defen
dido que o testemunho dos crentes detém o
Anticristo. Alguns vêem até mesmo a obra
de Satanás como uma forma de limitação
ao aparecimento da personalidade maligna
conhecida como o “homem do pecado” ou
“o filho da perdição” (v. 3).
D ETERM IN AN D O A IDENTIDADE

Roma
Os dispensacionalistas apontam para
o fato de que “aquele que detém” deve ser
um indivíduo inigualável e divino, capaz
de reter a vinda do ser maligno que exer
cerá grande poder e autoridade sobre as
religiões do mundo inteiro (v. 4). Este ser
maligno certamente seria o Anticristo que
Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2.39. O Império Romano não se qualificaria
para ser o que detém porque ele mesmo foi
um terror sobre a terra. Além disso, o A n 
ticristo na verdade governará e controlará
o Império Romano revivido, e o usará para
estender a sua autoridade rebelde mundial
mente. Como John F. Walvoord escreve:
“O período da Tribulação é revelado como
uma era de governo absoluto em que tudo
que é social, religioso e econômico é orga
nizado de modo rígido”, pelo novo poder
romano (Walvoord, p. 40).

Moody Press, 1995.
Whitlock, L. C. “Apostasy”, em Evangelical Dic
tionary of Theology. Crand Rapids: Baker
Books, 1984.

A Igreja
Quanto à Igreja, Gerald R. Stanton
diz: “A Igreja é, sob determinado aspecto,

um organismo Imperfeito. A o se colocar
dlnnte de Deus, ela é certamente perfei

pio do presente masculino, ho katechon,
devendo ser traduzido como “ aquele que

ta, mas, experimentalmente, diante dos
homens, nem sempre é irrepreensível, ou
seja, nem sempre está distante da repre
ensão. Sem elhante ao governo humano,
a Igreja está sendo usada por Deus para
obstruir a m anifestação total do M alig
no nesta era presente, mas aquEle que
efetivamente o detém com certeza não
é o crente em si, mas o que capacita o
crente — o Espírito Santo que habita em
cada crente (Jo 16.7; 1 C o 6.19). Longe
da presença do precioso Espírito, nem a
Igreja nem o governo teriam a habilidade
de obstruir o programa e o poder de S ata 
nás” (Stanton, p. 61).

agora o detém”. Esta diferença gramatical
certamente excluiria a Igreja pelo fato de
“igreja” ser uma palavra feminina em gre
go. Alguns pensam que o gênero neutro
no versículo 6 refere-se ao Império R o
mano, e que o masculino no versículo 7
esteja relacionado ao imperador romano.
Mas este ponto de vista não é plausível. A
palavra “espírito” (pneuma) está no gêne
ro neutro, mas quando se refere ao Espíri
to Santo, o N T usa o pronome masculino.
João 14-26 chama o Espírito, a quem o Pai
enviará em nome de Jesus, de paraclete
(alguém chamado para ficar ao lado, o
conselheiro). Paraclete é um substantivo
masculino, mas Espírito é um substantivo
neutro. “A mudança intencional na gra
mática enfatiza a personalidade do Espí
rito Santo. N ão haveria nenhum motivo
para mudar do neutro para o masculino,
a menos que o Espírito fosse entendido
como uma pessoa” (Enns, p. 249).

PISTAS DO GREGO

Um exame minucioso da passagem de
2 Tessalonicenses 2 ajudará a responder a
questão da identidade daquele que detém.
Em 2.6 o texto grego é mais bem traduzido
da seguinte forma: “e o que agora [o] con
trola [ou o detém] vós sabeis, de forma que
ele será revelado a seu próprio tempo”. O
versículo 7 diz: “Com efeito, o mistério da
iniqüidade já opera e aguarda somente que
seja afastado aquele que agora o detém”
(RA ). A palavra grega katecho é uma pa
lavra composta formada por kata (“para
baixo”) e echo (“ter”, ou “manter”). Disto
vem o pensamento “manter para baixo ou
reter”. Katecho pode ter o significado de
“deter a ação, manter sob controle, privar a
liberdade física, como algemando ou pren
dendo um criminoso”. Aquele que detém
então está impedindo que o Anticristo se
manifeste até o seu tempo determinado,
que seria durante ou exatamente antes do
início da Tribulação.
N o versículo 6, to katechon é um
particípio do presente neutro, traduzido
como “agora, sabeis o que o detém”, em 
bora no versículo 7 seja usado o particí

AS EVIDÊNCIAS DAS ESCRITURAS

O ponto mostrado na passagem de 2
Tessalonicenses 2 parece claro. O homem
do pecado, o Anticristo, não pode se mani
festar até que este poder que o detém seja
retirado. Pela providência divina, e por
todas as evidências das Escrituras, o Espí
rito Santo caracteristicamente detém e re
siste contra o pecado (Gn 6.3). O Espírito
atualmente permanece no mundo de um
modo especial nesta era, através da Igre
ja. A dificuldade em ver aquele que detém
como sendo o Espírito Santo é um outro
sinal do entendimento inadequado da dou
trina do Espírito Santo em geral, e da sua
obra em relação aos maiores movimentos
providenciais de Deus na história humana
(veja Walvoord, pp. 44-45).
Uma objeção a citar o Espírito Santo
como “aquele que o detém” está relaciona

da com ii frase no final de 2 Tessalonicenses
2.7 — "até que do meio seja tirado”. Mui
tos alegam que tirar ou remover o Espíri
to de Deus parece ser uma interpretação
incômoda. Mas é isto que a passagem está

dizendo? A palavra grega traduzida como
"tirado” é genetai, e é um subjuntivo aorista médio de ginomai, um verbo depoente.
Tais verbos aparecem no meio ou na forma
passiva, mas ainda são traduzidos como ati
vos, significando que o sujeito (neste caso,
aquele que detém) está fazendo a ação. “O
verbo depoente não denota a remoção por
uma força externa, mas antes por um ato
voluntário por parte daquele que detém”
(Hiebert, p. 207). E melhor ler a expressão
"Seja tirado do meio”, como “sair do meio”
(Lenski, p. 421). O Espírito Santo sairá do
meio; Ele não será tirado do meio.
Quando o Espírito se afastar, ou sair do
meio, “[...] será revelado o iníquo, a quem
o Senhor desfará pelo assopro da sua boca
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda;
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de
Satanás, com todo o poder, e sinais, e pro
dígios de mentira” (vv. 8-9). O Anticristo
permanecerá ativo durante os sete anos de
Tribulação; mas, na segunda vinda de Cris
to, ele será morto e lançado no lago de fogo
(Ap 19.20). Conhecido como “a besta” em
Apocalipse, o Anticristo, que exigiu que os
seus seguidores recebessem “o sinal”, será
atormentado noite e dia com aqueles que
adoraram a ele e a sua imagem (14.9-11).
Embora provavelmente seja correto di
zer que aquele que detém sai de cena no
momento do arrebatamento da Igreja, para
que “a seu tempo [o Anticristo] seja mani
festado” (2 Ts 2.6), o Espírito Santo ainda
continuará a obra de levar as pessoas à sal
vação. Enquanto a Igreja estiver aqui, Ele
estará ativo, e o seu poder estará operando
na vida dos crentes.

— Mal Couch
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ARCA DA ALIANÇA
A Arca da Aliança (hb. 'aron há-brit) era o
objeto religioso mais sagrado de Israel. Foi
projetada para guardar as tábuas originais da
Lei e era onde Deus manifestava sua glória
shequiruí. Tratava-se de um baú de madeira
de acácia (hb. shiuim) coberto por lâminas de
ouro (Êx 25.10-11), com aproximadamente
um metro de comprimento e 80 centímetros
na altura e na largura. Em cima da arca ficava
o propiciatório (hb. kapporet; literalmente,
“a tampa”), uma tampa de ouro com figuras
esculpidas. As figuras no propiciatório sim
bolizavam quembins — criaturas angelicais
que guardavam a santa presença de Deus no
jardim do Éden (Gn 3.24).
Deus prometeu a Israel: “Ali, virei a ti
e, de cima do propiciatório, do meio dos
dois querubins que estão sobre a arca do
Testemunho, falarei contigo acerca de tudo
o que eu te ordenar para os filhos de Israel"
(Êx 25.22). Aparentemente, a arca servia
como um lugar intermediário entre o céu
e a terra. Qual um escabelo visível pura o
trono invisível de Deus, tal estava eln dis
ponível quando Ele “descia” Terra, como

acontecera no Sinai, no campo de batalha,

ou em terra estrangeira (na Filfstia). A arca
possibilitou que Deus manifestasse a sua
presença em meio aos israelitas.
A Tenda da Congregação, o Tabernáculo, e por fim o Templo foram cons
truídos para abrigar a arca (Êx 25.8-22;
2 Cr 6.10-11), que desapareceu quando
os babilônios destruíram o primeiro Tem
plo. Quando os hebreus exilados voltaram
para Jerusalém a fim de reconstruir o Tem
plo e repor seus utensílios (Ed 1.7-11; Is
52.11-12; Jr 27.16-22), a arca estava mis
teriosamente ausente.
A REVELAÇÃO DE SEU SIG NIFICADO
PROFÉTICO

Os profetas mencionavam a arca como
um símbolo da disciplina de Deus, da res
tauração do Templo e da nação de Israel.
N a profecia de Ezequiel, quando a pre
sença de Deus se afasta da arca, temos um
prenuncio da profanação e da destruição
do Templo (Ez 10.4-11.23). De manei
ra semelhante, a profecia sobre o retorno
da presença de Deus para o último Tem
plo, e supostamente para a arca dentro do
Templo, promete sua reconstrução e nova
consagração. Quando restaurar Israel, Deus
situará sua glória entre as nações e restabe
lecerá suas bênçãos sobre aquela nação (Ez
39.21-26). Tal descrição parece recordar as
funções da arca: a glória de Deus situava-se
nela (1 Sm 4-21), trazendo bênçãos a Israel
(2 Sm 6.11-12) e protegendo-o em sua ter
ra (Nm 10.33-36).
Esta linguagem pode indicar que a
arca realmente estará presente nos últi
mos dias. N o passado, a glória de Deus
encheu o Templo logo após a chegada da
arca (1 Rs 8.4-12), transformando-o no
trono de Deus (1 Sm 4-4; 2 Sm 6.2; 2 Rs
19.15; Is 37.16; SI 80.1; 99.1) e no lu
gar onde o Senhor habitaria para sempre
com Israel (SI 132.7-8, 13; Ez 37.26-28).

Onde m ali o leitor dc Hzei|uicl esperaria
o retorno da glória de Deus, que nflo na

arca (Êx 25.22)? Teriam eles considera
do a restauração completa, caso o último
Templo não recuperasse o que o primeiro
perdera? Embora a arca não seja explicita
mente mencionada no último Templo de
Ezequiel, ela parece ser sugerida em outras
sentenças que exigem sua presença para o
adequado cumprimento de certos rituais,
como o Dia da Expiação (incluído em “as
minhas solenidades” de Ezequiel 44.24).
Alguns itens do Templo são mencionados
— como as vestes sacerdotais (Ez 42.14),
o altar para holocaustos (Ez 43.13-27) e
a mesa dos pães da proposição (Ez 41.22;
44.16) — enquanto outros são ignorados,
como o altar do incenso e o menorá. A
menção de alguns utensílios implica a
presença de todos, pois este Templo apa
rece em pleno funcionamento.
U M EXAME DAS PASSAGENS PROFÉTICAS
O Livro do Apocalipse

O livro de Apocalipse mostra juízos
provenientes do templo celestial e da arca
em resposta à profanação do Templo ter
restre durante a Tribulação. Apocalipse
11.1-2 prediz que o átrio do Templo ter
restre será pisoteado pelo Anticristo (Dn
11.45). Tal violação está aparentemente
vinculada à abominação da desolação
profetizada por Daniel (Dn 9.27; 12.11),
Jesus (Mt 24.15; Mc 13.14) e Paulo (2 Ts
2.3-4). Reagindo a este ato de sacrilégio,
o templo celestial se abre e a arca aparece
com sinais de ira (A p 11.19). Esta corre
lação pode dar a entender que o Templo
da Tribulação também abrigará a arca, que
viria a ser, como o próprio Templo, alvo
de uma violação. Também vemos indícios
da presença da arca neste momento da
história em 2 Tessalonicenses 2.4.
A “asa das abominações” (Dn 9.27)
pode sugerir o local exato onde terá lugar

ii abominação dn desolação: próximo ao
querubim alado sobre a arca. Em 2 Tessalonicenses 2.4, a explicação de Paulo sobre
este sacrilégio mostra que o “homem do pe

cado" (o Anticristo), em um ato de enaltecimento, assentar-se-á na parte mais sagra
da do Templo, “querendo parecer Deus”.
Tal ato de deificação pessoal no Santo dos
Santos só faria sentido se viesse após uma
demonstração da presença divina na arca
(Êx 25.22; SI 80.1; 99.1).
C) Livro de Jerem ias

A Arca da Aliança também aparece em
Jeremias 3.16-17, na profecia sobre a res
tauração de Jerusalém durante o Milênio.
Quaisquer que sejam as implicações desta
profecia com relação à futura existência da
arca, seu objetivo é, neste contexto, tran
qüilizar Israel. Eles acreditavam que seu
futuro não poderia ser concretizado sem
a fundamental presença da arca. Jeremias
explica que, sob a Nova Aliança, a arca já
não teria a mesma importância que tinha
na Antiga Aliança. A glória de Deus esta
ria sobre toda a Jerusalém e a cidade seria
um santuário (Is 4.5; Ez 43.12). Em outras
palavras, durante o Milênio, a arca não se
ria tão necessária quanto fora no passado.
Sua perda não impediria a restauração final
de Israel, de modo que eles não precisavam
se preocupar com seu destino.
E importante observar que Jeremias
3.16-17 não afirma que a arca não estará
presente, mas apenas que ela não desempe
nhará a função que tinha na Antiga A lian
ça. Jeremias diz que Israel “nunca mais”
consultará, dará atenção, lembrará ou vi
sitará a arca; insinuando que, no período
anterior ao Milênio, estas coisas possivel
mente serão feitas.
A frase “Nem lhes virá ao coração” sig
nifica que, no futuro, o povo não precisará
se preocupar com a arca como no passado.
Desse modo, as palavras do versículo 16

são compreensíveis. De qualquer forma,
as últimas palavras deste versículo, “e nflo
se fará outra” , exigem um esclarecimento
para evitar qualquer contradição com esta
proposta, pois tal tradução implica que a

arca será destruída e jamais reconstruída.
A arca, portanto, não poderia existir no
futuro. A expressão “não se fará”, con
tudo, poderia ser traduzida por “não será
usada”. A palavra hebraica 'asah geral
mente significa “produzir” ou “fazer”, mas
também pode significar “usar”. E interes
sante observar que uma das duas vezes em
que o verbo aparece com este sentido diz
respeito ao material “utilizado” na cons
trução da arca (Êx 28.34; a outra ocorrên
cia é em 1 Samuel 8.16).
Neste caso, o texto quer dizer que a
arca, no tempo da Nova Aliança, não será
utilizada tal qual o era sob a Antiga A lian
ça. Já não será uma testemunha da lei, nem
funcionará como um transmissor do poder
de Deus na guerra. Sob a Nova Aliança, a
lei de Deus será absorvida por meio do Espí
rito que habitará os corações, de forma que
“nunca mais andarão segundo o propósito
do seu coração maligno” (v. 17; veja tam
bém Jr 31.33-34; Ez 36.25-27). As tábuas
da Lei que se encontram na arca não se
rão necessárias para testemunhar contra as
violações da santidade de Deus perpetradas
por Israel, porque eles serão santos e vive
rão em obediência à vontade de Deus (Zc
14.20-21). Além disso, no Milênio, Israel e
as nações não mais aprenderão a guerrear
(Is 2.4). A arca não funcionará como sím
bolo do poder protetor de Deus na guerra,
pois não haverá guerras. Esta interpretação
se verifica nas notas explicativas da Bíblia
das Forças de Defesa de Israel: “A lei do Se
nhor estará escrita nos corações, de modo
que não será necessário mantê-la na arca.
N ão haverá guerras e não será necessário
levar a arca ao campo de batalha, como
acontecia na Antigüidade” .

Emhorn ns evidCncias nflo sejam con
clusivas, a Arca da Aliança poderá ter um

papel no fim dos tempos, retomando para
completar um plano profético. Um plano
profético que inclui um Templo reconstru
ído e a restauração da glória de Deus sobre
Israel e sobre as nações no Milênio.

— Randall Price
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ARMACEDOM
O Armagedom, a última grande guerra
da história, acontecerá em Israel, junta
mente com a segunda vinda de Cristo. A
batalha ou cam panha do Armagedom é
descrita em Daniel 11.40-45, Joel 3.917, Zacarias 14-1-3 e Apocalipse 16.1416. Ela terá lugar nos últimos dias da
Grande Tribulação. João nos diz que os
reis do mundo se reunirão “para a bata
lha, naquele grande Dia do Deus Todopoderoso”, em um lugar conhecido como
“Armagedom ” (A p 16.14,16). A reunião
dos exércitos será na planície de Esdrelon, em torno da colina de Megido. Esta
área está localizada no norte de Israel,

nproximndamcnte )0 km ao suUsudeste
de Haifa e 80 km ao norte de Jerusalém.
E uma região que já foi cenário de muitas
batalhas do AT. O livro de Juizes registra
que lá se deu o confronto entre Baraque
e os cananeus (cap. 4), e a batalha entre
G ideão e os midianitas (cap. 7).
0 QUE É “A R M A G E D O M ” ?

O
termo “Armagedom” vem da língu
hebraica. Har é a palavra para “montanha”
ou “colina”. Mageddon provavelmente diz
respeito às ruínas da antiga cidade de Me
gido, que fica acima do Vale de Esdrelon no
norte de Israel, onde os exércitos do mun
do se reunirão.
De acordo com a Bíblia, grandes exérci
tos do oriente e do ocidente se unirão nesta
planície. O Anticristo derrotará os exércitos
do sul, pelo fato de estes ameaçarem o seu
poder, e destruirá uma Babilônia reconstruí
da a leste — antes de finalmente voltar suas
forças para Jerusalém a fim de dominá-la e
destruí-la. Quando ele e seus exércitos mar
charem contra Jerusalém, Deus entrará em
ação e Jesus Cristo voltará para resgatar o
seu povo, Israel. O Senhor, com seu exército
angelical, destruirá os exércitos, capturará o
Anticristo e o Falso Profeta e lançá-los-á no
lago de fogo (Ap 19.11-21).
Quando o Senhor voltar, o poder e o do
mínio do Anticristo terão fim. Charles Dyer
afirma: “Daniel, Joel e Zacarias identificam
Jerusalém como o local onde ocorrerá a bata
lha final entre Cristo e o Anticristo. Os três
predizem que Deus interferirá na história em
favor do seu povo e destruirá o exército do
Anticristo em Jerusalém. Zacarias profetiza
que a batalha terá um fim quando o Messias
voltar à terra e seus pés tocarem o monte das
Oliveiras. Esta batalha será concluída com a
segunda vinda de Jesus” (Dyer, pp. 237-238).
A campanha do Armagedom — na
verdade, em Jerusalém — será um dos
acontecimentos mais desapontadores da

hUtiVIn. Com exércitos tflo gigantescos
reunidos cm ambos os lados, seria de se es
perar um confronto épico entre o bem e o

mal. N ão importa, todavia, quão poderoso
alguém é na terra. Ninguém é páreo para o
poder de Deus.
QUAIS SÃO OS PRO PÓ SITO S DO
ARM A G ED O M ?

Como em muitos eventos humanos, o
Armagedom possui dois propósitos: o divi
no e o humano — o plano divino e a lógica
humana. O propósito divino é que o juízo
do Armagedom prepare o reino milenial de
Cristo sobre a terra. O propósito humano,
inspirado por Satanás, é liquidar os judeus
de uma vez por todas.
O Propósito Divino

Nosso soberano Senhor, segundo sua
providência, supervisiona toda a história.
Logo, toda história resulta do decreto do
Deus trino. Nada acontece que Ele não
tenha efetivamente planejado. Ao longo
de todo o tempo, normalmente sem que a
humanidade tenha ciência, há uma bata
lha entre Deus e Satanás, entre o bem e o
mal. A guerra do Armagedom é o clímax
de toda uma série de eventos que culmi
nam neste ato final.
De acordo com o propósito divino, será
no Armagedom que Deus julgará os seus ini
migos. Tanto a oposição do homem como a
de Satanás estarão concentradas em Israel, a
nação eleita de Deus, e Deus os trará àquele
local a fim de desbaratar seus planos insen
satos e suas rebeliões. O salmista registra a
reação de Deus ante os débeis planos huma
nos de derrubá-lo no Armagedom:
“Por que se amotinam as nações,
e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam, e os
príncipes juntos se mancomunam
contra o Senhor e contra o seu un

gido, dizendo: Rompamos a» mm*
ataduras e sacudamos de nó» a» suas
cordas. Aquele que habita no» céu»
se rirá; o Senhor zombará dele».
Então, lhes falará na sua ira e no
seu furor os confundirá. Eu, porém,
ungi o meu Rei sobre o meu santo
monte Sião.” (SI 2.1-6)
O Propósito Humano

A louca perspectiva humana, que leva
ao embate final em Jerusalém, parece ser
motivada pelo esforço dessas pessoas em
solucionar o que acreditam ser a fonte dos
problemas do mundo: os judeus. A o acom
panharmos os fatos que levam ao Armage
dom em Apocalipse (11— 18), observamos
que a perseguição a Israel começa no meio
da Tribulação e vai progredindo até culmi
nar com a reunião de exércitos de todo o
mundo em Israel.
QUANDO OCORRERÁ 0 A RM A G ED O M ?

Embora a cultura popular mencione
o Armagedom a todo instante, este não
acontecerá amanhã, no próximo mês, ou
mesmo no próximo ano. E um conflito mi
litar que acontecerá após o arrebatamento
e ao fim dos sete anos de tribulação. Será o
ápice do reinado do Anticristo e terminará
com a segunda vinda de Jesus Cristo, que
destruirá o Anticristo e suas forças.
Este conflito é o último grande aconte
cimento da cronologia profética antes da
fundação do reino milenial. O Armagedom
não é algo pelo que qualquer pessoa deves
se ansiar com alegria, pois trará morte e
destruição a muitos. E, contudo, um futuro
enfrentamento militar real que nenhuma
negociação poderá evitar.
A seqüência pormenorizada de evento»
e os termos utilizados em relação ao Armagedom demonstram que, em vez de uma ba
talha isolada, trata-se de uma campanha ou
série de batalhas. Em vez de utillzarmo» o

I li >1111 | '. 11.1IIIIl.l " I 11.111I.I lll l.ll ", l Ir VCI I. IIlll I
l l I I I Milc I .I lll lllllíl « .11111 11111.1 O U gllell.l O
Annagnlom i■ iiiu.i sem 1 de conílllos qur
11111n 111.1111 com ii segunda vinda de |esus. A
palavra grega /xnemo.s, traduzida por “guer
ra" em Apocalipse 16.14, geralmente sig
nifica uma guerra prolongada. Os aconteci
mentos do Armagedom não ocorrem todos
em um mesmo dia, nem se resumem a uma
batalha isolada. Ocorrem em uma ampla
área geográfica ao norte e ao sul de Jeru
salém, como também à leste da Babilônia.
Todos os eventos acontecerão ao longo de,
pelo menos, alguns dias. Provavelmente,
levarão algumas semanas.
QUEM ESTARÁ PRESENTE NO
ARMAGEDOM?

As Escrituras indicam que todas as
nações da terra se reunirão para comba
ter Israel. Trata-se de um clímax bastan
te apropriado para a Grande Tribulação,
durante a qual o mundo inteiro se rebe
lará contra os céus (com exceção de um
remanescente de fiéis). A Bíblia ensina
que esta guerra não ficará limitada às ter
ras de Israel, mas se estenderá por todas
as nações do mundo (Zc 12.3; 14-2; Ap
16.14). Também menciona os reis (plural)
do oriente, que assumem um papel de des
taque na escalada militar que leva à guerra
do Armagedom: “E o sexto anjo derramou
a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e
a sua água secou-se, pata que se preparas
se o caminho dos reis do Oriente” (Ap
16.12). Provavelmente, o versículo esta
enfatizando os poderes das nações orien
tais simplesmente porque é lá que vivem
as maiores massas populacionais.
Quando consideramos o fato de que
toda a Grande Tribulação será uma guerra
entre Deus e seus oponentes — Satanás,
os anjos caídos e a humanidade decaída
— , não nos surpreende que o período ve
nha incluir um grande número de bata-
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0 QUE SÃO OS ESTÁGIOS DO
ARMAGEDOM?

Um estudo detalhado de todas ,r.
passagens bíblicas que tratam do A i i i i . i
gedom revela uma campanha um lanin
complexa. Um dos mais completos i",
tudos sobre este assunto foi reali/ado
por Arnold Fruchtenbaum, que dividiu
a campanha em oito estágios. Embm.i
se possam apresentar outras proposta.,
a avaliação de Arnold parece-nos sei ,i
mais lógica e abrangente. Ele escrevi
(Frunchtenbaun, p. 314):
Os dois mais importantes aconte
cimentos da Grande Tribulaçao
são a cam panha do Armagedom
e a segunda vinda de Jesus (. 'ris
to. As Escrituras apresentam uma
boa quantidade de informação so
bre este período. Uma das maiores
dificuldades no estudo da escatologia é estabelecer a seqüência
cronológica desses eventos, para
que se possa verificar o que exa
tamente acontecerá na campanha
do Armagedom [...] A campanha
do Armagedom pode ser dividida
em oito estágios, o que facilita
uma compreensão da seqüência
dos acontecim entos.
Cada um desses oito estágios serve a um
propósito distinto na campanha como um
todo. Embora nenhuma passagem bíblica
isolada nos passe a seqüência de todos os
eventos, esta proposta parece juntar todas
as peças da forma mais correta e abrangen
te possível:

IIM 0110 ESTÁQIOS do armagedom
I

)

Primeiro isstúgio: Hcuniáo Ju.s AUados do

A reunido d»» aliados J o Anticristo
(|l I.V-I I; SI 2.1-6; Ap 16.12-16).
A ilcNtrul^o da Babilônia (Is 13.14;
| r 5 0 -5 1; Ap 17-18).

V A queda dc Jerusalém (Mq 4.11-5.1;
A 12-14).

>1, l Vt exércitos do Anticristo em Bozra
(Jr 49.13-14).
V A regeneração de toda a nação de
lurael (SI 79.1-13; 80.1-19; Is 64.112; Os 6.1-15; J1 2.28-32; Zc 12.10;
I
1,7-9; Rm 11.25-27).
fi

A segunda vinda de Jesus Cristo (Is
H .1-7; 63.1-3; Hc 3.3; Mq 2.12-13).

7i A batalha desde Bozra até o Vale de
losafií (Jr 49.20-22; Zc 14.12-15; J1
12-13).
N, A vitória sobre o monte das Olivei
ras (Zc 14.3-5; J1 3.14-17; Mt 24.29(1; Ap 16.17-21; 19.11-21).

Anticristo
A principal referência bíblica deste
primeiro estágio é Apocalipse 16.12-16,
onde lemos que o rio Eufrates se seca
rá para preparar o caminho dos “reis do
oriente”, sobrevindo então o Har-Magedon. A reunião dos exércitos começa
simultaneamente com o juízo divino da
sexta taça. Neste momento, o fato de o
Eufrates secar irá possibilitar que os “reis
do oriente” se reúnam com maior fa
cilidade e rapidez. N a Bíblia, a palavra
“oriente” diz respeito à região da Mesopotâmia (A ssíria e Babilônia). Assim, o
leito seco do rio permitirá que as forças
do A nticristo se agrupem do lado de fora
da cidade da Babilônia, sua capital. Os
exércitos ali reunidos pertencerão aos
sete reis remanescentes dos dez reis des
critos em Daniel 7.24-27 e Apocalipse
17.12-13. Seu objetivo será a destruição
total dos judeus.

Bab ilônia
(Localização descon h ecida)

Os Oitos Estágios
f e iâ o d o s A l i a d o s d o
#tiçristo
Éç ão d a B a b i l ô n i a
I de Jerusalém
K é r c i t o s dt) A n t i c r i s t o

em

Bo z ra

5. R e g e n e r a ç ã o d e Israel
6. S e g u n d a V i n d a d e C r i s t o
7. F i m d a B a t a l h a n o V a l e de
Josafá
8. V i t ó r i a s o b r e o M o n t e d a s
O liveiras

Segundo Estágio: Destruição
da Babilônia
Neste estágio, toda a
ação passa da reunião dos
exércitos do Anticristo para
a destruição da Babilônia,
sua capital, por forças ad
versárias. Enquanto estiver
reunindo seus exércitos em
Armagedom, a capital do
Anticristo será atacada e
destruída. A ironia é que,
enquanto o Anticristo reú
ne seus exércitos no Norte
de Israel, com o objetivo de
atacar Jerusalém (a cidade
de Deus), Deus ataca a ci
dade do Anticristo, a Babi
lônia. N o AT, Babilônia foi
tanto a cidade do cativeiro
de Israel como o lugar onde

ntiNceu ii Idolatria. Também conhecida
como Slnar (G n 10.10; 11.2; Dn 1.2; Zc
5,11), ela será um centro mundial, tan
to econômico como r e lig io s o , durante a

Grande Tribulação (A p 17— 18).
De acordo com Isaías 13.19 e Jere
mias 50.40, a destruição será devastado
ra e com pleta, tal qual a de Sodom a e
Gom orra. A pós ser atacada e arrasada,
Babilônia se tornará inabitável e jam ais
voltará a ser reconstruída (A p 18.2124). O A nticristo governará o mundo,
mas o seu controle não será absoluto
e ele não será capaz de impedir insur
reições e esmagar toda a oposição (Dn
11.41). A pesar de suas tentativas, isto
será taticam ente im possível. A destrui
ção virá como um juízo divino. B ab ilô
nia será castigada por sua longa história
de antagonism os e confrontos com o
povo de Israel. O resultado será a com 
pleta destruição da cidade.
“E pagarei à Babilônia e a todos os
moradores da Caldéia toda a mal
dade que fizeram em Sião, à vossa
vista, diz o Senhor. Diz o Senhor:
Eis-me aqui contra ti, ó monte des
truidor, que destróis toda a terra; e
estenderei a mão contra ti, e te re
volverei das rochas, e farei de ti um
monte de incêndio. E não tomarão
de ti pedra para esquina, nem pedra
para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o
Senhor.” (Jr 51.24-26)
Terceiro Estágio: Queda de Jerusalém
Apesar de a capital do Anticristo ser
destruída na segunda fase da campanha,
suas forças ainda não estarão perdidas. Em
vez de voltar para o oriente, a fim de defen
der sua capital, o Anticristo marchará para
Jerusalém. Lemos sobre isto em Zacarias
12.1-3 e 14.1-2.

"Peso dn paluvra do S EN H O R no
bre Israel [...] Eis que porei Jerusa
lém como um copo de tremor para

todos os povos em redor e também
para Judá, quando do cerco contra
Jerusalém. E acontecerá, naque
le dia, que farei de Jerusalém uma
pedra pesada para todos os povos;
todos os que carregarem com ela
certamente serão despedaçados, e
ajuntar-se-ão contra ela todas as na
ções da terra.”
As forças do Anticristo marcharão so
bre Jerusalém e, uma vez mais, a cidade
cairá sob o controle dos gentios. Embora
Zacarias 12.4-9 e Miquéias 4.11-5.1 des
crevam uma resistência feroz e obstinada,
Jerusalém cairá. As perdas serão enormes
em ambos os lados, mas as forças do A nti
cristo prevalecerão e Jerusalém será derro
tada. Com a queda de Jerusalém, o terceiro
estágio da campanha será encerrado.
Quarto Estágio: O Anticristo Marcha para
o Sul contra o Remanescente
No quarto estágio, a campanha irá
deslocar-se para desertos e montanhas.
Provavelmente, irá para a região de Bozra e
Petra, cerca de 130 km ao sul de Jerusalém.
N o início da segunda parte da Grande Tri
bulação, após o Anticristo romper seu tra
tado com Israel (Dn 9.27; Mt 24-15), mui
tos judeus fugirão para o deserto em busca
de segurança, o que será o cumprimento
das palavras e exortações de Jesus em Ma
teus 24.16-31. N o versículo 16, Jesus fala
àqueles que verão a abominação da desola
ção: “então, os que estiverem na Judéia, que
fujam para os montes”. Esta fuga pela vida
também é descrita em Apocalipse 12.6,14.
Depois da captura de Jerusalém, o A n 
ticristo seguirá para o sul, em uma tenta
tiva de destruir aqueles que possivelmente
tenham fugido durante os primeiros três

Hnos e meio. Em Mlquéins 2.12, lemos
Nohrc Deus recolhendo c protegendo o
remanescente de seu povo: “Certamente
te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó; certa

mente congregarei o restante de Israel;
pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de
Bozra; como rebanho no meio do seu cur
ral, farão estrondo por causa da multidão
dos homens”. A região do monte Seir, que
fica cerca de 50 km ao sul do mar Morto,
é normalmente associada a esta parte da
campanha. Dois locais são considerados
como a localização dos judeus em fuga:
Bozra e Petra (Is 33.13-16 e Jr 49.13-14).
Com a reunião dos exércitos na árida re
gião do monte Seir, o quarto estágio chega
ao fim e os últimos dias da campanha têm
seu início.
Quinto Estágio: Regeneração da Nação
de Israel
A campanha do Armagedom culmina
rá com a segunda vinda de Cristo. Antes
de seu retorno, porém, Israel confessará os
pecados da nação (Lv 26.40-42; Jr 3.11-18;
Os 5.15) e clamará pelo retomo do Messias
(Is 64.1-12; Zc 12.10; Mt 23.37-39), que
acontecerá quando os exércitos do A nti
cristo se reunirem para destruir os judeus
no deserto. De acordo com Oséias 6— 13,
os líderes judeus exortarão o país ao arre
pendimento. A reação do povo será positi
va e a lamentação persistirá por dois dias.
Fruchtenbaum escreve: “Os líderes de
Israel finalmente reconhecerão o porquê de
a tribulação haver caído sobre eles. O texto
não deixa claro se isto acontecerá por cau
sa do estudo das Escrituras, pela pregação
dos 144.000, pela pregação das duas teste
munhas ou pelo ministério de Elias. Muito
provavelmente será uma combinação de
todos estes. De alguma forma, no entanto,
os líderes compreenderão o pecado de toda
a nação. Assim como seus líderes uma vez
levaram todo o povo a rejeitar Jesus como

o Mennlas, eles levurflo todos, desta vei, h
aceitá-lo. Farão isto por meio da exortaçflo
presente em Oséias 6.1-3, que dará início

aos três últimos dias antes da segunda vin
da” (Fruchtebaum, p. 337).
Durante três dias, Israel se arrependerá
e orará pelo retorno do Messias. O quinto
estágio chegará ao fim com o terceiro dia
da confissão de Israel. N o sexto estágio,
Deus responderá suas orações. Cumprir-seá a profecia bíblica, e a maior esperança de
todos os tempos será satisfeita.
Sexto Estágio: A Segunda Vinda de Jesu s

Cristo
N o sexto estágio, as orações dos ju 
deus serão respondidas e Jesus Cristo
retornará. Ele derrotará os exércitos do
Anticristo em Bozra e dará início às últi
mas fases da cam panha. Ele voltará sobre
as nuvens, da mesma forma que partiu
(M t 24.30; A t 1.9-11). O fato de Jesus
retornar primeiro ao deserto montanhoso
de Bozra é visto em Isaías 34.1-7; 63.1-6;
Habacuque 3.3 e Miquéias 2.12-13. Em
sua segunda vinda, Jesus Cristo, o M es
sias, batalhará contra as forças do A n ti
cristo e miraculosamente as derrotará.
Conforme o que lemos em Judas 14-15 e
Apocalipse 19.11-16, Jesus voltará com um
exército de anjos e com os santos da Igreja
(vestidos de branco para as bodas do Cor
deiro), que terão sido arrebatados antes da
Grande Tribulação. Apocalipse 19.11-16
deixa claro que a segunda vinda trará des
truição aos inimigos de Jesus. Estes versícu
los descrevem-no pisando o lagar da ira de
Deus e governando com uma vara de ferro.
A o ouvir o pedido de Israel, Jesus C ris
to voltará à Terra e combaterá o Anticris
to e seus exércitos. Salvará da destruição
os judeus que estiverem no deserto e se
guirá para Jerusalém, a fim de salvar o
remanescente naquela cidade e pôr fim à
campanha (Zc 12.7).

SVtimo Eitágiot A Hatalha Final
N h sétima fuNe, Jesus, o Messias, com
baterá sozinho por Israel. Ele destruirá o
Anticristo e todos aqueles que perseguiram
e combateram o povo judeu. Nesta fase, o

Anticristo será aniquilado pelo verdadeiro
Cristo (Hc 3.13b; 2 Ts 2.8). Entre as primei
ras baixas, está o próprio Anticristo. Após
ter dominado o mundo com grande poder
e ter falado contra o Filho de Deus, o filho
impostor ficará indefeso diante de Cristo.
Habacuque 3.13 diz: “Tu saíste para salva
mento do teu povo, para salvamento do teu
ungido; tu feriste a cabeça da casa do ímpio,
descobrindo os fundamentos até ao pesco
ço. (Selá)” Em 2 Tessalonicenses 2.8, lemos:
“então, será revelado o iníquo, a quem o
Senhor desfará pelo assopro da sua boca e
aniquilará pelo esplendor da sua vinda”.
A partir de Bozra e seguindo para Jeru
salém e o Vale de Cedrom, também conhe
cido como Vale de Josafá, Jesus combaterá
e destruirá as forças do Anticristo (J1 3.1213; Zc 14.12-15; A p 14.19-20). No Vale
de Josafá, próximo aos muros de Jerusalém,
à leste da cidade, as nações e os exércitos
que se reuniram para destruir os judeus se
rão destruídos por Jesus Cristo, o Messias e
Rei dos Judeus.
Oitavo Estágio: A Subida do Monte das
Oliveiras
Com a completa destruição do A nti
cristo e de suas forças, a campanha estará
finalizada. Jesus irá para o topo do monte
das Oliveiras, em uma subida simbólica.
A o fazê-lo, ocorrerão diversos eventos ca
taclísmicos e a Tribulação chegará ao fim,
como vemos em Zacarias 14-3-4.
“E o Senhor sairá e pelejará contra
estas nações, como pelejou no dia da
batalha. E, naquele dia, estarão os
seus pés sobre o monte das Oliveiras,
que está defronte de Jerusalém para o

oriente; e o monte dn» Ollvclrim xerá
fendido pelo meio, para o oriente e
para o ocidente, e haverá um vale
muito grande; e metade do monte se
apartará para o norte, e a outra meta
de dele, para o sul.”

Apocalipse 16.17-19 acrescenta:
“E o sétimo anjo derramou a sua
taça no ar, e saiu grande voz do
templo do céu, do trono, dizendo:
Está feito! E houve vozes, e trovões,
e relâmpagos, e um grande terremo
to, como nunca tinha havido desde
que há homens sobre a terra; tal foi
este tão grande terremoto. E a gran
de cidade fendeu-se em três partes,
e as cidades das nações caíram.”
As calamidades naturais que sobrevirão
ao mundo nesse momento corresponderão
à sétima taça de juízo e incluirão o maior
terremoto que o mundo testemunhou.
Com tal terremoto, Jerusalém será partida
em três e o monte das Oliveiras, em dois. O
vale criado no monte das Oliveiras possi
bilitará que os habitantes judeus da cidade
escapem do terremoto (Zc 14-4b-5).
0 QUE V EM APÓS 0 ARM A G ED O M ?

O Armagedom será a última grande guer
ra mundial da história, a qual ocorrerá em Is
rael e será acompanhada pela segunda vinda
de Cristo. A Bíblia é bastante clara ao tratar
esta guerra como um evento cataclísmico
que certamente virá. De acordo com a Bíblia,
grandes exércitos do oriente e do ocidente
se reunirão para um ataque definitivo contra
Israel. Estas forças reunidas serão ameaçadas
por exércitos do sul. Antes de o Anticristo
marchar com seus exércitos sobre Jerusalém
para dominá-la e destruí-la, uma Babilônia
restaurada será destruída. Quando ele e seus
exércitos estiverem se dirigindo para Jerusa

lém, IVus Intcrferlrri c Jesus Cristo voltará
para resgatar .seu povo, Israel. O Senhor e seu
exército angelical destruirão esses exércitos.

Kle capturará o Anticristo e o Falso Profeta,
lançando-os no lago de fogo (Ap 19.11-21).
O Armagedom, de certa forma, é uma
batalha que nunca chega realmente a acon
tecer. Em outras palavras, ela não aconte
ce segundo seu propósito humano — o de
que os exércitos do mundo se reúnam para
executar a “solução final” do “problema dos
judeus”. É por isso que Jesus Cristo esco
lhe este momento da história para voltar.
Ele vem para impedir a tentativa de aniquilação dos judeus por parte do Anticris
to, e para destruir os exércitos do mundo.
Parece um tanto apropriado que, em face
do legado de sangue da humanidade, uma
guerra mundial contra Israel deva precipi
tar o retomo de Cristo.

— Thomas Ice
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dn Bíhlln. Ele é duramente ensinado em 1

Tessalonicenses 4.15-18, onde o apóstolo
Paulo nos fornece os seguintes detalhes:
“Dizemo-vos, pois, isto pela palavra
do Senhor: que nós, os que ficarmos
vivos para a vinda do Senhor, não
precederemos os que dormem. Por
que o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus; e os que
morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro; depois, nós, os que ficar
mos vivos, seremos arrebatados jun
tamente com eles nas nuvens, a en
contrar o Senhor nos ares, e assim
estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos ou
tros com estas palavras.”
Esta passagem das Escrituras delineia
cinco estágios do arrebatamento: (1) o
próprio Senhor descerá do céu com alarido
e com som de trombeta; (2) os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro; (3) nós que
estivermos vivos e permanecermos na terra
seremos “arrebatados” (gr.: harpazo) junta
mente com eles nas nuvens; (4) encontra
remos o Senhor; e (5) estaremos sempre
com Ele. O apóstolo Paulo também reve
lou o que chamou de “mistério” a respeito
do arrebatamento. Em 1 Coríntios 15.5153, ele explicou que alguns crentes não
dormiriam (morreriam), mas os seus corpos
seriam instantaneamente transformados.

ne, Oregon: Harvest House Publishers, 1997.
Jeffrey, Crant. Armageddon: Appointment with
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ARREBATAMENTO
O arrebatamento da Igreja é um dos eventos
proféticos mais comoventes e empolgantes

“Eis aqui vos digo um mistério: Na
verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados,
num momento, num abrir e fechar de
olhos, ante a última trombeta; porque
a trombeta soará, e os mortos ressus
citarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Porque convém que
isto que é corruptível se revista da in-

OS EVENTOS DO ARREBATAMENTO
1. O S en h o r m esm o descerá d a casa de seu Pai, on de Ele está p reparan do um lugar para n ós

cíveis e jun tam -se aos seus espíritos, que Jesu s traz co n sig o — I T e ssak v

(Jo ão 14-1-3; 1 Tessalon icen ses 4 .1 6 ).

n icen ses 4 .1 6 -1 7 ).

2. E le virá outra vez para nos levar para si m esm o (Jo ã o 14-1-3).

8. E ntão nós, os que estiverm os vivos, serem os transform ados (o u tom aãüss
incorruptíveis, ten d o o s n ossos corpos revestidos d a “ im orralidâ-

3. Ele ressuscitará aqueles que dorm iram n Ele (cren tes falecido s a quem

de” — 1 C o rín tio s 15.51, 5 3 ).

n ós n ão p recederem os — 1 Tessalon icen ses 4 .1 4 -1 5 ).

A Casa do Pai

4. O S e n h o r clam ará ao d escer (“ordem em voz a lta ” , 1 T es

9. S e re m o s c a p tu ra d o s (a rre b a ta d o s) ju n ta m e n te (1 T e s 
sa lo n ic e n se s 4 -1 7 ).

salon icen ses 4-16). Tudo isto acon tecerá em um “piscar
de olh os” (1 C o rín tio s 15.52).
5. N ó s ouvirem os a voz d o a rcan jo (talvez
p ara guiar Israel duran te os sete an o s da
T ribulação, com o ele fez n o A T — 1 T es

10. Serem os arrebatad os nas n uvens (on d e os cren tes
m ortos e viv o s terão um g ran dio so en con tro — 1 T es

Tribunal de Cristo
1 Coríntios 3.9-15

salon icen ses 4 .1 7 ).

Bodas do
Cordeiro

Joãa14.1-3

salon icen ses 4 .1 6 ).
6. N ó s tam bém ouvirem os o ch am ad o da tromb eta de D eus (1 Tessalon icen ses 4 .1 6 ), a últim a
trom b eta p ara a Igreja. (N ã o con fun dir e sta com
a sétim a trom beta d e juízo sobre o m un do du
ran te a T ribulação em A p o calip se 11.15.)
7. O s m ortos em C risto ressus
citarão prim eiro (o s restos

©

12. C risto n os tom ará para si m esm o e n os levará p aia

’ *■ m

a ca sa do Pai “para que, on de eu estiver, estejais vós tam bém ” (Jo ão

© i ;®
Arrebatamento
(D ,®

143).

13. “ E assim estarem os sem pre com o S e n h o r ” (1 T essalo n icen ses 4-17).
14. N o ch am ad o d e C risto ao s cren tes, Ele ju lgará to d as as coisas. O s cren tes com parecerão
an te o T ribunal de C risto (R o m an o s 14-10; 2 C o 5 .1 0 ), descrito em detalhes em 1 C o r ín n a s
3.11-15. Este juízo prepara os cren tes para ...
15. A s B od as do C ord eiro. A n te s de C risto voltar à terra em p oder e gran de glória, E le s c
en con trará com a sua n oiva, a Igreja, e a ce ia das bodas ocorrerá. N esse ínterim , d ep ois qu e a

m ortais corruptíveis dos seus
corpos to m am -se incorrup-

11. Encon trarem os o S en h o r n os ares (1 T essalom cen ses 4-17).

1 Tessalonicenses 4.16-17 Igreja for arrebatada, o m undo sofrerá o d erram am en to sem preced en tes da ira d e D eus, o

1 Coríntios 15.51-58

(D©

o n osso S e n h o r ch am ou de “ gran de aflição” (M ateu s 24.21).

^
A Tribulação de 7 Anos
—____

corruptibilidade e que Isto que 6 mor
tal ,se revista da imortalidade.”

Assim acontecerá no dia do arrebata
mento. Sem nenhum aviso, os corpos de
todos os crentes que morreram desde o Dia
do Pentecostes, de repente, serão transfor
mados em novos corpos ressurretos, vivos
e imortais. Mesmo aqueles cujos corpos há
muito tempo se decompuseram, ou cujas
cinzas foram espalhadas sobre os oceanos,
receberão um novo corpo. Este novo corpo
se reunirá com o espírito da pessoa, que Jesus
trará consigo. Então os corpos daqueles que
igualmente aceitaram a Cristo como o Sal
vador e que estiverem vivos na ocasião tam
bém serão instantaneamente transformados
em novos corpos imortais. Juntos, todos os
crentes serão transportados subitamente aos
céus para encontrarem o Senhor. Aqueles
que estiverem vivos e rejeitaram a salvação
de Jesus Cristo permanecerão para trás, na
terra, e testemunharão um evento miraculo
so de proporções espantosas — o repentino
desaparecimento em massa de milhões e mi
lhões de pessoas da face da terra.
A BEM -A VENTU R AD A ESPERANÇA

O arrebatamento é freqüentemente refe
rido como “a bem-aventurada esperança” (Tt
2.13), porque concede segurança aos crentes
que estão preocupados com a Tribulação, e
oferece consolação aos que anseiam reunirse com os seus entes queridos que partiram,
compartilhando a mesma fé em Cristo.
As mais de trezentas referências bíblicas
à segunda vinda de Cristo claramente mos
tram que a sua volta possui duas fases distin
tas. Os elementos contrastantes não podem
ser fundidos em um único evento (veja o ar
tigo intitulado “Segunda Vinda de Cristo” ).
Na primeira fase, Ele virá de repente para
arrebatar a sua Igreja nos ares e levar todos
os crentes para a casa do seu Pai, em cumpri
mento à promessa em João 14-1-3. Ali, eles

comparecerflo ante o Tribunal de C riito (2
Co 5.8-10). Enquanto os crentes estiverem
no céu, aqueles deixados para trás na terra
sofrerão as angústias do período de sete anos

da Tribulação. N a segunda fase da segunda
vinda de Jesus (a manifestação da glória),
Ele voltará à terra em poder e grande glória
para estabelecer o seu reino milenial. Toda
a segunda vinda tem sido comparada a uma
peça em dois atos (o arrebatamento e o apa
recimento da glória) com um intervalo de
sete anos (a Tribulação). O apóstolo Pau
lo faz distinção entre as duas fases em Tito
2.13, onde se refere ao arrebatamento como
“a bem-aventurada esperança” e a volta de
Cristo à terra como “o aparecimento” (ou
“manifestação”) da glória.
0 QUE S IG N IFIC A

ARREBATAMENTO?

A palavra “arrebatamento” vem da pa
lavra latina raptus, que as Bíblias latinas
traduzem como a palavra grega harpazó,
usada catorze vezes no NT. A idéia básica é
“remover ou arrebatar repentinamente”. E
uma palavra usada pelos escritores do N T
em referência a roubo ou saque (Mt 11.12;
12.29; 13.19; Jo 10.12,28-29) ou remoção
(Jo 6.15; A t 8.39; 23.10; Jd 23).
O N T emprega um terceiro uso, cujo
enfoque aponta para o fato de sermos le
vados para o céu. A palavra descreve a
experiência do “terceiro céu” de Paulo (2
C o 12.2, 4) e a ascensão de Cristo ao céu
(Ap 12.5). Obviamente, harpazõ é a pala
vra perfeita para descrever Deus repentina
mente tomando a Igreja da terra e levando
para o céu na primeira parte da segunda
vinda de Cristo.
0 ARREBATAMENTO SERÁ PRÉTR IBU LA CIO N A L?
A Igreja N ão E stá n a T erra em

Apocalipse 4 — 18
O termo comum do N T para “igreja”
(gr.: ekklêsia) é usado dezenove vezes em

Apocalipse 1— 3, e trata da l«rcjn hUtrirlcB do século I. No entanto, Apocalipse
usa igreja mais uma vez — no final do livro
(22.16), onde João volta a dirigir-se à igreja
do século I. Mais interessante é o fato de
que em nenhuma passagem durante o pe

ríodo da Tribulação o termo igreja é usado
em referência aos crentes na terra.
A mudança de João destas instruções
detalhadas à igreja para um absoluto silên
cio a respeito desta por muitos capítulos
seria impressionante e totalmente ines
perada, se de fato a Igreja continuasse na
terra durante a Tribulação. Se a Igreja fosse
passar pela Tribulação (a septuagésima se
mana de Dn 9), então certamente o estudo
mais detalhado dos eventos da Tribulação
incluiria instruções para a Igreja, o que
não ocorre. A única explicação para esta
freqüente menção à Igreja em Apocalipse
1— 3 e a total ausência desta na terra até
Apocalipse 22.16 é um arrebatamento prétribulacional, que irá transferir a Igreja da
terra para o céu antes da Tribulação.
Um Arrebatamento Pós -Tribulacional E
Incoerente
Se Deus preservar miraculosamente a
Igreja durante a Tribulação, por que ha
veria um arrebatamento? Se é para evitar
a ira de Deus no Armagedom (ao fim da
Tribulação), então por que Deus não conti
nuaria protegendo os santos na terra (como
defende o pós-tribulacionismo) assim como
Ele protegeu Israel (veja Êx 8.22; 9.4,26;
10.23; 11.7) da sua ira derramada sobre o
Faraó e o Egito? Além disso, se o propósito
do arrebatamento é para que os santos vi
vos evitem o Armagedom, por que também
ressuscitar os santos (que já estão imunes)
ao mesmo tempo?
Se o arrebatamento ocorresse em cone
xão com a manifestação da glória pós-tribulacional do nosso Senhor, a subseqüente
separação entre ovelhas e bodes (Mt 25.31-

46) seria redundante. A leparaçSo ocorre
ria no mesmo ato da trasladaySo.

Se todos os crentes da era da Tribula
ção forem arrebatados e glorificados após
a Tribulação e exatamente antes do início
do reino milenial, quem então restará para
povoar e propagar o reino? A s Escrituras
indicam que Deus julgará os descrentes vi
vos no final da Tribulação e os removerá da
terra (veja Mt 13.41-42; 25.41). N o entan
to, elas também ensinam que as crianças
nascerão dos crentes durante o Milênio, e
que estas crianças serão capazes de pecar
(veja Is 65.20; A p 20.7-10). Isto não seria
possível se todos os crentes na terra fossem
glorificados através de um arrebatamento
pós-tribulacional.
Um arrebatamento pós-tribulacional e
o suposto retomo imediato da Igreja à terra
não deixa tempo para o bema — Tribunal
de Cristo (1 Co 3.10-15; 2 Co 5.10). Por
estas razões, um arrebatamento pós-tribulacional não faz nenhum sentido lógico.
Um arrebatamento pré-tribulacional, ao
contrário, não nos deixa com estas dificul
dades insuperáveis.
A Tribulação N ão E Iminente
Por todas as epístolas do NT, Deus
deixou muitas instruções para a Igreja, in
cluindo advertências, mas nem uma vez os
crentes são avisados a se prepararem para
entrar e passar pela Tribulação (a septuagé
sima semana de Daniel).
O N T adverte vigorosamente a respei
to do erro futuro e dos falsos profetas que
virão (A t 20.29-30; 2 Pe 2.1; 1 Jo 4.1-3; Jd
4) e contra a vida ímpia (Ef 4.25— 5.7; 1
Ts 4-3-8; Hb 12.1). O N T até mesmo ad
moesta os crentes a perseverarem em meio
à tribulação atual (1 Ts 2.13-14; 2 Ts 1.4;
e toda a epístola de 1 Pedro). N o entanto,
o N T cala-se absolutamente a respeito da
Igreja se preparar para a Tribulação, como
descrito em Apocalipse 6— 18.

A h Eicrituras certamente nilo sllenciariam sobre este período de tempo im

portante e traumático para a Igreja. Se o
arrebatamento fosse ocorrer em parte du
rante ou no final da Tribulação, seria de
esperar que as epístolas ensinassem a pre
sença, o propósito, e a conduta da Igre
ja durante o período. N o entanto, não
encontramos absolutam ente nada deste
ensino. Apenas um arrebatamento prétribulacional explica satisfatoriam ente a
falta de tais instruções.
O Conteúdo de 1 Tessalonicenses 4.13-18

Suponhamos hipoteticamente, por um
momento, que o arrebatamento não seja
pré-tribulacional. O que esperaríamos en
contrar em 1 Tessalonicenses 4? Como isto
se compara com o que observamos ali?
Esperaríamos que os tessalonicenses
estivessem alegres pelo fato de seus entes
queridos estarem em casa com o Senhor
e não terem de passar pelos horrores da
Tribulação. Mas descobrimos que os tessa
lonicenses estão na verdade angustiados e
temerosos pelo fato de seus entes queridos
terem perdido o arrebatamento. Apenas
a possibilidade de um arrebatamento prétribulacional justifica esta angústia.
Também esperaríamos que os tessalo
nicenses estivessem angustiados devido
à sua própria tribulação iminente, em
vez de estarem angustiados por causa dos
entes queridos. Além disso, esperaríamos
que estivessem curiosos quanto à sua fu
tura condenação. Mas os tessalonicenses
não têm medo ou perguntas a respeito da
futura Tribulação.
Finalmente, esperaríamos que Paulo,
mesmo na ausência de interesse ou de per
guntas por parte dos tessalonicenses, for
necesse instruções e exortações para uma
provação tão suprema, que faria com que a
tribulação que estavam enfrentando pare
cesse microscópica. Mas não encontramos

nem mesmo uma única Indicayflo de qual*
quer iminente tribulaçSo desse tipo. Dado
o cenário em 1 Tessalonicenses 4, apenas a
possibilidade do arrebatamento pré-tribulacional faz sentido.
João 14.1 ~3 F az Paralelo com 1 Tessalo nicenses 4 .1 3 -1 8
João 14.1-3 se refere à volta de Cristo
outra vez. Não se trata de uma promessa
de que todos os crentes irão a Cristo por
ocasião da morte. Antes, o texto se refere
ao arrebatamento da Igreja. Observe os pa
ralelos próximos entre as promessas de João
14-1-3 e 1 Tessalonicenses 4-13-18. Primei
ro, considere as promessas de estarmos com
Cristo: “[...] para que onde eu estiver, estejais vós também” (Jo 14.3), e “Assim esta
remos sempre com o Senhor” (1 Ts 4.17).
Em segundo lugar, observe as promessas de
consolação: “N ão se turbe o vosso coração”
(Jo 14-1), e “Portanto, consolai-vos uns aos
outros com estas palavras” (1 Ts 4.18).
Jesus disse aos discípulos que Ele esta
va indo para a casa de seu Pai (céu) para
preparar-lhes um lugar. Ele prometeu que
voltaria e os receberia de forma que pudes
sem estar com Ele, onde Ele estivesse.
Embora a frase “onde eu estiver” sugi
ra uma presença contínua em geral, aqui
significa a presença no céu em particular.
O Senhor disse aos fariseus em João 7.34:
“Aonde eu estou vós não podeis vir”. Ele
não falava sobre a sua moradia atual na ter
ra, mas antes, a sua presença ressurreta à
mão direita do Pai. Em João 14-3: “onde
eu estiver” deve significar “no céu”, ou a
passagem 14.1-3 não teria sentido.
Um arrebatamento pós-tribulacional exi
giria que os santos encontrassem Cristo nos
ares e descessem imediatamente para a terra
sem passar por aquilo que o Senhor prometeu
em João 14. Devido ao fato de João 14 se re
ferir ao arrebatamento, apenas um arrebata
mento pré-tribulacional satisfaz a linguagem

de Joflo 14.1-3 e permite que o h santos arre
batados habitem por um período de tempo
significativo com Cristo na casa de seu Pai.
O Arrebatamento e a Volta

Uma comparação do arrebatamento (1
C o 15.50-58; 1 Ts 4.13-18) com a mani
festação da glória (Mt 24-25) revela pelo
menos oito contrastes ou diferenças signi
ficativas, que exigem que o arrebatamento
ocorra em um tempo significativamente
diferente da manifestação da glória:
1. No arrebatamento, Cristo vem nos
ares e volta para o céu (1 Ts 4.17).
N a manifestação da glória, Cristo
vem para a terra para habitar e reinar
(Mt 25.31-32).
2. No arrebatamento, Cristo reúne os
seu s(l Ts 4-16-17). Na manifestação
da glória, os anjos reúnem os eleitos
(Mt 24-31).
3. No arrebatamento, Cristo vem para
dar o galardão (1 Ts 4-17). Na ma
nifestação da glória, Ele vem para
julgar (Mt 25.31-46).
4- No arrebatamento, a ressurreição é
proeminente (1 Ts 4.15-16). Na ma
nifestação da glória, a ressurreição
não é mencionada.
5. No arrebatamento, os crentes dei
xam a terra (1 Ts 4-15-17). N a mani
festação da glória, os incrédulos são
levados da terra (Mt 24.37-41).
6. No arrebatamento, os incrédulos
permanecem na terra. N a manifes
tação da glória, os crentes permane
cem na terra (Mt 25.34).
7. O reino de Cristo na terra não é
mencionado no arrebatamento. N a
manifestação da glória, Cristo vem
para estabelecer o seu reino na terra
(Mt 25.31,34).

8. No arrebatamento, o» crenten receberflo corpos glorificados (1 Co
15.51-57). Na manifestação da gló
ria, os sobreviventes não receberão
corpos glorificados.
A Prom essa de Livramento

Em Apocalipse 3.10: Jesus prometeu:
“Eu te guardarei da [gr.: ele, “fora”] hora da
tentação que há de vir sobre todo o mun
do”. Esta passagem deixa claro que a in
tenção de Cristo é guardar a Igreja fora do
período da Tribulação.
A preposição grega ek admitidamente
tem a idéia básica de saída. Mas isto não é
sempre assim. Dois exemplos notáveis são
2 Coríntios 1.10 e 1 Tessalonicenses 1.10.
N a passagem de Coríntios, Paulo narra o
seu livramento da morte feito por Deus.
Paulo não saiu da morte, mas antes foi sal
vo do perigo de morte potencial.
Ainda mais convincente é 1 Tessaloni
censes 1.10. Aqui, Paulo afirma que Jesus
está livrando os crentes da ira futura. A
idéia não é sair, mas, antes, protegê-los da
entrada na ira divina.
Se Apocalipse 3.10 significa imunidade
ou proteção “dentro”, como outras posições
procuram insistir, então várias contradições
se apresentam como resultado. Primeiro, se
em Apocalipse 3.10 a proteção limita-se
apenas à proteção da ira de Deus e não da
de Satanás, então Apocalipse 3.10 nega o
pedido de nosso Senhor em João 17.15.
Segundo, se Apocalipse 3.10 significa
imunidade total, então que valor tem a
promessa tendo em vista Apocalipse 6.911 e 7.14, onde há abundância de márti
res? O martírio dos santos em larga escala
durante a Tribulação exige que a promessa
para a Igreja de Filadélfia seja interpretada
como “guardando fora” da hora da tenta
ção, e não “guardando dentro” desta.
A Igreja deve ser livrada da ira futura. Em
1 Tessalonicenses 1.10, o apóstolo Paulo

nos J l i que devemos "esperar dos céus 11
seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a
saber, Jesus, que nos livra da ira futura”. O

contexto da passagem aponta para o arrehatamento. A Igreja deve ser removida da
terra antes que a Tribulação comece, a fim
de ser livrada da ira futura.
A Igreja não está destinada para a ira.
Conforme 1 Tessalonicenses 5.9, “Deus
não nos destinou para a ira, mas para a
aquisição da salvação, por nosso Senhor
Jesus Cristo”. Mais uma vez, o contexto da
passagem mostra que se trata do arrebata
mento. Pelo fato de a Tribulação envolver
especificamente a ira de Deus, e pelo fato
de os cristãos não estarem destinados à sua
ira, a Igreja deve ser arrebatada, tirada do
caminho, antes que a Tribulação comece.
Se a Igreja é arrebatada no fim da Tribulação, não restará ninguém para povoar o Milê
nio. Exatamente antes do início do Milênio,
todos os pecadores (aqueles que rejeitarem a
Jesus Cristo como Salvador) que sobrevive
rem à Tribulação, serão lançados no inferno
conforme Mateus 25.46. Se o arrebatamen
to ocorresse no final da Tribulação, todos os
crentes também seriam removidos da terra,
não deixando ninguém na terra com um cor
po natural para repovoar o planeta durante o
Milênio. Os “justos” ( “ovelhas”) que entram
no Milênio são os santos que sobrevivem à
Tribulação — aqueles que não eram salvos
no momento do arrebatamento, mas que se
tomaram crentes durante a Tribulação. Para
que isto ocorra, o arrebatamento deve acon
tecer antes da Tribulação, e não no seu final.
PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Visto que, em l Tessalonicenses 4-17,
a frase "encontrar o Senhor" pode re
ferir-se a uma cidade amistosa saindo
para encontrar o rei visitante, escoltamdo-o de volta à cidade, ela não in
dica decididamente um arrebatamento
pós-tribulacionaU

Em primeiro lugar, este termo

grego pode referir-se tanto a um en
contro dentro da cidade (Mc 1413;
Lc 17.12) como à saída da cidade
para encontrar e voltar (Mt 25.6;
At 28.15). Assim, o uso desta frase
específica não é, de nenhum modo,
decisivo. Em segundo lugar, lembrese de que na manifestação da glória,
Cristo está vindo para um povo hostil
em geral, que acabará lutando contra
Ele no Armagedom. O arrebatamen
to pré-tribulacional retrata melhor o
Rei resgatando, através de um arreba
tamento, os seus seguidores fiéis que
estão presos em um mundo hostil, e
que posteriormente o acompanharão
quando Ele voltar à terra para derro
tar os seus inimigos e estabelecer o seu
reino (Ap 19.11-16).
2. Por que, em 1 Tessalonicenses 5.6,
Paulo instrui os crentes a vigiarem
como uma preparação para o “Dia do
Senhor” , se eles não irão vê-lo, uma
vez que terão sido arrebatados antes
da Tribulação?
Em 1 Tessalonicenses 5.6, Pau
lo exorta os crentes a vigiarem e
viverem piedosamente em um con
texto do “Dia do Senhor” assim
como Pedro faz em 2 Pedro 3.1415, onde a experiência do “Dia do
Senhor” está claramente no fim do
Milênio (porque os antigos céus e
terra serão destruídos e substituídos
por novos). N estas passagens, há
exortações instruindo os verdadei
ros crentes a viverem vidas piedo
sas tendo em vista o futuro juízo de
Deus sobre os incrédulos.
3. A passagem de Mateus 24-37-42, onde
as pessoas são tiradas da terra, não ensi
na um arrebatamento pós-tribulacional?

Nn verdade, Mateus 24.37-42
ensina exatamente o contrário.
Primeiro, ensina que Noé e a sua

família foram deixados vivos en
quanto o mundo inteiro foi retira
do em morte e juízo. Esta é exata
mente a seqüência a ser esperada
na manifestação da glória de C ris
to como ensinado na Parábola do
Joio (M t 13.24-43), na Parábola da
Rede (M t 13.47-50), e no juízo das
“ovelhas e bodes” das nações (M t
25.31-46). Em cada um destes ca
sos, na manifestação da glória, os
incrédulos são retirados em juízo, e
os crentes justos permanecem.
4. Um arrebatamento pré-tribulacional não
resulta em duas segundas vindas de Cris
to, ao passo que as Escrituras ensinam
que há apenas uma segunda vinda?
De modo nenhum. Indepen
dentemente da posição de arrebata
mento defendida, a segunda vinda
de Cristo é um único evento que
ocorre em duas partes — Cristo vin
do nos ares para arrebatar a Igreja e
Cristo vindo à terra para subjugar o
mundo e estabelecer o seu reino.
5. Se o pré-tribulacionismo é verdadeiro,
por que Apocalipse 4— 19 não mencio
na a Igreja no céu?
É verdade que a palavra grega
para “igreja” (ekklêsia) não é usada
em relação à Igreja no céu em A po
calipse 4— 19. N o entanto, isto não
significa que a Igreja esteja invisível.
Ela aparece no céu pelo menos duas
vezes. Em Apocalipse 4— 5, os 24
anciãos simbolizam a Igreja. A frase
“vós, santos apóstolos e profetas”,
em Apocalipse 18.20, claramente
refere-se à Igreja no céu. A poca
lipse 19 também retrata a Igreja (a

noiva de Criiito) no céu antcN do
seu retorno triunfal. Que cenário

de arrebatamento, nesses textos,
melhor representa a Igreja no céu
neste tempo? Um arrebatamento
pré-tribulacional.
6. Por que Apocalipse se dirige à Igreja se
a Igreja não passará pelo período de Tri
bulação em virtude do arrebatamento?
N o AT, Deus advertia Israel com
freqüência quanto ao juízo iminen
te, embora as gerações que recebe
ram a profecia não fossem passar por
ele. Tanto Paulo (1 Ts 5.6) como
Pedro (2 Pe 3.14-15) exortaram os
seus leitores a uma vida piedosa referindo-se ao juízo futuro que os seus
leitores não testemunhariam. João
seguiu o mesmo padrão em Apoca
lipse. Ele alertou a Igreja quanto aos
juízos futuros de Deus para que os
crentes advertissem adequadamen
te o mundo perdido em relação ao
juízo por vir.
7. A trombeta mencionada em 1 Tessalo
nicenses 4.16 e 1 Coríntios 15.52 é a
mesma de Joel 2.1; Mateus 24-31; e
Apocalipse 11.15?
Um estudo cuidadoso dos quase
cem usos de “trombeta” ou “trombe
tas” no AT alerta rapidamente o es
tudante da Bíblia para não equiparar
as trombetas em quaisquer conjunto
de textos sem uma grande evidência
contextual que venha a corroborar
esta interpretação. Por exemplo,
trombetas são usadas para avisar (Jr
6.1), para adoração e louvor (2 Cr
20.28; SI 81.3; 150.3; Is 27.13), para
vitória (1 Sm 13.3), para lembrar (2
Sm 2.28; 18.16), para alegrar-se (2
Sm 6.15), para pronunciamentos (2
Sm 20.1; 1 Reis 1.34; 2 Rs 9.13), e

pnru dlNpcntflo (2 Sm 20.22), para
mencionar algumas.
As trombetas em Joel e no N T

são usadas para vários propósitos
distintos. A trombeta de Joel 2.1
é uma trombeta de alarme avisan
do que o dia do Senhor está próxi
mo (veja Jr 6.1). A trombeta de 1
Tessalonicenses 4.17 e 1 Coríntios
15.52 anuncia a aproximação do rei
(veja SI 47.5). A trombeta de M a
teus 24.31 6 de convocação, para
reunir (veja Êx 19.16; Ne 4.20; J1
2.15). A trombeta de Apocalipse
11.15 anuncia vitória (veja 1 Sm
13.3). As Escrituras não oferecem
nenhuma razão que leve a equiparar
a trombeta do arrebatamento com
quaisquer destas outras trombetas.
Portanto, estes textos não podem
ser usados para determinar o tempo
ou a hora do arrebatamento.
Uma das principais características do
arrebatamento é que este será repentino,
inesperado e surpreendente. “Daquele Dia
e hora ninguém sabe”, de forma que deve
mos viver “apercebidos [...] porque o Filho
do Homem há de vir à hora em que não
penseis” (Mt 24-36,44). Somente um arre
batamento pré-tribulacional preserva um
retomo iminente (“a qualquer momento” )
de Cristo. Ao longo das eras, os crentes
têm entendido o arrebatamento como imi
nente. Nada poderia motivar mais a busca
de uma vida santa do que saber que Jesus
pode vir a qualquer momento.
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ARREBATAMENTO,
HISTÓRIA DO
Os críticos do arrebatamento pré-tribu
lacional freqüentemente citam a falta de
base histórica desta visão. Por vários anos,
os oponentes da posição do arrebatamen
to pré-tribulacional têm argumentado que
este foi inventado por John Darby, em
meados dos anos de 1800, e que jamais foi
mencionado antes disso. Argumentos como
este geralmente alegam que, pelo fato de
o ensino ter menos de duzentos anos, ele
não pode ser bíblico, ou os crentes teriam
defendido este ponto de vista muitos anos
antes. Em última análise, a verdade bíblica
deve ser determinada pelo claro ensino das
Escrituras, e não pelo modo como o ensi
no tem sido visto ao longo da história. N o
entanto, uma quantidade substancial de
evidências revela uma crença no arreba
tamento pré-tribulacional muito antes de
John Darby.
PATRIARCAS DA IGREJA P R IM IT IV A

— Tim LaHaye e
Richard Mayhue
B IB LIO G R A FIA
Hindson, Ed. Earth’s Final Hour. Eugene, OR:
Harvest House Publishers, 1999.

Os documentos mais antigos da Igreja
Primitiva (incluindo o cânon do N T ) refle
tem um claro pré-milenialismo. Mas uma
discussão menor cerca a relação do arreba
tamento com a Tribulação. Os pré-tribulacionistas apontam para a clara crença da
Igreja Primitiva na iminência como sinal

de que o pré-tribulacionismo em defendido
por pelo menos alguns daqueles que vive
ram nos tempos mais antigos.

Como era típico em todas as áreas da te
ologia da Igreja Primitiva, os pontos de vista
iniciais de profecia não estavam desenvolvi
dos e às vezes eram contraditórios, conten
do um campo fértil para desenvolvimento
de vários e diversos pontos de vista teoló
gicos. Encontrar um pré-tribulacionismo
claro “soletrado” pelos patriarcas da Igreja
Primitiva é difícil, mas alguns elementos
pré-tribulacionais são nítidos. Quando sis
tematizados com os seus outros pontos de
vista proféticos, estes elementos contradi
zem o pós-tribulacionismo e apóiam o prétribulacionismo. Por exemplo, os patriarcas
apostólicos ensinavam claramente a carac
terística pré-tribulacional da iminência da
volta do Senhor Jesus Cristo.
Um exame superficial dos patriarcas
da Igreja Primitiva revela que eles eram
predominantemente pré-milenialistas ou
quiliastas. Existem claros exemplos nos
escritos de Bamabé (100— 105), Papias
(60— 130), Justino Mártir (110— 165), Irineu (120— 202), Tertuliano (145— 220),
Hipólito (185— 236), Cipriano (200-250),
e Lactâncio (260— 330). Os patriarcas da
Igreja Primitiva esperavam fervorosamen
te que a Igreja estivesse sofrendo e sendo
perseguida quando o Senhor voltasse. N o
entanto, eles também acreditavam no re
torno iminente de Cristo, que é uma carac
terística central do pensamento pré-tribulacional. Esta falta de precisão tem levado
a um debate entre os estudiosos quanto a
como interpretar os escritos dos patriarcas
da Igreja Primitiva.
Expressões de iminência abundam nos
patriarcas apostólicos. Clemente de Roma
(90— 100), Inácio de Antioquia (98—
117), O Didaquê [A instrução dos doze
apóstolos] (100— 160), A Epístola de Barnabé (117— 138), e O Pastor de Hermas

(%— 150) — todos falam du iminência.
Suas afirmações têm abundância de exor
tações para “ vigiar” , “esperar", e "estar pre
parado” para a vinda do Senhor em breve.
Além disso, O Pastor de Hermas (1.4.2)
fala de escapar da Tribulação:
Vós escapastes da Grande Tribulação
em virtude da vossa fé, e porque não
duvidastes na presença de tal Besta.
Ide, portanto, e contai aos eleitos
do Senhor os seus atos poderosos, e
dizei a eles que esta Besta é um tipo
da Grande Tribulação que está se
aproximando. Se então vos preparardes, e vos arrependerdes de todo
o vosso coração, e vos converterdes
ao Senhor, será possível escapardes
dela; sim, se o vosso coração for puro
e imaculado, e passardes o resto dos
dias das vossas vidas servindo ao Se
nhor irrepreensivelmente.
N o entanto, ninguém, pode produzir
uma afirmação clara de escatologia patrística a respeito do arrebatamento. Mas po
demos concluir o seguinte:
•

Eles esperavam uma vinda literal de
Cristo seguida de um reino de mil
anos literal.

•

Eles acreditavam na vinda iminente
de Cristo com ocasionais inferências
pré-tribulacionais.

•

Eles estavam sendo perseguidos
pelo governo romano, mas não
equipararam isto com a futura ira
tribulacional.

Larry Crutchfield (p. 77) corretamente
conclui,
Esta opinião dos patriarcas sobre a
iminência, e, nos escritos de alguns,

referênclns a encapar Jo tempo da
TrlbulaçAo, constitui o que pode
ser definido, para citar Erickson,
“sementes das quais a doutrina do
arrebatamento
pré-tribulacional
poderia se desenvolver [...]” Se
não fosse pelo enfraquecimento da
exegese sadia, trazida pelo alegorismo alexandriano e mais tarde por
Agostinho, questiona-se que tipo
de produto estas sementes poderiam
ter gerado — muito antes de J. N.
Darby e do século XIX.
A IGREJA MEDIEVAL

O período entre Agostinho e a Re
nascença foi amplamente dominado pelo
“entendimento que Agostinho possuía da
Igreja, e a sua espiritualização do Milênio
como o reinado de Cristo nos santos”. Ha
via apenas “discussões esporádicas aqui e
ali de um Milênio futuro e literal” (Hannah, pp. 315-316), tomando os exemplos
do pré-tribulacionismo muito raros. N o en
tanto, uma pesquisa histórica cuidadosa re
velou muitas afirmações pré-tribulacionais
há muito negligenciadas.
Efrém de Nisíbis (3 0 6 — 3 7 3 )
Efrém era um escritor extremamente
importante e prolífico. Também conhecido
como Pseudo-Efrém, ele foi um grande teó
logo da antiga Igreja Oriental (Bizantina).
O seu importante sermão “Nos Últimos
Dias, o Anticristo e o Fim do Mundo” (c.
373) declara: “Todos os santos e eleitos de
Deus serão reunidos antes da Tribulação
que está por vir, e serão levados ao Senhor,
para que em nenhum momento possam ver
a confusão que domina o mundo por causa
dos nossos pecados”.
Neste sermão, Pseudo-Efrém desenvolve
uma elaborada escatologia bíblica, incluin
do uma distinção entre o arrebatamento e
a segunda vinda de Cristo. Ela descreve o

Hrrebatnmento Iminente, seguido por uma
Grande Tribulação de três anos e melo de
duração sob o governo do Anticristo, segui

do pela vinda de Cristo, a derrota do A nti
cristo, e o estado etemo. O seu ponto de vis
ta inclui um parêntesis entre o cumprimento
da sexagésima nona e a septuagésima sema
na de Daniel (Dn 9.24-27). Pseudo-Efrém
descreve o arrebatamento como “iminente”
e precedendo a Tribulação.
Codex Amiatinus (690 — 7 16)
Este manuscrito latino significativo
da Inglaterra foi comissionado por Abbot
Ceolfrid, dos mosteiros de Jarrow e Wearmouth em Northumberland. N o título do
Salmo 22 (Salmo 23 na Vulgata), aparece
o seguinte: “Salmo de Davi, a voz da Igre
ja depois de ser arrebatada”. A frase lati
na post raptismum contém um verbo da
raiz rapio, significando “capturar, ou sair
correndo”. Este título não é transportado
a partir da Vulgata de Jerônimo e assim é
provavelmente o produto do mosteiro Jar
row. Embora não conclusivo e ainda neces
sitando de um estudo adicional, parece que
o Codex Amiatinus apresenta um outro
exemplo de pensamento pré-tribulacional
na Idade Média.
Irmão Dolcino (1307)
Um estudo recente do texto do século
XIV, A História do Irmão Dolcino, com
posto em 1316 por uma fonte anônima,
revela outra importante passagem pré-tribulacional. Com o líder dos Irmãos A pos
tólicos no norte da Itália, o Irmão Dolcino
conduziu o seu povo através de tempos de
tremenda perseguição papal. Uma pessoa
deste grupo escreveu as seguintes palavras
espantosas:
O Anticristo estava entrando neste
mundo dentro dos limites do dito pe
ríodo de três anos e meio; e depois de

n i i ii

vlndn, entílo ele [Dolclno]

c ncun

wguidorc» seriam transferidos para o
Paraíso, no qual estão Enoque e Elias.
E desse modo seriam preservados ile
sos da perseguição do Anticristo.

Assim, o escritor desta História acre
ditava que Dolcino e seus seguidores
seriam transferidos para o paraíso, ex
pressando esta crença com a palavra la
tina transferrentur, ou “trasladação”, um
sinônimo de arrebatamento. Dolcino e
seus seguidores se retiraram para as mon
tanhas do norte da Itália para aguarda
rem a sua remoção por ocasião do apare
cimento do Anticristo.
Acredita-se que as seitas como os Albigenses, Lombardos, e os Waldenses foram
atraídos para o pré-milenialismo, mas pou
co se conhece dos detalhes de suas crenças
desde que os católicos destruíram as suas
obras, quando foram encontradas.
Francis Gumerlock é o indivíduo que
defende a opinião sobre o arrebatamento do
Irmão Dolcino. Gumerlock (p. 80) escreveu:
“Os dolcinitas defendiam uma teoria de ar
rebatamento pré-tribulacional semelhante
à mesma teoria no dispensacionalismo mo
derno”. A importância dessas antigas afir
mações é que elas claramente contradizem
aqueles que têm tentado dizer que as afirma
ções sobre o arrebatamento não existiram
antes de 1830. Gumerlock (p. 361) acredita
que esta é uma afirmação do arrebatamento
pré-tribulacional, e ele conclui:
Este parágrafo de A História do Ir
mão Dolcino indica que no norte da
Itália, no início do século XIV, um
ensino muito semelhante ao pré-tribulacionismo moderno estava sendo
pregado. Respondendo às condições
políticas e eclesiásticas angustiantes,
Dolcino travou especulações deta
lhadas sobre escatologia e acreditava

que a vinda do Anticrlato era imi
nente. Ele também acreditava que o
meio pelo qual Deus protegeria o seu
povo da perseguição do Anticristo
seria através de um traslado dos san
tos para o paraíso.
A ERA DA REFORM A

Depois de mais de mil anos de supres
são, o pré-milenialismo começou a ser
revivido como resultado de pelo menos
quatro fatores. Primeiro, os Reformado
res voltaram para os patriarcas bíblicos e
apostólicos. Isto os expôs a um pré-mi
lenialismo ortodoxo. Especialmente sig
nificativo foi o reaparecimento do texto
completo de Contra Heresias, de Irineu
(incluindo os últimos cinco capítulos),
que adota um futurismo consistente e
lança a septuagésima semana de Daniel
no futuro.
Segundo, eles repudiavam boa parte da
alegorização que dominava a hermenêutica
medieval adotando uma abordagem mais
literal, especialmente na área da exegese
gramatical e histórica.
Terceiro, muitos dos protestantes en
traram em contato com os judeus e apren
deram hebraico, o que os levou a perguntar
se as passagens que falam da nação de Israel
deveriam ser tomadas histórica ou alegoricamente na tradição da Idade Média.
Quarto, começando no final do século
XV, a tradução da Bíblia nas línguas nati
vas do povo, pela primeira vez desde os dias
da Igreja Primitiva, produziu uma explosão
de leitura bíblica pelo público em geral.
Isto resultou em um conhecimento geral da
Bíblia, especialmente do AT, pela primeira
vez na história da Igreja. Visto que o AT
fala primeiramente de Israel, levou apenas
algumas décadas para as pessoas começa
rem a pensar em Israel e em seu futuro. Isto
também contribuiu para um reavivamento
do pré-milenialismo.

Joneph Mede (1586— 1638) 6 consideriulo o pnl do pré-milenialismo inglês, ten
do cücrito Clavis Apocalyptica (Chave do
Apocalipse) em 1627, em que “ele tentou
construir um esboço do Apocalipse baseado
Mimente em considerações internas. Nesta
Interpretação, ele defendeu o pré-mileniallsmo de um modo tão erudito que esta obra
continuou a influenciar a interpretação escatológica por séculos” (Clouse, p. 646).
Increase Mather (1639— 1723), presidente do Harvard College (1685), foi um
importante puritano americano. N o que
diz respeito à futura vinda de Cristo, ele
escreveu que os santos “seriam apanhados
nos ares” com antecedência, desse modo
escapando da batalha final.
Outros começaram a falar do arrebatamento. Paul Benware (pp. 197-198) observa:
O Reformador francês Peter Jurieu,
em seu livro Approaching Deliverance of the Church [Livramento
Futuro da Igreja] (1687), ensinou que
Cristo viria nos ares para arrebatar os
santos e voltaria para o céu antes da
batalha do Armagedom. Ele falou de
um arrebatamento secreto antes da
sua vinda em glória e do juízo no Ar
magedom. Ambos os comentários de
Philip Doddridge sobre o N T (1738)
e de John Gill sobre o N T (1748)
usaram o termo arrebatamento e
falaram deste como iminente. Fica
claro que estes homens acreditavam
que esta vinda precederá a descida
de Cristo à terra e o tempo do juízo.
James Macknight (1763) e Thomas
Scott (1792) ensinaram que os justos
serão transportados para o céu, onde
estarão seguros até que o tempo do
juízo termine.
A mais clara referência (se não a mais
desenvolvida) pré-Darby, de um arrebata

mento pré-tribulacional vem de Morgan
Edwards (1722— 1795), que via um arreba
tamento distinto ocorrer três anos e meio
antes do início do Milênio. Edwards foi um
pregador, evangelista, historiador e edu
cador batista que fundou a Rhode Island
College (Brown University). Durante os
seus dias de estudante no Seminário Batis
ta Bristol na Inglaterra (1742— 1744), ele
escreveu uma dissertação sobre a profecia
bíblica. A dissertação foi publicada na Fi
ladélfia, em 1788, como Dois Exercícios
Acadêmicos sobre Assuntos que Levam os
Seguintes Títulos: Milênio, Últimas N o
vidades. Edwards escreveu: “A distância
entre a primeira e a segunda ressurreição
será de pouco mais de mil anos [...] devi
do ao fato de que os santos mortos serão
ressuscitados, e os vivos transformados na
‘manifestação’ ou ‘aparecimento’ de Cristo
‘nos ares’ (1 Ts 4-17)”.
•

Ele acredita que passarão mais de mil
anos entre as ressurreições.

•

Ele associa a primeira ressurreição
com o arrebatamento de 1 Tessalo
nicenses 4.17.

•

Ele associa o encontro dos crentes
com Cristo nos ares com João 14.2.

•

Ele vê os crentes desaparecendo no
céu durante o período da Tribulação.

N ão há dúvida de que Morgan Edwards
era um pré-tribulacionista, aproximada
mente cem anos antes de Darby.
A IGREJA M O DER NA

Quando o futurismo começou a subs
tituir o historicismo dentro dos círculos
pré-mileniais nos anos de 1820, os propo
nentes modernos do pré-tribulacionismo
dispensacional entraram em cena. Por
volta de 1818, William Witherby elaborou
um trabalho que tinha virtualmente todas

ai características do futurismo moderno.
John Nelson Darby (1800— 1882) afirma
ter entendido pela primeira vez o seu pon

Durante o» últimos 120 anos, viírlas
escolas, faculdades e diversos seminários
foram estabelecidos expondo o pré-tribu-

to de vista do arrebatamento, como resul
tado de um estudo bíblico pessoal feito
durante um período de convalescença na
casa de sua irmã, ocorrido de dezembro de
1826 a janeiro de 1827. Foi ele quem po
pularizou a versão moderna da doutrina de
um arrebatamento pré-tribulacional.
A doutrina do arrebatamento espalhou-se pelo mundo através do Movimen
to Brethren (“Irmãos”), do qual Darby
era associado. Parece que através dos seus
escritos, ou através das visitas pessoais à
América do Norte, esta versão de prétribulacionismo propagou-se, chegando
a todos os evangélicos americanos. Dois
antigos proponentes deste ponto de vista
incluem o presbiteriano James H. Brookes
(1830— 1897) e o batista J. R. Graves
(1820— 1889).
A posição pré-tribulacional se espalhou
através da influência da era da Conferência
Bíblica Niagara (NY, 1878— 1909), e rece
beu uma ampla exposição nas populares pu
blicações proféticas The Truth, Our Hope,
The Watchword, e Maranatha. Ela também
foi divulgada no livro de William Backstone chamado Jesus is Corning (1909), na
popular Scofield Reference Bible (1909) de
C. I. Scofield, e outras obras. Proeminente
professores bíblicos pré-tribulacionais arti
cularam a posição no circuito da conferên
cia bíblica nos séculos XIX e XX, incluin
do Arno C. Gaebelein (1861— 1945), A .
J. Gordon (1836— 1895), James M. Cray
(1851— 1935), R. A. Torrey (1856—
1928), Harry Ironside (1876— 1951), John
F. Strombeck (1881— 1959), Lewis Sperry
Chafer (1871— 1952), Alva J. M cClain
(1888— 1968), Charles Lee Feinberg
(1909— 1995), J. Dwight Pentecost, John
F. Walvoord (1910— 2002), Charles Ryrie,
e Tim LaHaye.

lacionismo dispensacional. Estes incluem
Moody Bible Institute, Biola University,
Philadelphia Biblical University, Dallas
Theological Seminary, Grace Theological
Seminary, Liberty University, Bob Jones
University, M aster’s College and Sem ina
ry, e outros. O pré-tribulacionismo tam 
bém é uma grande posição doutrinária
em muitas igrejas batistas, presbiterianas,
pentecostais, e bíblicas independentes. N a
frente popular, nada tem feito mais para
promover a posição do arrebatamento
pré-tribulacional do que a obra Late Great Planet Earth (1970) de Hal Lindsay e a
série de 12 volumes Left Behind (1995—
2004) de Tim LaHaye e Jerry Jenkins.

— Thomas Ice e
James Stitzinger
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A R R EBA T A M EN T O PARCIAL
Al«uns comentaristas da Bíblia já suge
riram que o arrebatamento, mencionado
cm 1 Tessalonicenses 4-16-17 e 1 C orín
tios 15.51-52, será apenas parcial e não
Incluirá todos os que crêem. Argum en
tam que a participação no arrebatamento
ni\o se baseia na salvação, mas que se tra
ta de algo condicional, baseado na con
duta da pessoa.
Esta teoria se apóia em passagens do
N T que enfatizam a vigilância e a obedi
ência (M t 25.1-13; 1 Ts 5.4-8; Hb 9.28).
De acordo com esta visão, apenas parte da
Igreja é arrebatada. A parte remanescente
fica para enfrentar a Tribulação, parcial
mente ou no todo. Tais textos bíblicos na
verdade diferenciam os crentes genuínos,
que são arrebatados, daqueles que apenas
professam o cristianismo, que são deixa
dos para trás. Textos relacionados à se
gunda vinda de Cristo são com freqüência
utilizados erroneamente para respaldar a
teoria do arrebatamento parcial.
AS BASES DA TEO RIA DO
ARREBATAMENTO PARCIAL

O arrebatamento pode ocorrer a qual
quer momento e incluirá todos os crentes
(1 Ts 4-13-17). Nossa fidelidade a Cristo
e nossa obediência à sua Palavra são, sem
dúvida, determinantes para a nossa recom
pensa. As Escrituras, porém, não falam,
em nenhum momento, que alguns crentes
poderiam correr o risco de perder alguma
parte da sua salvação (1 C o 3.15).
Algumas pessoas aceitam a teoria do
arrebatamento parcial por crerem que o
pecado e a desobediência impossibilitam
a ida do cristão para os braços de Cristo,
de modo que seria necessária a punição da
Tribulação. A o explicar esta visão, Waugh
(p. 108) escreveu:

Pois nflo silo poucos — alguns

são aplicados e piedosos estudan
tes da Bíblia — os que crêem na
trasladação de apenas uma parte
expectante e preparada dos cren
tes. Eles acreditam que, a partir de
Lucas 21.36, pode-se facilmente
concluir que aqueles que não “ v i
giarem” não poderão “escapar de
todas estas coisas que têm de su
ceder”. N ão serão, portanto, acha
dos dignos de “estar em pé diante
do Filho do Homem”. De passa
gens como Filipenses 3.20; Tito
2.12-13; 2 Timóteo 4.8 e Hebreus
9.28, eles apreendem que serão ar
rebatados apenas os que tiverem
“esperado” , “buscado” e “amado
sua vinda”.
Um dos principais problemas com esta
visão é que ela necessariamente nega parte
do valor da morte de Cristo na cruz. Segun
do esses teólogos, as boas obras do cristão
dão a ele uma boa posição junto a Deus,
tornando-o qualificado para o arrebata
mento. Alguns defensores de tal posição
baseiam-se na visão wesleyana de que a
santificação plena é necessária para que a
pessoa seja levada no arrebatamento. Re
denção, no entanto, significa em essência
que Cristo pagou completamente o preço
pelos nossos pecados. Como todos os pe
cados foram punidos e remidos, Deus não
voltará a punir os cristãos, deixando-os de
fora do arrebatamento.
Os defensores do arrebatamento par
cial recorrem a ainda outras passagens para
comprovar sua visão (Mt 25.1-13; Ef 2.2122; 5.27,30; 1 C o 15.23). Quando, porém,
estudamos estes textos em seu contexto,
verificamos que não respaldam a visão de
um arrebatamento parcial. Após estudar os
textos que fundamentam o arrebatamento
parcial, Dawson (p. 46) escreveu: “Essas

piiNNii|(ciM duramente demonstram que
cada membro da Igreja, o corpo de Cris
to, que tenha verdadeiramente nascido de
novo será arrebatado na ocasião do retorno
do Senhor” .
OS PROBLEM AS DA VISÃO DE U M
ARREBATAMENTO PARCIAL

A teoria do arrebatam ento parcial
não consegue ser convincente por inú
meros outros m otivos. Em primeiro lu
gar, 1 C oríntios 15.51 diz que “ todos”
seremos transformados. Em segundo
lugar, um arrebatam ento parcial logica
mente exigiria que, em paralelo, hou
vesse uma ressurreição parcial, que não
é ensinada em nenhum a parte das Escri
turas. Em terceiro lugar, um arrebata
m ento parcial reduziria e praticam ente
elim inaria a necessidade do Tribunal de
Cristo. Em quarto lugar, criaria um tipo
de “purgatório” na terra para os crentes
que fossem deixados. Em quinto, o ar
rebatam ento parcial não é ensinado em
nenhuma parte das Escrituras. O arre
batam ento da Igreja será total, pleno e
completo, não parcial.
Dwight Pentecost opôs-se ao arrebata
mento parcial pelo fato de este estar funda
mentado nos seguintes “mal-entendidos” :
1. O arrebatamento parcial fundamen
ta-se em uma compreensão errônea
do valor da morte de Cristo, mor
mente quanto ao seu valor para livrar
o pecador da condenação e tomá-lo
aceitável a Deus.
2. Os defensores do arrebatamento par
cial são obrigados a negar a doutrina
neotestamentária da unidade do cor
po de Cristo.
3. N a defesa dessa visão, é preciso re
pudiar a completude da ressurreição
dos crentes no arrebatamento.

4. O i partidários do arrebatamento
parcial confundem os ensinos das
Escrituras quanto às recompensas.

5. Um defensor do arrebatamento par
cial não consegue enxergar as dife
renças entre a lei e a graça.
6. Um defensor do arrebatamento
parcial tem necessariamente de
negar a distinção entre Israel e a
Igreja.
7. Aqueles que crêem em um arrebata
mento parcial colocam parte da Igre
ja fiel na Tribulação.
Muitos desses, com sinceridade, acre
ditam que é necessário exortar os outros
crentes a preparar-se para o arrebatamen
to, e não apenas confiar que serão arreba
tados independentemente de como vivam.
Este cuidado é certamente necessário, mas
não tem nada a ver com a determinação
de quem será ou não arrebatado. Uma so
lução definitiva para esta questão requer
uma correta compreensão da doutrina da
salvação e uma exegese das passagens bí
blicas acerca do arrebatamento.

— Elmer Towns e
Richard Mayhue
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ARREBATAMENTO PRE-IRA
A teoria dn arrebatamento pré-ira ensina
que o Dia do Senhor, o tempo da ira divina
sobre a terra, terá início em algum momen
to durante a segunda metade da septuagé
sima semana de Daniel, e que o arrebata
mento da Igreja o precederá imediatamen
te (Rosenthal, p. 35). De acordo com esta
opinião, o Dia do Senhor será introduzido
pelas perturbações cósmicas associadas ao
sexto selo do juízo e terá início com a aber
tura do sétimo selo. A Igreja sofrerá perse
guição pelo Anticristo durante os primei
ros 63 meses da septuagésima semana de
Daniel, embora proponentes deste ponto
de vista afirmem que a presença desta per
seguição não invalida a bem-aventurada
esperança (Tt 2.13). N a verdade, os selos
são a garantia da segurança eterna para
os crentes que sofrerem o martírio duran
te este período de 63 meses. O Anticristo
pode ferir os seus corpos, mas não as suas
almas, do mesmo modo que Satanás tratou
a Jó (Rosenthal, pp. 144-45). Este período
de 63 meses é um tempo da ira do homem,
que deve ser distinto dos 21 meses finais da
Tribulação, nos quais o mundo experimen
tará a ira de Deus, ou o Dia do Senhor.
De acordo com os proponentes originais
deste ponto de vista, o termo arrebatamento pré-ira distingue esta opinião das outras
posições sobre o arrebatamento, afirmando
que a Igreja será salva das mãos do Anticris
to antes da ira de Deus ser derramada sobre a
terra. Esta opinião diverge das outras no que
diz respeito ao tempo exato do evento do
arrebatamento e das definições dos eventos
que levam à segunda vinda de Cristo.
A perspectiva pré-ira teve o seu início
em uma série de discussões entre Marvin
Rosenthal e Robert Van Kampen em 1986.
Em 1990, Rosenthal apresentou o seu li
vro, The Pre-Wrath Rapture of the Church,

como um novo entendimento do Hrrepen»
dimento, da Tributação e da segunda vinda
de Cristo. Em 1992, Van Kampen publicou
a obra The Sign, em que ele tentou harmo

nizar as passagens do tempo do fim em am
bos os Testamentos (Van Kampen, p. 13),
e em 1997 ele lançou a obra The Rapture
Question Answered como outro argumento
para a posição pré-ira.
Os que defendem o arrebatamento préira ensinam que a Igreja entrará no período
de sete anos que precede o retomo físico
de Cristo à terra (a septuagésima semana
de Daniel) e enfrentará a tribulação deste
período e o próprio Anticristo. Esta septu
agésima semana de Daniel (Dn 9.24-27)
contém três características principais: O
princípio das dores, a Grande Tribulação,
e o Dia do Senhor.
0 P R IN C ÍPIO DAS DORES

A primeira metade da septuagésima se
mana de Daniel (3 anos e meio) é inicia
da quando o Anticristo firma um concerto
para proteger Israel (Dn 9.27). Durante
este período, ocorrem a abertura dos pri
meiros quatro selos (A p 6.1-8) e a aposta
sia (2 Ts 2.3-4). Também haverá guerras
e rumores de guerras, nação se levantará
contra nação, falsos messias aparecerão, e
fomes, terremotos e pestes ocorrerão em
vários lugares (Mt 24-4-8).
A GRANDE TRIBULAÇÃO

No meio da septuagésima semana de
Daniel, o Anticristo usará Jerusalém como
seu posto de comando em sua artimanha
para proteger Israel (Dn 11.42-45). Ele eri
girá uma estátua a si mesmo no Templo (2
Ts 2.3-4), e os judeus se darão conta do seu
verdadeiro caráter e identidade. Este evento
é conhecido como “abominação desoladora” (Dn 9.27; 11.31; Mt 24.15) e dará início
ao período de perseguição tão severa que le
vou o próprio Cristo a dizer: “E, se aqueles

illi» nflo fossem abreviados, nenhuma carne
se salvaria; mas, por causa dos escolhidos,
serâo abreviados aqueles dias” (Mt 24.22).
Este é um tempo da ira do homem contra

o homem, quando Satanás dará poder ao
Anticristo para tentar extinguir os escolhi
dos de Deus (Ap 12.12-17). A abertura do
quinto selo dá início à Grande Tribulação, e
o sexto selo a findará (Ap 6.9-17).

Rosenthal cita um rabino Judeu francêi cha
mado Rashi que viveu entre 1040 e 1105

como autoridade no uso da palavra hebrai
ca, que significa literalmente “ficar parado”.
Ele alega que Miguel, em Daniel 12.1, será
colocado de lado ou ficará inativo em sua
função especial de guardião de Israel. A ina
tividade de Miguel constitui a remoção da
resistência que atualmente limita a impie
dade de Satanás (Rosenthal, pp. 256-257).

0 D IA DO SENHO R

Esta é a expressão final da ira de Deus,
resultando no juízo divino. Durante o sexto
selo, os homens fogem para escapar desta
ira. O Dia do Senhor começa com o sétimo
selo. Anjos tocam trombetas anunciando a
ira de Deus e derramam taças de ira sobre
a terra dando início aos resultantes juízos
das trombetas. Os que defendem o arreba
tamento pré-ira vêem nesta atividade an
gelical uma distinção entre a ira do homem
contra o homem, na abertura dos selos, e a
ira de Deus contra a injustiça, nos juízos das
trombetas e das taças. Quando o sétimo selo
é aberto, os juízos das trombetas e das taças
são progressivamente liberados, abrangendo
um amplo derramamento da ira de Deus.
De acordo com aqueles que defendem
o arrebatamento pré-ira, o arrebatamento
ocorre na abertura do sétimo selo em con
junto com o som da última trombeta (1 Co
15.51-52). Assim, o sétimo selo dá início
tanto ao arrebatamento da Igreja como ao
Dia do Senhor. Esta vinda de Cristo é um
evento único, e ocorre 21 meses depois da
abominação da desolação (que ocorre no
meio da septuagésima semana de Daniel).
Durante os próximos 21 meses, os juízos das
trombetas e das taças são executados e Cris
to permanece continuamente na terra.
Tanto Rosenthal como Van Kampen ar
gumentam que aquele que resiste, mencio
nado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2.7, é
Miguel, o arcanjo. O argumento baseia-se
no verbo hebraico amad em Daniel 12.1.

P R É -IR A E IM IN Ê N C IA

A doutrina da iminência defende que
Cristo pode vir para arrebatar a sua Igreja
a qualquer momento. Os crentes na Igre
ja Primitiva, incluindo o apóstolo Paulo,
criam que Cristo poderia vir durante o pe
ríodo de suas vidas (1 Ts 1.10; 4-13-15; Tt
2.13). A Igreja vê esta doutrina como um
incentivo para o ministério e para a vida
cristã. Será que isto significa que a vol
ta de Cristo para buscar a Igreja ocorrerá
a qualquer momento, sem qualquer sinal,
um evento que não será precedido por ne
nhum evento profetizado e que ainda não
foi cumprido? Os que defendem o arreba
tamento pré-ira argumentam que Cristo
poderia vir em qualquer geração, mas que
os sinais anunciarão o tempo geral. Estes
sinais incluem: (1) o surgimento do A nti
cristo, (2) guerras e rumores de guerras, (3)
fome, (4) peste, e (5) perturbação cósmica.
Os que defendem o arrebatamento pré-ira
enfatizam a expectativa dos crentes com
relação ao retorno de Cristo em vez de sua
iminência. Esta expectativa da volta de
Cristo é o catalisador para uma vida santa.
PR É-IRA E PRÉ-TRIBULAÇÃO

Pelo fato de a teoria pré-ira ser freqüen
temente descrita por alguns como pré-tri
bulacional, é importante notar que a teoria
na verdade diverge do ponto de vista do
arrebatamento pré-tribulacional. Quatro
áreas são dignas de nota:

■----- —

—

—

I- IM U IB A IF IIV I

A Ira tio Homem e a Ira de Deus
A divisBo da pré-ira da septuagésima
«muna de Daniel em três seções é um esfor<,x> arbitrário, torcendo a verdade de que
n septuagésima semana de Daniel como um
todo é um tempo da ira de Deus. Os pré-

tribulacionistas consideram todo o período

levando-se em considerado o ministério
protetor especial de Miguel em relaçflo a

Israel. Os pré-tribulacionistas geralmente
vêem o Espírito Santo como aquele que re
siste e entendem que Ele permanece na ter
ra, mas permite que Satanás cause o mal que
prevalece durante o período da Tribulação.

de sete anos como um tempo da ira de Deus.

Apocalipse 6.16-17 é uma declaração resu
mida de que os primeiros seis selos contêm a
ira do Cordeiro, sob a qual o povo pergunta:
"Quem poderá subsistir?” A passagem não
diz que o derramamento da ira de Deus ainda
está por vir, como alegam os que defendem
a pré-ira, mas que a ira já está sendo derra
mada. Como um cumprimento da promessa
de Apocalipse 3.10, a Igreja foi removida da
“hora da tentação”, não estando sujeita a
esta como um tempo de menor tribulação.
A Segunda Vinda e o Arrebatamento
Os que defendem o arrebatamento préira encontram o arrebatamento em Mateus
24-40-41 e Lucas 17.20-37. Estas passagens
são similares a reconhecidas passagens que
falam do arrebatamento (Jo 14.1-3; 1 Co
15.51-53; 1 Ts 4.13-18), porém não descre
vem o mesmo evento. N o arrebatamento,
os crentes se encontram com Cristo nos
ares; na segunda vinda, os pés de Cristo to
cam o monte das Oliveiras (Zc 14-4). No
arrebatamento, os santos no céu não vêm
para a terra; na segunda vinda, Cristo lide
ra os exércitos do céu que virão à terra (Ap
19.11-16). No arrebatamento, os crentes
são tirados da terra, porém os descrentes
são deixados para que entrem na Tribula
ção; na segunda vinda, os descrentes são
tirados da terra, e os crentes são deixados
para que entrem no reino milenial.

Iminência
Os pré-tribulacionistas defendem que
o arrebatamento da Igreja é a bem-aven
turada esperança (Tt 2.13), para a qual
os crentes olham. E um evento que pode
ocorrer “a qualquer momento” e não preci
sa ser precedido por nenhum outro evento
profético. Como resultado, ele é um ca
talisador para uma vida santa e para uma
expectativa posterior. Os que defendem o
arrebatamento pré-ira vêem pelo menos
cinco sinais que devem ocorrer primeiro, e
depreciam a idéia de um arrebatamento “a
qualquer momento”, referindo-se à expec
tativa em vez da iminência.
A posição do arrebatamento pré-ira e
a posição do arrebatamento pré-tribulacio
nal são claramente distintas, e as Escrituras
favorecem o pré-tribulacionismo.

— Tony Kessinger
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Aquele que Resiste
O ponto de vista pré-ira defende a idéia
bastante inventiva de que Miguel, o arcan
jo, é aquele que resiste. Este conceito falha,
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BABILÔNIA
A cidade de Babilônia, localizada a cerca
de 80 km ao sul da atual Bagdá, é uma das
cidades mais antigas do mundo, a segun
da mais influente sobre a terra. Fundada
aproximadamente cem anos após o Dilú
vio, por um grupo de descendentes rebel
des de Noé, Babilônia foi um viveiro de
idolatrias e heresias. A Bíblia a menciona
por 280 vezes. Somente Jerusalém ultra
passa esta marca, sendo mencionada por
mais de 300 vezes.
Babilônia bem poderia ser chamada
de “cidade de Satanás”, pois rapidamente
tornou-se a fonte de todo tipo de heresias e
blasfêmias. A cidade cresceu em sua influ
ência e rebeldia contra Deus. O Senhor, ao
castigá-la, “confundiu a linguagem de toda
a terra” na Torre de Babel, dispersando o
povo (Gn 11.9).
Em torno de 600 a.C ., o rei Nabucodonosor transformou a Babilônia em um
poderoso império pagão — um centro de
religião, comércio e governo. A cidade
deve ter sido a mais poderosa monarquia
da história mundial. Após algum tem 
po, Deus enviou os filhos de Israel para
a Babilônia como punição pela adoração
de ídolos. Lá, por intermédio do profeta
Daniel, Deus ensinou que “há um Deus
nos céus que revela segredos”. O tempo
de Israel na Babilônia curou os filhos de
Israel, de uma vez por todas, de sua ten
dência à idolatria.
O controle e a influência da Babilônia,
contudo, não duraria para sempre. Isaías e
Jeremias profetizaram o fim de seu domínio
sobre o mundo. A Babilônia caiu em uma
única noite sob Ciro, rei da Pérsia, em 539
a.C., deixando de ser um poder mundial.
Com o tempo, a cidade da Babilônia se
transformou em um monte de escombros,
tal qual o profeta profetizara.

A TORRE DE BABEL
Os planos divinos para a Babilônia,
no que diz respeito ao fim dos tempos,
remontam ao relato histórico da Torre

de Babel (G n 1 1). Esta parte das Escri
turas registra a primeira rebelião mundial
contra Deus. Logo após o Dilúvio, Deus
mandou que a humanidade se espalhasse
sobre a terra (G n 9.7). Sob a liderança de
Ninrode (G n 10.8-12), os homens aca
baram se aglomerando na terra de Sinar
(G n 11.2). Lá, construíram uma cidade e
ergueram uma torre que deveria chegar
ao céu (G n 11.4).
Tratava-se de uma rebelião espiritual.
Estes primeiros sedentários provavelm en
te planejaram o zigurate como um templo
para adoração das estrelas (H itchcock, p.
41). Foi também em Babel que surgiu a
infame adoração à mãe e seu bebê. S e 
gundo fontes extrabíblicas, a esposa de
Ninrode, Semiramis, teve um filho ch a
mado Tamuz, que teria sido concebido
de forma supostamente miraculosa. C o n 
forme a tradição, Tamuz foi morto por
um animal selvagem e miraculosamente
ressuscitou (W alvoord, p. 970). Com o
tempo, a lenda de Semiramis e Tamuz
espalhou-se pelo mundo, mas os nomes
de seus personagens foram alterados con
forme cada cultura. Na Assíria, a mãe
chamava-se Ishtar, e o filho, Tamuz. Na
Fenícia, eram Astarote e Baal. N o Egi
to, ísis e Osíris, ou Hórus. N a Grécia,
eram Afrodite e Eros. Em Roma, Vênus
e o cupido (H itchcock, p. 42). Babilônia
tornou-se a “mãe das prostituições” , e a
principal influência em todas as culturas
que se seguiram (Garland).
De acordo com Gênesis 11.5-9, Deus
frustrou esta apostasia de dimensões
mundiais ao confundir o idioma de seus
construtores e impedir que se com unicas
sem uns com os outros. A ação de Deus
teve um propósito. Existindo um único

governo, Saianáx poderia desviar a hu
manidade da verdade sem maior esforço
«• este governo cafsse nas mãos de forças
contrárias a Deus. Mas com a existência
dc muitas nações, as que não se curvassem

forças de Satanás poderiam, de certa
iorma, agir em conjunto para restringir
a ação do mal. Por esse motivo, desde o
Incidente com a Torre de Babel, Deus
decretou que as nações se organizassem
segundo suas fronteiras, e não sob um
governo global (D t 23.8; A t 17.26). O
propósito de Satanás ao longo da história
tem sido subverter a estrutura de nações
estabelecida por Deus. Ele deseja voltar
a reunir o mundo debaixo de um único
governo, a fim de mais uma vez poder
controlá-lo por intermédio de um único
homem (Hitchcock, p. 43). A ambição
de Satanás, portanto, tem sido sempre
a mesma: trazer o homem de volta para
a Babilônia, sob sua autoridade. O fato
de a rebelião humana poder levar-nos,
em um único dia, de volta ao começo de
tudo não causa surpresa alguma. Vemos
diversas situações correlatas nos livros de
Gênesis e Apocalipse.
íín

A BABILÔNIA NO LIVR O DE APOCALIPSE

Existem muitas teorias sobre a identi
dade da Babilônia no livro de Apocalipse.
Alguns estudiosos acreditam que “Babilô
nia” simboliza Roma. Uns poucos (em sua
maioria, intérpretes preteristas) atribuem o
título à Jerusalém do primeiro século. Para
outros comentaristas, João usa o termo
“Babilônia” como uma metáfora para um
sistema mundial de corrupção.
Existem, contudo, muitas profecias so
bre a cidade literal da Babilônia que ainda
não se cumpriram. Atualmente, os autores
acreditam que, na Tribulação vindoura, o
Anticristo dominará o mundo a partir de
uma Babilônia reconstruída, às margens do
rio Eufrates, na moderna nação do Iraque.

PROFECIAS VETEROTESTAMENTÁRIAS
Isaías 13— 14 e Jeremias 50— 51 dc»*
crevem a destruição da Babilônia. Embora
tenha caído sob o Império Medo-Persa (Dn

5.31), em 539 a.C., a queda da Babilônia
histórica não combina com a linguagem
cataclísmica encontrada em Isaías e Je 
remias. Para tais profecias serem perfei
tamente cumpridas, Babilônia terá de ser
reconstruída e voltar a ser destruída, con
forme os detalhes específicos apresentados
em Isaías e Jeremias.
Zacarias 5.5-11 afirma que, conforme a
vontade de Deus, a iniqüidade, o comércio
e a religião humana voltarão mais uma vez
para a Babilônia. Como Babilônia já tinha
caído (539 a.C.) ao tempo desta profecia
(519 a.C.), a visão de Zacarias parece pre
dizer uma Babilônia reconstruída no futu
ro. Apocalipse 17— 18 registra as circuns
tâncias em que esta visão será cumprida.
APOCALIPSE 1 7 — 18

Apocalipse 17 apresenta uma mulher
com um título inscrito em sua testa: “Mis
tério, A Grande Babilônia, A Mãe das
Prostituições e Abominações da Terra”
(A p 17.5). Dos 404 versículos de A poca
lipse, 278 aludem ao AT. Quando o AT usa
a palavra “Babilônia”, sempre diz respeito à
Babilônia literal. Provavelmente, o mesmo
também é válido para Apocalipse. A histó
ria humana, em algum momento, voltará
para onde tudo começou. N a mesma região
onde o primeiro imperador da humanida
de levou todos a uma rebelião política e
religiosa contra Deus, o futuro Anticristo
também conduzirá a última revolta cole
tiva antes da volta de Cristo. Entretanto,
“o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor
dos senhores e o Rei dos reis” (Ap 17.14).
A s autoridades econômicas e políticas
mundiais lamentarão pela Babilônia (Ap
18.9,11), mas Deus será louvado quando os
fiéis clamarem: “Aleluia! Salvação, e gló

ria, e honrn, e poder pertencem ao Senhor,
nosso Deus" (A p 19.1).

cluído, Deu» Pai declarará: "Satanrta, Eu jrt
o tolerei no meu céu por muito tempo! M i
guel, lance-o fora!”

— Andy Woods e Tim LaHaye

Nesta ocasião, de acordo com A po
calipse 12.7, “houve batalha no céu”. Os
adversários são Miguel e seus anjos que
lutam contra o dragão (Satanás) e seus
anjos (os demônios). A batalha é curta e
o resultado, indiscutível — Satanás e seus
anjos “não prevaleceram; nem mais o seu
lugar se achou nos céus” (Ap 12.8). Em
bora este evento ainda seja futuro, o seu
acontecimento e resultado são tão certos
que são descritos no tempo passado do ver
bo. Como resultado desta batalha, Satanás
e seus anjos serão lançados à terra e virão
com uma vingança contra a nação de Is
rael, em um inútil esforço de destruí-la e
frustrar a promessa que Deus fez a Abraão,
de fazer de Israel uma grande nação (Dn
12.1; Ap 12.9-17).
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BATALHA NO CÉU
Durante a primeira parte dos sete anos
seguintes ao arrebatamento da Igreja, en
quanto o juízo de Deus é derramado sobre
a terra, a Igreja comparecerá ao Tribunal
de Cristo. São dois os objetivos deste ju
ízo: determinar as recompensas eternas a
serem dadas aos crentes da era da Igreja e
demonstrar que estes possuem a justiça de
Cristo; portanto, de forma justa pertencem
ao céu. O acusador, aparentemente, será o
próprio Satanás. Ele tentará em vão pro
var que cada santo não merece o seu lugar
no céu e deveria ser banido da presença
de Deus. O juízo durará três anos e meio.
Satanás não conseguirá condenar nem um
único santo. Quando o juízo estiver con

Hindson, Ed. The Book of Revelation. Chattanooga AMC Publishers, 2002.
Walvoord, John F. The Prophecy Knowledge
Handbook. Wheaton, IL: Victor Books, 1990.
--- . The Revelation of Jesus Christ. Chicago:
Moody Press, 1966.

BENDITA ESPERANÇA
Esta é uma expressão que descreve o
arrebatam ento da Igreja. Entre 63 e 65
d .C ., Paulo escreveu a Tito, seu jovem
discípulo gentio, sobre como viver na
presente era (2.12), afirmando, em se
guida, que a graça de Deus instrui os fi
éis a “ [aguardar] a bendita esperança e a
m anifestação da glória do nosso grande

Deus e Salvador Cristo Jesus" (2.13).
1'uulo exorta o» crentes a aguardar a
bendita esperança enquanto viverem na
presente era, ou seja, na era da Igreja.
Isto sinaliza que o arrebatam ento virá

realmente a bendita esperança, a tflo al»
mejada concretizaçSo desta.

antes da Grande Tribulação.

Esta é uma frase realmente extraordiná
ria na carta de Paulo a Tito. Ela assevera o
fato de que Cristo é o próprio Deus, sendo
um importante testemunho da doutrina da
Trindade. Patrick Fairbairn, estudioso do
grego, afirma que as duas expressões, “gran
de Deus” e “Salvador”, são atributos da
mesma Pessoa. Ele acrescenta que diversos
pais da igreja, tanto de língua grega como
latina, fazem referência a esta passagem e
claramente compreendem que a referência
a Deus também diz respeito a Cristo (Fair
bairn, p. 281).
Kenneth Wuest destaca que a estrutura
gramatical de “bendita esperança, manifes
tação da glória” é a mesma de “nosso gran
de Deus, Salvador, Cristo Jesus”. Ele ainda
comenta que o deus e salvador do Império
Romano era o próprio imperador. O Deus e
Salvador dos cristãos é Cristo Jesus, a quem
aguardamos retornar dos céus. E possível
que Paulo estivesse fazendo um protesto
contra a adoração do imperador romano.
Wuest acrescenta que “as duas expressões
referem-se ao mesmo indivíduo. A divin
dade do Senhor Jesus é salientada por uma
regra de sintaxe da língua grega” (Wuest,
vol. 2, p. 195).
Será que o próprio Deus Pai descerá
para resgatar a Igreja? N ão. Ele é Espírito
e não pode ser visto. O Filho será visí
vel e ele é o grande Deus. A divindade
de Cristo é gramaticalmente inquestio
nável. O NT, em nenhum momento,
m enciona o aparecim ento de Deus Pai,
mas apenas do Filho. Paulo afirma aqui
que o aparecim ento, ou epifania, de Je 
sus Cristo finalmente se dará. Então, Ele,
que é pessoalm ente “nosso grande Deus
e Salvador”, virá em toda sua glória, que

A BENDITA ESPERANÇA

A “bendita esperança” em Tito 2.13
poderia ser melhor traduzida por “jubilosa
expectativa” (gr. makaria elpida). Esta es
perança, que certamente se realizará, pode
também produzir grande alegria, na medida
em que os crentes aguardam ansiosamente
a redenção definitiva. Aqueles que são ago
ra capacitados pela graça de Deus vivem a
ansiosa expectativa de deixar este mundo
antes que venham os horrores da tribula
ção. Em 1 Tessalonicenses 1.9-10, Paulo
menciona que os crentes daquela igreja
aguardavam o retorno de Cristo. Trata-se
com certeza de uma referência ao arrebata
mento. Os crentes daquele lugar aguarda
vam o retorno pessoal de Cristo a qualquer
momento. Esta é a atitude correta de um
filho de Deus que está sempre pronto para
a volta do Senhor.
0 APARECIM ENTO DA GLÓRIA DE DEUS

Esta “m anifestação” também pode
ria ser traduzida por “oferecer-se à vis
ta, brilhar”. “G lória”, no texto grego, é
doxa, e diz respeito à reputação, à honra
e ao esplendor de Deus. Algumas pesso
as traduzem esta passagem como “m a
nifestação gloriosa”, mas “m anifestação
da glória” é mais literal e aponta para a
glorificação de Cristo, agora no céu. Sua
glória aparecerá! A segunda ocorrência
do artigo “a" não consta no texto grego.
A passagem ficaria melhor traduzida sem
ele: “a bendita esperança, manifestação
da glória...”, o que indicaria que o texto
se refere a um único evento, visto a partir
de duas perspectivas. Para os crentes, é

NOSSO GRANDE DEUS E SALVADOR
CRISTO JESUS

tnmucendcrrf tudo o que nona» Imuglnu«,'flo i capaz de conceber.

—Mal Couch
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BESTA
Não resta a menor dúvida de que a Besta
do livro de Apocalipse é o Anticristo que os
apóstolos Paulo e João descrevem em suas
epístolas. A palavra “besta” (gr. theerion) sig
nifica “animal selvagem”. Em Apocalipse, a
primeira ocorrência desta palavra está em
11.7, onde a besta sobe do abismo e mata as
duas testemunhas que convenciam o mun
do da sua iniqüidade. Dizer que ela emerge
das profundezas pode apenas significar que é
inspirada pelo âmago do coração de Satanás.
Noutras passagens das Escrituras, ela é des
crita como uma criatura terrena e racional,
não apenas como uma criatura demoníaca.
A o destacar-se no cenário mundial, o A nti
cristo deverá ser o mais poderoso e repulsivo
ser humano sobre a terra. Ele agirá como a
ferramenta do Diabo para a destruição física
e espiritual da humanidade.

A Besta sur^c de entre hn naçfles (“o
mar"; Ap 1.3.1) e induz o mundo a se^ui-la
(v. 3). O Falso Profeta, também denom i
nado “a besta” (vv. 11-12), leva o mundo
a adorar a primeira Besta e até faz desta
uma imagem (v. 15). A Besta é identifi
cada por um misterioso número, o 666 (v.
18; 16.2), cujo significado exato jamais
foi identificado pelos estudiosos. Quando
vierem os eventos da tribulação e a Bes
ta entrar em cena, os verdadeiros cristãos
provavelmente serão capazes de reconhe
cê-la por alguma característica identifica
da pelo número “666”.
Perto do fim da Grande Tribulação, a
Besta controlará os últimos grandes go
vernantes e reis da terra (17.7-18). Ela os
levará a atacar e destruir a grande meretriz
do livro de Apocalipse, que “é a grande ci
dade que reina sobre os reis da terra”. Nos
últimos instantes da tribulação, a Besta
levará os reis da terra a “fazerem guerra”
contra Jesus Cristo, que enfrentará todas
as nações reunidas para o conflito final na
batalha de Armagedom (19.11-19). O fim
da Besta será repentino. A o fim da tribu
lação, ela será tomada junto com o Falso
Profeta, e ambos serão “lançados vivos
dentro do lago de fogo que arde com en
xofre” (19.20).
Os dez chifres de Apocalipse 17.7 com
binam com os dez chifres de Daniel 7.7.
São os líderes das nações que fazem par
te do último grande império mundial, ou
seja, o Império Romano restaurado. Trata-se do mesmo império visto por Daniel,
que é descrito como “o quarto animal”, o
qual é “terrível, espantoso e sobremodo
forte”. Isto está obviamente relacionado
à Besta do Apocalipse. E importante, no
entanto, observar que Daniel descreve
uma entidade geográfica e política, en
quanto João, em Apocalipse, se refere a
uma personalidade. A Besta de João não
é apenas uma força, nação ou poder, mas

iipresentn todiw

uh

características de uma

personalidade. Trata-se de um outro "chi
fre", ou do "pequeno chifre”. Com o des
creve Daniel, ele surge de entre as nações
e possui “olhos, como os de homem, e uma
boca que [fala] com insolência”. Isso signi
fica que ele possuirá a sabedoria do mundo
e controlará as nações com seus discursos
(Dn 7.8). E a mesma Besta descrita por
João em Apocalipse.
No NT, o Anticristo é chamado de “a
besta” por aproximadamente 32 vezes — e
isto apenas em Apçcalipse. Já o termo “Anti
cristo” é mencionado em 1 João 2.18, apesar
de o apóstolo João também falar sobre o espí
rito do Anticristo, que estimula a negação de
Deus Pai (v. 22), e sobre um ardil que possui a
natureza do Anticristo (4.3; 2 Jo 7). O após
tolo Paulo menciona-o com grandes detalhes
em 2 Tessalonicenses 2, descrevendo-o como
o iníquo “cuja vinda é segundo a eficácia de
Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodí
gios de mentira” (v. 9; veja também os verbe
tes “Anticristo” e “Falso Profeta”.)

— Mal Couch
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BODAS DO CORDEIRO
A Bíblia descreve muitos casamentos. O
próprio Deus celebrou o primeiro de to
dos os casamentos (Gn 2.18-25). Dentre
alguns casamentos célebres, podemos des
tacar o de Jacó e Lia (Gn 29.21-25), o de
Rute e Boaz (Rt 4), o de Acabe e Jezabel
(1 Rs 16.29-31), e o casamento em Caná,
onde Jesus Cristo realizou seu primeiro mi
lagre (Jo 2.1-11).
No entanto, o mais maravilhoso dos ca
samentos ainda está por vir. Jesus profetizou
acerca dele por meio de parábolas (Mt 22.2;
25.1; Lc 12.35-36) e João descreveu o que
Deus lhe mostrou em uma visão: “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já
a sua esposa se aprontou” (Ap 19.7).
O anfitrião deste casamento será Deus
Pai. Ele é descrito preparando a cerimônia e
enviando seus servos para chamar os convi
dados (Lc 14.16-23). O n oivoéjesus Cristo,
o Filho amado do Pai (Mt 3.17; 17.5). Em
João 3.27-30, João Batista referiu-se a Jesus
como “esposo” e a si mesmo como o “ami
go do esposo”. Em Lucas 5.32-35, Jesus, em
uma alusão a sua morte, disse: “Dias virão,
porém, em que o esposo lhes será tirado, e,
então, naqueles dias, jejuarão”.
A identidade da noiva também é evi
dente. O apóstolo Paulo, a respeito da Igre
ja, escreveu: “[...] porque vos tenho prepa
rado para vos apresentar como uma virgem
pura a um marido, a saber, a Cristo” (2 Co
11.2). Posteriormente, aos efésios, ele es
creveu: “Vós, maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si
mesmo se entregou por ela” (Ef 5.25).

O N T retrata o relacionamento entre
Cristo e a Igreja segundo as características
de um típico casamento no Oriente Médio.

esta segunda fiwe, que acontecerá no arreba
tamento. "Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e
demos-lhe glória, porque vindas são as bodas

Tais casamentos consistiam em três está
gios distintos.

do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
puro e resplandecente; porque o linho fino
são as justiças dos santos.” (Ap 19.7-8)
Semelhantemente ao noivado, a fase da
apresentação também possui duas partes: a
apresentação dos contratos anteriormente
firmados e o cortejo da noiva até a casa do
pai do noivo.

0 NOIVADO

No primeiro século, os acordos nupciais eram geralmente propostos pelo pai
do noivo ainda com as partes muito jovens
(algumas vezes até antes do nascimento).
Ele assinava um documento legal, peran
te um juiz, prometendo seu filho à menina
escolhida. O pai, então, oferecia um dote
que fosse adequado. Dessa forma, ainda que
jamais tivesse visto o noivo, a moça era le
vada a casar-se com o rapaz. Um exemplo
neotestamentário deste primeiro passo é o
noivado de Maria e José (Mt 1.18).
O estágio do casamento, portanto, era
formado por duas partes: a seleção da noiva
e o pagamento do dote. As Bodas do Cor
deiro ainda estão na fase do noivado.
•

•

A noiva já foi escolhida: “como tam
bém nos elegeu nele antes da fun
dação do mundo, para que fôssemos
santos e irrepreensíveis diante dele
em caridade” (Ef 1-4)O dote já foi pago: “Porque fostes
comprados por bom preço; glorificai,
pois, a Deus no vosso corpo” (1 Co
6.20; 1 Pe 1.18-19).

A APRESENTAÇÃO

No devido tempo, o pai do noivo en
viava os seus servos, munidos do contrato
anteriormente firmado, à casa da noiva. Os
servos então levavam a noiva para a casa do
pai do noivo. Quando tudo estava pronto, o
pai da noiva passava a mão de sua filha ao pai
do noivo, que, por sua vez, passava a mão da
moça a seu filho. Aplicando este contexto às
Bodas do Cordeiro, a Igreja ainda espera por

•

Os contratos legais serão mostrados:
“[...] o fundamento de Deus fica fir
me, tendo este selo: O Senhor co
nhece os que são seus” (2 Tm 2.19).

•

A noiva será levada à casa do Pai:
“N a casa de meu Pai há muitas mo
radas; se não fosse assim, eu vo-lo te
ria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E, se eu for e vos preparar lugar, vi
rei outra vez e vos levarei para mim
mesmo, para que, onde eu estiver,
estejais vós também” (Jo 14-2-3).

A CELEBRAÇÃO

Depois de realizada a parte privada do
ritual, tinha início o banquete público.
Muitos convidados eram chamados para a
festa. Foi durante um jantar assim que Jesus
realizou o seu primeiro milagre (Jo 2.1-11).
Algum tempo depois, Ele referiu-se a este
terceiro passo, quando disse: “O Reino dos
céus é semelhante a um certo rei que cele
brou as bodas de seu filho. E enviou os seus
servos a chamar os convidados para as bo
das” (Mt 22.2-3; Lc 12.35-37; 14.16-17).
Em que momento o casamento tomase público? Aparentemente, a cerimônia
de casamento (a fase de apresentação) será
realizada no céu em caráter privado, possi
velmente logo após o julgamento bema de
Cristo. O banquete de casamento (a fase da

eelebruçflo) iterri renliiado publicamente nn
Icrrii, logo após a segunda vinda de Cristo.
Nilo (í por acaso que a Bíblia descreve
o Milênio como imediatamente após o iní
cio do banquete ( Ap 19— 20). À época do

NT, a duração e o custo do banquete eram
determinados pelos recursos financeiros
do pai. Quando, portanto, seu amado FiIho contrair núpcias, o Pai de toda a graça
(cuja riqueza não possui limites) dará aos
noivos uma festa que durará 1000 anos! O
banquete de casamento envolve Israel na
terra e “é uma representação alegórica de
toda a era do Milênio, para o qual Israel
será convidado durante o período da Tribulação” (Pentecost, p. 227).
Este casamento será completamente
diferente de todos os que foram realizados
sobre a terra. Em primeiro lugar, em um
casamento na terra, o noivo ou a noiva
podem voltar atrás no último minuto. Isto
não será possível no casamento celestial. O
Noivo já expressou seu grande amor pela
noiva (Ef 5.25) e Ele nunca volta atrás (Hb
13.8). Quando chegar o casamento, a noi
va celestial terá sido glorificada e será ima
culada, não podendo ser tentada a mudar
de idéia ou a perder seu amor pelo Noivo
(Ef 5.27; Hb 10.14).
Em segundo lugar, em um casamento
na terra podem surgir diversos problemas
legais, como menoridade ou mesmo um ca
samento anterior, mas não no casamento
celestial (Rm 8.33-39). Em um casamen
to na terra, pode acontecer a tragédia da
morte, mas não no casamento celestial. A
noiva (Jo 11.26) e o Noivo (Ap 1.18) ja 
mais morrerão.

— Harold L. Willmington
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CENTO E QUARENTA
E QUATRO MIL
O maior reavivamento que o mundo jamais
viu não ocorrerá durante a era da Igreja, mas
imediatamente após seu encerramento, du
rante os 21 primeiros meses da Tribulação.
Segundo Apocalipse 7, enquanto o A nti
cristo estiver ocupado em seus planos políti
cos, o Espírito Santo, por meio de um grupo
conhecido como “os 144-000”, alcançará os
corações de milhões de pessoas, que serão
levadas a um conhecimento salvífico de Je
sus Cristo, ocasionando a maior colheita de
almas da história da humanidade.
Quem são estes 144.000? As contribui
ções de numerosas seitas e grupos religiosos
promoveram confusão e especulação gene
ralizadas acerca destes servos de Deus so
brenaturalmente protegidos. Sua identida
de, no entanto, começa a ficar clara quan
do nos habituamos a, sempre que possível,
interpretarmos a Bíblia de forma literal.
E ouvi o número dos assinalados, e
eram cento e quarenta e quatro mil
assinalados, de todas as tribos dos
filhos de Israel. (Ap 7.4)
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Este grupo será formado por descenden
tes das doze tribos de Israel. Serão 12.000
indivíduos de cada tribo, perfazendo um

fotttl de 144.000. U in anjo "B»»inalard", 011
"selarii", este» evangelistas judeus já no iní
cio da Tribulação e eles passarão a minis
trar o evangelho àqueles que foram deixa
dos para trás. Estes servos de Deus pregarão

fielmente a mensagem da salvação por meio
de Jesus Cristo e alcançarão resultados in
críveis. Eles, contudo, também enfrentarão
perseguições pessoais e passarão pelas terrí
veis provas da Tribulação.
Assim como o Anticristo exigirá que
seus seguidores recebam a “marca da besta”
sobre a fronte ou mão direita (A p 13.1418), as 144.000 testemunhas receberão de
Deus seu próprio selo sobre a fronte. Elas
terão uma boa compreensão do livro de
Apocalipse e serão capazes de antecipar os
eventos e a duração da Tribulação. Estes ju
deus irão imediatamente deixar toda a sua
vida de lado e passarão a pregar o evange
lho por todo o mundo, a todos que tiverem
ouvidos para ouvir. O texto bíblico não os
chama especificamente de “testemunhas”,
mas a proclamação do evangelho de Jesus
Cristo será uma de suas principais funções.
O Anticristo e seus futuros seguidores
ficarão perplexos ao verificarem que, com o
arrebatamento, milhões de crentes foram de
uma hora para a outra tirados de seu meio.
As pessoas que ficarem ficarão extremamente
chocadas. Por causa do arrebatamento, todas
as classes profissionais terão seus quadros se
riamente reduzidos. Esta vacância generali
zada e sem precedentes trará conseqüências
caóticas. Os que ficarem para trás estarão ple
namente cientes do aspecto sobrenatural do
arrebatamento, mormente quando percebe
rem que todos os desaparecidos eram crentes
em Cristo. O Anticristo distorcerá a verdade
e fará com que muitas pessoas esqueçam o
impacto de tão incomum evento. Muitas ou
tras pessoas, porém, sentir-se-ão estimuladas
a conhecer mais sobre as profecias bíblicas,
o que proporcionará terreno fértil para os
144.000 evangelistas judeus.

Subemo», h pnrtlr de 2 Pedro 3.9, que
Deus nflo quer ver ninguém perecer. O Es
pírito Santo trabalhará nos corações daque
les que forem deixados para trás. O número

de pessoas que aceitará o Senhor durante a
primeira parte da Tribulação bem pode ex
ceder a quantidade de convertidos durante
os últimos 2000 anos. Diversos fatores po
deriam possibilitar isto, como o tamanho
da população mundial, as condições caóti
cas durante a Tribulação e a poderosa ação
do Espírito Santo por meio do evangelismo
incansável das 144.000 testemunhas.
Depois destas coisas, olhei, e eis aqui
uma multidão, a qual ninguém podia
contar, de todas as nações, e tribos, e
povos, e línguas, que estavam diante
do trono e perante o Cordeiro, tra
jando vestes brancas. (Ap 7.9)
Estes são os que vieram de grande
tribulação, lavaram as suas vestes e
as branquearam no sangue do Cor
deiro. Por isso estão diante do trono
de Deus e o servem de dia e de noi
te no seu templo; e aquele que está
assentado sobre o trono os cobrirá
com a sua sombra. (Ap 7.14-15)
A identidade desta “multidão, a qual nin
guém podia contar” é óbvia. Estes são os san
tos que vêm da Tribulação após assumirem
um compromisso pessoal com Jesus Cristo.
O fato de estarem “diante do trono de Deus”
indica que estão mortos. Ao que parece, todo
aquele que aceitar a Cristo durante a Tribu
lação sofrerá intensa perseguição e, provavel
mente, acabará morto nas mãos do Anticris
to e de seus seguidores. Contudo, aqueles que
“perseverarem até o fim” receberão, na vida
eterna, bênçãos e recompensas sem medida
das mãos do Senhor.

—Tim LaHaye

diz que Deus “cobre o céu de nuvens". Eite
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CÉU
Na King James Version (KJV), a palavra
“céu” é empregada 582 vezes em 550 di
ferentes versículos. Shamayim, a palavra
hebraica geralmente traduzida por “céu”, é
um substantivo no plural que literalmente
significa “as alturas”. A palavra grega tra
duzida por “céu” é ouranos (a mesma pala
vra que inspirou o nome do planeta U ra
no). Refere-se a algo que está elevado ou é
sublime. As Escrituras usam tanto shimayim
como ouranos em relação a três lugares dis
tintos. (Isto explica por que, em 1 Corín
tios 12.2, Paulo menciona que foi levado
até o “terceiro céu”.)
OS TIP O S DE CÉU

O Céu atmosférico
O céu atmosférico é o espaço visível,
ou troposfera: região atmosférica respirável que envolve o nosso planeta. Gênesis
7.11-12, por exemplo, diz: “[...] as janelas
dos céus se abriram, e houve chuva sobre
a terra quarenta dias e quarenta noites”.
Aqui, a palavra “céu” diz respeito à cober
tura atmosférica que envolve o mundo, que
é onde ocorre o ciclo da água. Salmos 147.8

E disse Deus: Haja luminares na
expansão dos céus, para haver se
paração entre o dia e a noite; e se
jam eles para sinais e para tempos
determinados e para dias e anos. E
sejam para luminares na expansão
dos céus, para alumiar a terra. E as
sim foi. E fez Deus os dois grandes
luminares: o luminar maior para
governar o dia, e o luminar menor
para governar a noite; e fez as estre
las. E Deus os pôs na expansão dos
céus para alumiar a terra.

O terceiro Céu
O terceiro céu, mencionado por Paulo
em 2 Coríntios 12, é onde habitam Deus,
seus santos anjos e os santos que já parti
ram. Os outros dois céus passarão (2 Pe
3.10), mas este é eterno.
Alguém pode perguntar: “Se Deus é
onipresente, como as Escrituras podem
dizer que o céu é o local onde Ele habita?
Afinal, como poderíamos afirmar que al
guém onipresente habita em um ou outro
lugar?” Salomão, ao dedicar o Templo em
Jerusalém, orou: “Eis que os céus e até o céu
dos céus te não poderiam conter, quanto
menos esta casa que eu tenho edificado”
(1 Rs 8.27).
“Os céus e até o céu dos céus” certa
mente não poderiam comportar a pessoa
de Deus. Ele é onipresente. Sua presença
alcança tudo e todos. O salmista, ao exaltar
a onipresença de Deus, disse: “[...] se fizer

nu Seul n mlnhii cama, eis que tu ali estás

nio que sobrepuja nosso llmltndo conceito

lümhénx" (S I I Í9.H).

de "lugar” .

Assim, clizcr que Deus habita os céus
nflo significa que Ele esteja contido nos

O céu transcende as dimensões normais
de tempo e espaço em um outro importan
te sentido. Segundo as Escrituras, uma mis
teriosa forma do Reino de Deus, engloban
do todos os elementos do próprio céu, é a
esfera espiritual onde todos os verdadeiros
cristãos já vivem. O Reino dos céus invade
e passa a governar a vida de cada crente em
Cristo. Espiritualmente, o cristão torna-se
parte do céu nesta vida, com todos os direi
tos de um cidadão celestial, aqui e agora.
Era exatamente isto que Paulo dizia ao
afirmar: “Mas a nossa cidade está nos céus”
(Fp 3.20). No que diz respeito a nossa ati
tude para com a vida, nós, que cremos, já
estamos vivendo no Reino de Deus.
Em Efésios 1.3, Paulo diz que Deus “[...]
nos abençoou com todas as bênçãos espi
rituais nos lugares celestiais em Cristo”.
Em 2.5-6, de forma semelhante, declara:
“Estando nós ainda mortos em nossas ofen
sas, [Deus] nos viviticou juntamente com
Cristo [...] e nos ressuscitou juntamente
com ele, e nos fez assentar nos lugares ce
lestiais, em Cristo Jesus”. Observe que, em
ambas as passagens, os verbos encontramse no passado. Paulo, neste trecho, está
falando sobre uma realidade consumada.
Ainda não possuímos corpos celestiais,
mas no que tange a nossa posição, estamos
sentados com Cristo nos lugares celestiais.
Devido à nossa união com Ele, já fazemos
parte do Reino celestial. Possuímos a vida
eterna, e as riquezas espirituais do céu já
são nossas em Cristo Jesus.

céus. O céu é tão-somente o seu lar, seu
centro de operações, seu quartel general.
E onde fica seu trono e onde ocorre a mais
perfeita adoração da sua Pessoa. Neste
sentido, dizemos que o céu é o lugar da
sua habitação.
As Escrituras revelam que o céu não
é limitado por dimensões físicas, como
altura, profundidade e largura. O céu
parece ultrapassar todos estes conceitos
e vai ainda mais além. Na mensagem de
Cristo à igreja de Filadélfia, por exemplo,
Ele fala sobre o Reino eterno como “[...] a
nova Jerusalém, que desce do céu, do meu
Deus” (A p 3.12). N os últimos capítulos
da Bíblia, o apóstolo João fala sobre “ [...]
a grande cidade, a santa Jerusalém, que de
Deus descia do céu” (Ap 21.10). Novos
céus e nova terra combinados em um gran
de Reino que engloba os dois domínios. O
paraíso da eternidade é desse modo reve
lado como um grandioso Reino, que une o
céu e a terra em tão grandiosa glória que
ultrapassa todos os limites da imaginação
humana e das dimensões da terra.

A LOCALIZAÇÃO DO CÉU
O céu, portanto, não se encontra em
um local específico, determinado por limi
tes físicos ou visíveis. Ele transcende o con
ceito de espaço-tempo. Talvez o céu faça
parte do que lemos na Bíblia sobre Deus
habitar na eternidade (Is 57.15). O local
da habitação de Deus — o céu — não está
sujeito a dimensões finitas ou a limites nor
mais. Não nos é necessário especular sobre
como isto é possível; basta-nos entender
que é assim que as Escrituras descrevem o
céu. E um lugar real, onde pessoas com cor
pos físicos habitarão na presença de Deus
por toda a eternidade. Também um domí

A GLÓRIA DO CÉU
Como crentes, tudo o que nos é precio
so está no céu.
O Pai está lá. E por isso que Jesus ensinou-nos a orar: “Pai nosso que estás no céu,
bendito seja o teu nome” (Mt 6.9). O pró
prio Jesus está à direita do Pai. Hebreus 9.24

diz: "Porque Crinto nflo entrou num santuá
rio feito por mflos, figura do verdadeiro, po
rém no mesmo céu, para agora comparecer,

por nós, perante a face de Deus”. Nosso Sal
vador, portanto, também está no céu, onde
intercede em nosso favor (Hb 7.25).
Muitos irmãos e irmãs em Cristo também
estão lá. Hebreus 12.23 diz que, quando nos
voltamos para Deus, chegamos “à universal
assembléia e igreja dos primogênitos, que es
tão inscritos nos céus, e a Deus, o Juiz de to
dos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados”.
Nossos amados, irmãos na mesma fé, estão
lá. Todos os crentes falecidos, tanto do AT
como do NT, encontram-se agora no céu.
Nossos nomes estão registrados lá. Em
Lucas 10.20, dirigindo-se a seus discípulos
que estavam expulsando demônios, Jesus
disse: “Mas não vos alegreis porque se vos
sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por
estar o vosso nome escrito nos céus”. Ao
dizer-nos que nossos nomes estão escritos
no céu, Cristo assegura-nos que temos uma
propriedade lá. Trata-se da nossa herança.
Em 1 Pedro 1.4, lemos que somos gerados
em Cristo “para uma herança incorruptí
vel, incontaminável e que se não pode
murchar, guardada nos céus para vós”.
Nossa pátria está nos céus, de acordo
com Filipenses 3.20. Em outras palavras, o
céu é o nosso lar. Somos apenas “estrangei
ros e peregrinos na terra” (Hb 11.13). Nos
sos objetivos não deveriam incluir o acúmu
lo de posses neste mundo. Nossa verdadeira
riqueza — nossa recompensa eterna — está
no céu (Mt 5.12). Em Mateus 6.19-20, Jesus
afirma que o único tesouro que conservare
mos por toda a eternidade está lá.
Portanto, tudo que deveríamos amar entranhavelmente e dar a devida importân
cia — tudo que possui algum valor eterno
— está no céu. O melhor de tudo é que
podemos viver sob o brilho da glória celes
tial aqui e agora, com o nosso coração no
céu, o que significa dizer que a vida cristã

na terra deve ser tal qual será no céu. Ou
crentes provam regularmente dos deleites

do mesmo céu em que algum dia viverão
para sempre. Louvar e amar a Deus com
todo o seu ser, adorar e obedecer a Cristo,
buscar a santidade, cultivar a comunhão
com os outros santos. Estes são elementos
da vida celestial que podemos começar a
experimentar neste mundo. Estes mesmos
objetivos e privilégios farão parte de nós
para todo o sempre, mas podemos começar
a praticá-los imediatamente.
0 NOVO CÉU

O céu na eternidade será diferente da
quele onde Deus agora habita. N a consu
mação de todas as coisas, Deus renovará os
céus e a terra, fundindo seu céu a um novo
universo e formando uma habitação per
feita que será nosso lar eterno. Em outras
palavras, o céu irá expandir-se e englobar
todo o universo da criação. Tudo será trans
formado em um lugar perfeito e magnífico,
adequado à glória do céu. O apóstolo Pedro
descreveu isto como a esperança de todos
os remidos: “Mas nós, segundo a sua pro
messa, aguardamos novos céus e nova ter
ra, em que habita a justiça” (2 Pe 3.13).
Naturalmente, uma reforma cósmica
radical sempre esteve nos planos de Deus.
Esta foi também a graciosa promessa que,
por meio dos profetas do AT, Deus deu a
seu povo. Em Isaías 65.17-19, Deus diz:
Porque eis que eu crio céus novos
e nova terra; e não haverá lem
brança das coisas passadas, nem
mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente
no que eu crio; porque eis que crio
para Jerusalém alegria e para o seu
povo, gozo. E folgarei em Jerusalém
e exultarei no meu povo; e nunca
mais se ouvirá nela voz de choro
nem voz de clamor.

Nettte trecho, Deus declara que trnrwtformará de tal forma o céu e a terra que
hoje conhecemos, que corresponderá a

uma nova criação. Observe que, em um
novo universo, a Nova Jerusalém será o
foco de todas as coisas. O novo céu e a
nova terra serão tão magníficos que tor
narão os antigos insignificantes (“não ha
verá lembrança das coisas passadas, nem
mais se recordarão”; v. 17). No capítulo
final da profecia de Isaías, o Senhor pro
mete que este novo céu e esta nova terra
perdurarão para sempre, juntamente com
todos os santos de Deus: “Porque, como
os céus novos e a terra nova que hei de
fazer estarão diante da minha face, diz o
Senhor, assim há de estar a vossa posteri
dade e o vosso nome” (Is 66.22).
Nos novos céu e terra nada nos trará
medo e nada nos separará uns dos outros.
A única água descrita será “o rio puro da
água da vida, claro como cristal, que [pro
cede] do trono de Deus e do Cordeiro” (Ap
22.1). Este rio claro como o cristal desce
pela rua principal do céu (22.2).
Apocalipse 21.3-7 traz uma descrição
das características mais marcantes dos no
vos céus e nova terra:

o Rm. A quem quer que tiver sede,
de graça lhe durei da fonte da água
da vida. Quem vencer herdará todas
as coisas, e eu serei seu Deus, e ele
será meu filho.”

As Escrituras aqui prometem que o céu
será um Reino de perfeita bem-aventurança. Nos novos céus e na nova terra não
haverá lugar para lágrimas, dor, tristeza e
pranto. Lá o povo de Deus habitará com
Ele por toda a eternidade, completamen
te livre de todos os efeitos do pecado e do
mal. Deus é retratado secando pessoalmen
te as lágrimas dos remidos.
No céu, a morte estará completamente
aniquilada (1 C o 15.26). Ali não haverá
doença, fome, problemas ou tragédias.
Haverá apenas a alegria completa e bên
çãos eternas.

—John MacArthur
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CONVERSÃO DE ISRAEL
O arrebatamento da Igreja pode ocorrer a
qualquer momento. Antes, contudo, da se
gunda vinda de Jesus, Israel deve arrepen
der-se e aceitá-lo como Messias.

ISRAEL REJEITA JESU S CO M O SEU
M E S S IA S

Quando pregou a Israel, Jesus procla
mou o Reino de Deus. Este, porém, estava
condicionado à aceitação de Jesus como o
Messias. Em Mateus 4— 12, Jesus realizou
diversos milagres para comprovar quem
lile era (o Messias) e a mensagem que
pregava (o Evangelho do Reino). Quando
Israel o rejeitou como Messias, em Mateus
12.24, o propósito de seus milagres e de
todo o seu ministério passou por uma mu
dança radical.
Os fariseus tinham feito sua esco
lha. Recusaram-se a aceitar Jesus como o
Messias, visto que Ele não se enquadrava
na noção preconcebida do que o Messias,
supostamente, devia dizer e fazer (Lc 7.3035). Chegaram a declarar que o próprio Je
sus era possuído por um demônio, mas não
por um demônio comum. Afirmaram que
Ele era possuído pelo príncipe dos demô
nios, Belzebu. Em Mateus 12.30-37, Jesus
pronunciou um juízo contra aqueles que
chegassem a esta conclusão: tinham come
tido um pecado imperdoável.
Em Mateus 12.38-40, Jesus anunciou
sua nova política em relação a milagres:
“Então, alguns dos escribas e dos fa
riseus tomaram a palavra, dizendo:
Mestre, quiséramos ver da tua parte
algum sinal. Mas ele lhes respondeu
e disse: Uma geração má e adúltera
pede um sinal, porém não se lhe dará
outro sinal, senão o do profeta Jonas,
pois, como Jonas esteve três dias e
três noites no ventre da baleia, assim
estará o Filho do Homem três dias e
três noites no seio da terra.”
Jesus continuou a realizar milagres
depois destes acontecim entos, mas seu
propósito fora modificado. Eles já não
serviam para confirmar sua identidade e

sua mensagem, a fim de que ii niiçflo to
masse uma decisão. Uma decisflo já havia
sido tomada. Seus milagres passaram a
servir para o treinamento dos doze após

tolos. Devido ao fato de os judeus terem
rejeitado a obra messiânica de Jesus, eles
teriam um novo tipo de ministério para
conduzir. Aquela geração não teria sinal
algum além do sinal de Jonas, que é o si
nal da ressurreição. Este sinal chegaria a
Israel em três oportunidades: (1) na res
surreição de Lázaro, (2) na ressurreição
do próprio Jesus, e (3) na ressurreição das
duas testemunhas durante a Grande Tri
bulação. Israel rejeitou as duas primeiras
oportunidades. A ceitará a terceira, pois
as duas testemunhas levarão à salvação
os judeus de Jerusalém.
OS LÍDERES VA LID A R A M A REJEIÇÃO

Quando Jesus entrou triunfante em
Jerusalém, milhares de judeus gritaram:
“Bendito o Rei que vem em nome do S e 
nhor!” Esta é uma saudação messiânica ju
dia, baseada em Salmos 118.26. As massas
proclamavam que Jesus era o Messias, mas
os líderes insistiam em rejeitá-lo. Por esse
motivo, Jesus proferiu um juízo sobre a ci
dade de Jerusalém (Lc 19.41-44).
Mateus 23.1-36 é a denúncia e con 
denação dos escribas e fariseus, a lideran
ça de Israel, por causa de vários pecados.
N esta condenação, duas passagens prin
cipais são relevantes aqui. A primeira é
Mateus 23.13, em que Jesus responsabi
liza os fariseus não apenas por rejeitá-lo,
mas também por levar toda a nação ao
mesmo erro. A segunda é Mateus 23.2936, onde Jesus declara que aquela gera
ção seria responsabilizada não apenas
por rejeitá-lo, mas também pelo sangue
de todos os profetas do AT. Isto porque
tudo o que Deus tinha a dizer sobre o
M essias havia sido dito pelos profetas.
A quela geração tinha nas mãos todo o

crtnon do AT. Al<*m diiwo, tinham ouvido
Joflo Batista anunciar a iminente vinda
do Senhor. Por fim, eles dispunham das

manifestações físicas e da presença de Je 
sus, o Messias, que veio acompanhado de
todos os sinais. Eles, todavia, seguindo o
exemplo de seus líderes, rejeitaram-no.
Por isso, seriam responsabilizados pelo
sangue de todos os profetas que falaram
a respeito do Messias.
A ÚNICA CONDIÇÃO DA BÊNÇÃO

Em Levítico 26, Moisés predisse que os
judeus, por desobedecerem à vontade de
Deus, seriam espalhados por todo o mundo.
De acordo com o NT, isto foi uma conseqü
ência direta de terem rejeitado Jesus como o
Messias. A dispersão dos judeus pelo mun
do, conforme vemos em Levítico 26.39, é
um fato histórico. Até os dias de hoje, a re
alidade tem sido a descrita em Levítico 26.
Então, no versículo 42, Moisés afirma que
Deus pretende dar a Israel todas as promes
sas e bênçãos da aliança abraâmica, inclu
sive a Terra Prometida. Antes, porém, de
usufruir das bênçãos desta aliança, eles de
vem cumprir as condições do versículo 40 e
“[confessar] a sua iniqüidade e a iniqüidade
de seus pais”. A palavra “iniqüidade” está no
singular e tem um sentido específico. Israel
deve primeiro confessar uma iniqüidade em
especial. Seus “pais”, ou ancestrais, come
teram tal iniqüidade, mas a geração de seus
descendentes deve agora confessá-la.
Jeremias 3.11-18 descreve as bênçãos
que Deus tem guardadas para Israel no
reino messiânico. Quando o Messias es
tabelecer seu reino, virá grande bênção e
restauração sobre o povo judeu. Todas estas
bênçãos, porém, estão condicionadas pelo
versículo 13, que explica a necessidade de
confessarem uma iniqüidade específica que
haviam cometido contra Jeová, seu Deus.
Zacarias 12.10 vai mais adiante neste
tema. Os capítulos 12— 14 são uma única

revelaçflo profética, uma única soqdOiuia
de raciocínio. O capítulo 11 fala da purifi
cação de pecados para toda a nação de Isra
el. O capítulo 14 descreve a segunda vinda
e a fundação do reino. A purificação de Is

rael, a segunda vinda e o reino messiânico
estão, no entanto, subordinados a Zacarias
12.10. Antes de Israel receber a purificação
de seus pecados e antes de o Messias voltar
para estabelecer seu reino, a nação deverá
primeiro olhar para aquEle a quem traspassou e implorar por sua volta. Após fazerem
isto, receberão purificação e passarão a des
frutar das bênçãos da era do Messias.
Oséias 5.15 lança ainda mais luz sobre
a situação. O próprio Deus toma a pala
vra e declara que voltará para seu lugar.
O lugar de Deus é o céu. Antes que possa
voltar ao céu, Deus deve primeiro deixálo. A questão é a seguinte: “Quando Deus
deixou o céu?” Deus deixou o céu quando
encarnou na Pessoa de Jesus de Nazaré.
Então, por causa de um “pecado” (a pala
vra está no singular) específico, ele voltou
ao céu quando ascendeu a partir do monte
das Oliveiras. Este versículo ainda afirma
que Ele não retornará à terra até que Israel
reconheça seu pecado. Que pecado Israel
cometeu contra Jesus? A o contrário do que
muita gente pensa, não se trata do fato de
o terem assassinado. Na verdade, Jesus foi
morto nas mãos dos gentios. Um gentio
o julgou e sentenciou. Soldados gentios o
crucificaram. Em última análise, isto é to
talmente irrelevante. Independentemente
da aceitação ou rejeição dos judeus, Jesus,
de qualquer maneira, teria de morrer como
sacrifício pelo pecado. A ofensa da nação
de Israel foi rejeitar Jesus como Messias.
De acordo com Oséias 5.15, o Messias só
retornará à terra quando Israel reconhecer
sua ofensa.
Como vimos anteriormente, Mateus
23.1-36 descreve o momento em que Jesus
denuncia os escribas e fariseus, a liderança

Judaica naquele» dias, por levarem a naçdo u
rejeitá-lo como Messias. Nos versículos 3739, Jesus continua falando com eles, reite
rando seu primeiro desejo de reuni-los se ao

menos o aceitassem. Por causa de tal rejei
ção, em vez de serem reunidos, seriam todos
dispersos. Seu lar, o Templo, seria abando
nado, destruído e desolado — nada sobraria
do Templo judeu. Jesus, então, declara que
não mais o veriam sem que dissessem: “Ben
dito o Rei que vem em nome do Senhor!”
Esta saudação messiânica seria o sinal de
que tinham aceitado o messiado de Jesus.
A ESTRATÉGIA DE SATANÁS CONTRA 0
POVO JUDEU

Jesus, portanto, não voltará à terra até
que os judeus e seus líderes clamem por seu
retorno. Assim como levaram a nação a re
jeitar o Messias, os líderes judeus algum dia
terão de levar o país a aceitá-lo.
Isto explica a guerra de Satanás contra
os judeus ao longo da história e, mais espe
cificamente, durante a Grande Tribulação.
Satanás sabe que, quando o Messias voltar,
sua liberdade acabará. Ele também sabe que
Jesus não voltará até que os líderes judeus o
peçam. Portanto, se Satanás for bem-suce
dido em acabar com os judeus de uma vez
por todas, antes que a nação se arrependa,
Jesus não voltará e a carreira do inimigo de
nossas vidas estará segura para sempre. E por
isso que, quando estiver confinado durante
o Milênio e consciente de que seu tempo é
curto, ele empreenderá todas as suas ener
gias para tentar varrer os judeus da face da
terra. O anti-semitismo em qualquer de suas
formas, ativo ou passivo, seja racial, étnico,
nacionalista, econômico, político, religioso
ou teológico, é sempre parte da estratégia
satânica para evitar a segunda vinda.
A REGENERAÇÃO DA NAÇÃO DE ISRAEL

Eis, então, o duplo fundamento da se
gunda vinda: Israel deve confessar o pecado

dc toda

ii

naçflo (L v 26.40-42; Jr 3.11 -1H;

Os 5.15) e implorar pelo retorno do Mes
sias, “[pranteando-oj como quem pranteia
por um unigênito” (Zc 12.20; veja também
Mateus 23.37-39).
Com os exércitos do Anticristo na ci
dade de Bozra, a campanha do Armagedom
entrará em seus três últimos dias, conforme
o que lemos em Oséias 6.1-3. Esta passagem
é, na verdade, uma continuação de Oséias
5. A divisão dos capítulos não ajuda, pois
quebra a linha de raciocínio. Oséias 5.15
exorta ao arrependimento e, em Oséias
6.1-2, os líderes judeus conclamam a nação
a arrepender-se e confessar o pecado que é
comum a todos. Somente então, Deus res
taurará as bênçãos físicas que Israel desfru
tou no passado (v. 3).
Naqueles dias, os líderes de Israel por
fim reconhecerão o motivo de a tribulação
ter vindo sobre eles, o que deverá ocorrer
por intermédio do estudo das Escrituras,
da pregação dos 144-000, das palavras das
duas testemunhas (o terceiro sinal de Jo 
nas, ao qual os judeus de Jerusalém já ha
viam correspondido), ou pelo ministério
de Elias. Muito provavelmente, será uma
combinação de todos estes fatores, mas os
líderes, de alguma forma, dar-se-ão conta
do pecado da nação. Embora, no passado,
tenham levado a nação a rejeitar o messia
do de Jesus, agora farão com que a nação
o aceite. Eles proclamarão o chamado de
Oséias 6.1-3, que terá início nos últimos
três dias anteriores à segunda vinda.
Israel confessará seu pecado durante os
dois primeiros dias. Isaías 53.1-9 nos traz
o que efetivamente falarão. Nesta confis
são, o povo admitirá que a nação vira Je
sus como um homem comum, um simples
criminoso que morrera por seus próprios
pecados. Nesta hora, contudo, reconhece
rão que Jesus não era um homem qualquer,
mas o Cordeiro perfeito de Deus, o próprio
Messias. Além disso, reconhecerão que Ele

nAo morreu pelo» próprios pecados, mas
pelos pecados deles, a fim de que não so
fressem o devido castigo.

vador dc Jesus, o Messias, através do fogo
da tribulaçfio. Dois terços dos judeus pere
cerão, mas o terço remanescente será puri

A regeneração da nação, portanto, virá
através da confissão nacional descrita em Isa
ías 53.1-9. No terceiro dos três últimos dias,
toda a nação será salva, cumprindo a profecia
de Romanos 11.25-27. “Todo o Israel” signi
fica exatamente isto, ou seja, todo judeu que
estiver vivo naquele momento. Será o terço
sobrevivente dos judeus que estavam vivos
no início da Grande Tribulação (Zc 13.8-9).
A confissão e a regeneração de toda a nação
de Israel se darão nos dois dias que se seguirão
à conclamação ao arrependimento.
O segundo aspecto que conduz à se
gunda vinda é a súplica de Israel pela vol
ta do Messias, a fim de salvar a nação dos
exércitos do mundo, os quais tencionam
destruí-la e encontram-se reunidos nas cer
canias de Bozra. A intercessão dos judeus é
abordada em muitas partes das Escrituras.
Zacarias 12.10-13.1 descreve este evento.
O rogo pela volta do Messias não ficará res
trito aos judeus de Bozra, mas também se
estenderá aos judeus que ainda estiverem
em Jerusalém. Eles confessarão o pecado da
nação e orarão pelo retorno de Jesus, para
que os salve das aflições daquele momento.
Clamarão por aquEle a quem crucificaram.
Este será o resultado do derramar do Espí
rito Santo (12.10), da lamentação de Israel
pelo Messias (12.11-14) e da purificação
dos pecados da nação (13.1).
Uma outra profecia sobre este evento
aparece em Joel 2.28-32. A regeneração é
obra do Espírito Santo. Por isso, a nação de
Israel será regenerada pelo derramar do Es
pírito Santo sobre seu povo, criando algu
mas dramáticas manifestações em seu meio
(vv. 28-29). Em conseqüência, tanto os ju
deus de Jerusalém como o remanescente de
Bozra serão salvos e escaparão.
Em Zacarias 13.7-9, vemos que os so
breviventes receberão o conhecimento sal

ficado. Quando toda a nação confessar seu
pecado, eles serão purificados. Deus então
atenderá suas súplicas e salvará o seu povo.
Mais uma vez Israel será o seu povo, e Ele
será o seu Deus.
A nação de Israel, portanto, será rege
nerada e salva dois dias após confessar seu
pecado. No terceiro dia, Israel clamará
pela segunda vinda, e Cristo retornará e
salvará Israel.

— Arnold Fruchtenbaum
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CORDEIRO DE DEUS
Uma das mais importantes doutrinas do
AT diz respeito ao pecado e ao sacrifício. O
próprio Senhor imolou o primeiro animal
inocente a fim de cobrir a nudez de Adão e
Eva depois de haverem pecado (Gn 3.21).
Este sacrifício estabeleceu um modelo para
todas as outras ofertas de sangue no AT. O
sacrifício de um animal inocente prefigurava o sacrifício do Messias, que de uma vez
por todas levaria sobre si o pecado de toda
a humanidade.

Deu» ressaltou que oh sacrifício* em sl
nflo tinham como expiar o pecado: “Por

que eu quero misericórdia e não sacrifício;
e o conhecimento de Deus, mais do que
holocaustos” (Os 6.6; veja Mt 9.13).
0 PROPÓ SITO DO SA CR IFÍC IO

Todos os sacrifícios feitos antes e após
a Lei de Moisés apontavam para o Cristo
que viria. O Senhor Jesus seria a última e
suprema oferta pelos pecados. Os sacrifí
cios também ensinaram a Israel diversas
lições importantes. Primeiro, com o san
gue derramado durante um sacrifício, o
povo judeu podia experimentar um pouco
do horror do pecado. Em segundo lugar, o
sacrifício ilustrava o conceito de substitui
ção. O animal inocente assumia o papel
de um substituto, e todos os pecados da
pessoa eram transferidos para ele. Além
disso, pela imolação, o povo podia ter
uma rápida idéia da ira e da fúria de Deus
contra o pecado. Por fim, com a oferta de
sacrifícios, o povo percebia a necessidade
de receber o perdão de pecados.
O relato da Páscoa mostra de forma mais
detalhada a importância do cordeiro sacrificial (Ex 12). O povo ofereceu o sacrifício
de um animal inocente a fim de ser liber
to da opressão do Faraó. A importância da
Páscoa é evidenciada pelo fato de esta ter
se tornado a mais conhecida festa judaica.
Na noite da libertação, cada família judia
precisou oferecer um cordeiro “para cada
casa”. Os judeus daquela época não tinham
consciência disso, mas o “cordeiro [...] sem
mácula” representava o Senhor Jesus. Ele
tomou-se o verdadeiro Cordeiro, sem culpa
ou mácula, e ofereceu o próprio sangue pe
los pecadores (1 Pe 1.19-20). Na noite da
Páscoa (pas'ach), foi preciso que os judeus
comessem todo o cordeiro assado, com pães
ázimos (pão sem fermento, representando
a ausência de pecado) e ervas amargas (Ex
12.8). Aquele dia passaria a ser um “memo

rial" para todas as futuras Kerayi\e» do povo
judeu. Era uma festa que, daquele momento
em diante, deveria ser celebrada “por estatu
to perpétuo” (12.14). O sangue do sacrifício
seria passado nas vergas e nos umbrais das
portas de cada casa. Vendo o sangue, disse o
Senhor, “passarei por cima de vós” (12.13).
Os filhos de Israel foram poupados e libertos,
mas os egípcios foram amaldiçoados com a
perda de seus primogênitos. Com a marca
do sangue da Páscoa, “o Senhor passará para
ferir aos egípcios, porém, quando vir o san
gue na verga da porta e em ambas as om
breiras, o Senhor passará aquela porta e não
deixará ao destruidor entrar em vossas casas
para vos ferir” (12.23). O apóstolo Paulo
relaciona este importante acontecimento à
crucificação e escreve: “Porque Cristo, nossa
páscoa, foi sacrificado por nós” (1 Co 5.7).
O livro de Levítico traz inúmeros exem
plos de sacrifícios de animais inocentes.
Quando um pecado era cometido, o indiví
duo tornava-se culpado (Lv 4-27). Então,
a pessoa trazia um animal inocente aos sa
cerdotes, que impunham suas mãos sobre a
cabeça do sacrifício, indicando que o peca
do da pessoa era passado para a oferta (v.
29). O sacrifício era “apresentado” a Deus.
Molhando o dedo no sangue do animal, o
sacerdote tocava as pontas dos chifres do
altar do sacrifício (v. 30). Era, portanto,
feita a expiação (kãh'phar, “cobertura” ) do
pecado para satisfazer ao Senhor. “Assim,
o sacerdote por ela fará expiação dos seus
pecados, que pecou, e lhe será perdoado o
pecado”, (v. 35).
N a realidade, esses sacrifícios eram
apenas exemplos visuais do que o Messias
faria. Com o exemplo de Abraão, Deus cla
ramente demonstrou que a justificação só
era possível por meio da fé (Gn 15.6).
A M O RTE S A C R IFIC IA L DE CRISTO

Em Isaías 53, encontramos um dos
mais pungentes capítulos do AT acerca

do sacrifício substitutivo do Messias por
nossos pecados. É a profecia a respeito do
servo sofredor, que é “desprezado”, “ferido
de Deus e oprimido” e então “traspassado

pelas nossas transgressões” . Além disso, “o
Senhor fez cair sohre ele a iniqüidade de
nós todos”, que “como cordeiro foi levado
ao matadouro [...] ele não ahriu a boca”.
O profeta tinha a crucificação em mente
quando predisse que Jesus seria contado
com os perversos, mas com o rico estaria
“na sua morte”. Por sua morte, o servo de
Deus “justificará a muitos, porque as iniqüidades deles levará sobre si”.
O profeta Zacarias também alude ao
“traspassamento” do Messias e relaciona o
fato diretamente à segunda vinda do Filho
de Deus, que trará libertação aos judeus e à
cidade de Jerusalém (12.10).
Certamente, João Batista lembrouse de Isaías 53 quando, ao ver Jesus, disse
aos judeus: “Eis o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo!” (Jo 1.29,36) Ao
sacrificar-se pelo pecado como um cordeiro
inocente, Cristo tornou-se o Sumo Sacer
dote (Hb 9.11), que obteria para os peca
dores uma “eterna redenção” (v. 12). Os
sacrifícios de animais eram apenas ilustra
ções proféticas do que Cristo faria na cruz.
Como sacrifício santo e perfeito, o Senhor
se tornaria “o Mediador da nova aliança”
para dar a “promessa da eterna herança”
(v. 15). Salmos 40.6-8 prediz que o Cristo
ofereceria seu corpo como sacrifício e holo
causto. O autor de Hebreus concentrou-se
nesta maravilhosa profecia, mencionandoa de forma explícita em 10.5-7. Jesus, após
ter “oferecido, para sempre, um único sa
crifício pelos pecados, assentou-se à destra
de Deus” para eternamente interceder por
aqueles que ele mesmo remiu (v. 12).
O apóstolo Pedro também fala sobre
a obra sacrificial de Cristo como o Cor
deiro de Deus. Ele afirma que os fiéis não
foram resgatados com coisas corruptíveis,

mus "pelo precioso sangue, como dc cor
deiro sem defeito e sem mácula, o sangue
de Cristo" (1 Pe 1.19). Em 2.21-25, Pedro

alude especificamente à profecia de Isaías
53, citando diretamente ou parafraseando
muitos de seus versículos. Cristo, portanto,
sofreu por nós e “[levou] ele mesmo em seu
corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudésse
mos viver para a justiça; e pelas suas feridas
fostes sarados” (v. 24).
0 CORDEIRO DE DEUS

O texto do livro de Apocalipse se encerra
com referências ao Senhor Jesus sendo exalta
do como o Cordeiro de Deus. Na eternidade,
esta imagem será preservada, lembrando-nos
que temos a vida eterna porque Ele entregou
a si mesmo como um Cordeiro por nossos pe
cados. Além disso, como o Cordeiro de Deus,
Ele também reforça a doutrina da Trindade.
O Deus Todo-poderoso e o Cordeiro são, por
exemplo, vistos como o Templo na nova e
eterna Jerusalém (Ap 21.22). Esta “santa ci
dade, Jerusalém, que descia do céu, da parte
de Deus” (v. 10), é denominada “a noiva, a
esposa do Cordeiro” (v. 9). A glória de Deus
ilumina a cidade, mas o Cordeiro de Deus é a
sua lâmpada (v. 23). Na cidade eterna, a água
flui “do trono de Deus e do Cordeiro” (22.1).
Na nova cidade “estará o trono de Deus e do
Cordeiro” (v. 3).
O sacrifício vicário pelo pecado é o prin
cipal conceito por trás da figura do “Cordei
ro de Deus”. A o falar sobre o conceito de
substituição, Lightner (p. 115) escreve:
[Cristo] não morreu apenas para
mostrar bravura na hora da morte.
Ele não morreu apenas para o bene
fício da humanidade. Nem morreu
Ele como vítima de seus persegui
dores. Ele, mais exatamente, morreu
no lugar de pecadores. Sua morte foi
vicária no sentido de que Ele, sem

pecados, assumiu o lugar da humanldade. O Salvador tomou o lugar
do pecador e o assumiu como seu

substituto. A certeza e a eficácia da
substituição independem de a pessoa
apropriar-se ou não desta pela fé.

— Mal Couch
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COROAS
Um a coroa é um ornamento circular, um
chapéu ou um turbante. E posto sobre a
cabeça para evidenciar soberania, autori
dade, grandes feitos ou vitórias. Uma coroa
separa aquele que a veste para uma tarefa
especial ou confere honra a algum feito. O
termo “coroa” também se refere à honra,
glória, vitória ou recompensa.
0 ANTIGO TESTAMENTO

N o AT, existem quatro palavras hebrai
cas traduzidas por “coroa”.
1. Netzer significa “ser separado” ou
“consagrado”, e sua raiz é a mesma

da palavra “ nazireu", Este termo
designa a placa de ouro, com a ins
crição “Santidade ao Senhor” , que
era afixada com um cordão azul à

frente da mitra do sumo sacerdote
(Êx 28.36-38; 29.6; 39.30; Lv 8.9).
A coroa do rei também era descri
ta com esta palavra (2 Sm 12.30).
Assim, tanto a coroa do rei como
a do sumo sacerdote indicavam
uma posição favorecida por Deus.
A s coroas dos reis gentios jam ais
foram descritas com esta palavra
no AT.
2. O termo genérico para “coroa” (Zc
6.11) ou “diadema” (Pv 4.9) era ‘ata
ra, uma palavra que servia para de
signar outras coroas, que não a do rei
ou a do sacerdote. Servia, por exem
plo, para a nobreza (Et 8.15), reis
estrangeiros (2 Sm 12.30), recémcasados (C t 3.11) ou alguém digno
de honra (Pv 12.4; 14-24; Ez 16.12;
21.26; 23.42).
3. Kether aparece apenas no livro de
Ester. E utilizada somente para
descrever a coroa cheia de pedras
preciosas dei monarca persa (Et
1.11; 2.17; 6.8).
4- Uma outra palavra hebraica, qodqod,
refere-se à parte de cima da cabeça
de um homem (Jó 2.7).
0 NOVO TESTAM ENTO

N o NT, há duas palavras gregas tra
duzidas por “coroa”: stephanos e diademos.
Stephanos era uma coroa ou diadema con
cedido como recompensa por uma disputa
atlética (1 Co 9.25), ou como um troféu
por alguma conquista na vida. Os escri
tores do N T utilizam a coroa stephanos
como uma metáfora para a honra e o ga
lardão que serão concedidos aos crentes
fiéis diante do Trono de Cristo. Tais co-

rim» Ncrflo dadas pelo» bonN serviços e pelo
crescimento espiritual de cada um (1 Co
3.10-15; 2 Co 5.10). Como os cristãos
obtêm essas coroas através de conquistas

espirituais, elas nada têm a ver com a sal
vação ou as bênçãos divinas inerentes a
esta. As bênçãos divinas são concedidas
por meio da graça de Deus.
Quatro coroas são descritas como
possíveis recompensas para as diferentes
categorias de devoção e serviço cristão:
a coroa da justiça (1 Tm 4-8), a coroa da
vida (Tg 1.12; A p 2.10), a coroa de glória
(1 Pe 5.4), a coroa de alegria (1 Ts 2.19).
A o mencionar uma coroa incorruptível
(1 Co 9.25), Paulo refere-se a todas as
recompensas.
Três outras coroas stephanos também
representam domínio ou soberania, com
especial destaque para o livro de A poca
lipse. A primeira é a utilizada pelos gafa
nhotos que formavam o exército dem o
níaco de Abadom , o anjo do abismo (A p
9.7). A segunda é a coroa com doze es
trelas utilizada pela mulher que represen
ta Israel (A p 12.1). A terceira é a coroa
de espinhos cravada sobre a cabeça de
nosso Senhor a fim de ridicularizar suas
afirmações de que era o Rei. Triunfante,
o Senhor ressurreto e glorificado enverga
uma coroa stephanos de ouro (A p 14.14;
Hb 2.9).
O termo diademos descreve apenas a co
roa da realeza no NT. A palavra é utilizada
apenas por três vezes. A s duas primeiras
ocorrências (Ap 12.3; 13.1) estão relacio
nadas às autoridades seculares que colabo
rarão com o poder político do Anticristo
durante a Grande Tribulação. A terceira
descreve os muitos diademas que adorna
rão a cabeça do Rei dos reis e Senhor dos
senhores por ocasião de sua conquista da
terra (Ap 19.12).

— Robert Dean Jr.
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CUMPRIMENTO DE PROFECIAS
Os profetas do AT falavam por Deus. Eles
acreditavam que eram enviados por Deus
com uma mensagem específica. Enquanto os
sacerdotes representavam o povo de Deus,
os profetas apresentavam Deus ao povo.
Assim, os profetas falavam com autoridade
divina e capacitação divina. Eles eram cha
mados por Deus, prestavam contas a Deus,
e eram capacitados por Deus. O povo de Is
rael reconhecia-os como “homens santos de
Deus” que falavam a Palavra de Deus.
PREDIÇÕES PROFÉTICAS

Uma das características mais inigualá
veis dos verdadeiros profetas do AT era a
habilidade que tinham de prever os even
tos futuros com perfeita exatidão. O próprio
Deus previu o cativeiro de Israel no Egito e o
seu subseqüente livramento (Gn 15.13-18).
Moisés previu a conquista bem-sucedida da
Terra Prometida pelos israelitas sob o co
mando de Josué (Dt 31.23). Samuel previu
o fracasso da dinastia de Saul (1 Sm 15.28).
Natã previu as conseqüências do pecado de
Davi e seus efeitos sobre a sua própria famí-

Ilit (2 Sm 12.7-12). Elias previu as mortes
de Acuhe e Jezabel (1 Rs 21.19-23). Isafas

previu o livramento de Jerusalém da invaNÍlo assíria de Senaqueribe (2 Rs 19.34-37).
Jeremias previu o cativeiro dos judeus por
setenta anos na Babilônia.
Samuel Schultz (p. 37) observa: “Este
elemento de previsão era normal na men
sagem de um profeta. Pelo fato da mensa
gem ter a sua origem em Deus, era de espe
rar que os eventos futuros fossem incluídos,
visto que todo o passado, presente e futuro
eram conhecidos pelo Deus eterno, onis
ciente e onipresente”.
O próprio Senhor Jesus agiu conforme a
tradição profética (Jo 1.45), e foi reconhe
cido como um “mestre vindo de Deus” (Jo
3.2). N a verdade, Jesus claramente afirmou
o seu compromisso de “cumprir” a lei e os
profetas (Mt 5.17). No entanto, Jesus tam
bém indicou que Ele era mais do que apenas
um profeta. Diferentemente dos profetas,
Jesus declarou com ousadia que era um com
Deus, o Pai. Ele também aceitou adoração
(Jo 9.35-38) e proclamou que era a manifes
tação do próprio Deus (Jo 14.7-12).
Schultz (p. 148) acrescenta: “Jesus veio
para cumprir as Escrituras. Sem dúvida, Ele
penetrou na multidão de interpretações
conflitantes da lei [...] e falou com autori
dade a respeito do verdadeiro significado e
interpretação da vontade de Deus”.

As profecius escritas eram especial»
mente pungentes, pois se empregava fre
qüentemente a forma verbal hebraica

conhecida como “perfeito profético”. Hobart Freeman (p. 122) observa: “N o he
braico clássico, não há formas verbais que
indiquem tempo. O tempo de um verbo é
determinado pelo seu contexto. Em vez de
formas verbais, há duas afirmativas, desig
nadas como ‘perfeito’ e ‘imperfeito’, indi
cando uma ação completa ou incompleta,
respectivamente”. Freeman prossegue in
dicando que a afirmação hebraica perfeita
geralmente descreve uma ação passada e
completa. N o entanto, uma das caracte
rísticas incomuns do idioma hebraico é
que a afirmação perfeita também pode ser
usada para referir-se a um tempo futuro
que o profeta vê como tendo ocorrido.
Os profetas bíblicos falam de eventos
futuros como se estes tivessem ocorrido.
Assim, prevêem coisas ainda por aconte
cer como se já estivessem no presente: A
virgem está grávida (Is 7.14), o filho di
vino nasceu (Is 9.6), a estrela de Jacó se
manifestou (Nm 24-17), Israel foi para o
cativeiro (Is 5.13). Estes são apenas alguns
dentre centenas de exemplos do idioma
pelo qual os profetas prevêem o futuro e
predizem o seu exato cumprimento com
tanta certeza, descrevendo-o como se já
tivesse acontecido.

LIN G U AG EM PROFÉTICA

PREDIÇÕES M E S S IÂ N IC A S

Os profetas entregavam as suas mensa
gens de três maneiras básicas: verbalmen
te, por escrito, e através de atos simbólicos.
Eles pregavam, escreviam, ou demonstra
vam. As suas declarações verbais eram “a
palavra do Senhor” (hb.: debhar Yahtueh).
A origem e a inspiração divinas destas de
clarações eram presumidas pela sua própria
natureza. Deus disse a Amós (7.14-16):
“Vai e profetiza ao meu povo [...] Ora, pois,
ouve a palavra do Senhor”.

Entre as muitas predições dos profetas
está uma série de profecias messiânicas (ao
todo, mais de 100) que especificamente
apontam para Jesus Cristo como o Messias
real, o Filho do Homem, o Profeta ideal,
o Sacerdote perfeito, o Sacrifício sem pe
cado, o Servo do Senhor, e o futuro R e
dentor. (Veja o artigo intitulado “Profecias
Messiânicas”.)
Hengstenberg (p. 10) assinala: “O
principal objetivo da profecia era preparar

o caminho paru C rlito, a fim dc que, quan
do Ele vlcN.se, pudesse ser Identificado por
uma comparação da predição com o seu
cumprimento” . Embora isto seja evidente

aos leitores sérios da Bíblia, muitos evan
gélicos hoje estão escorregando na ladeira
resvaladiça do liberalismo, sugerindo que
muitas dessas profecias só podem ser in
terpretadas como analogias vagas à pessoa
e à vida de Cristo. Este raciocínio teria
encontrado pouca aceitação entre os pri
meiros cristãos, que acreditavam que estas
escrituras eram profecias específicas a res
peito de Jesus Cristo.
Lucas 24.44-45 chega a afirmar que o
próprio Jesus ensinou aos discípulos que as
profecias estavam especificamente apon
tando para Ele. Assim, os primeiros cristãos
creram no ponto de vista dos apóstolos e
evangelistas, visto que suas idéias vinham
diretamente do próprio Salvador.
Quando Jesus leu Isaías 61.1-2 na sina
goga de Nazaré, declarou: “Hoje se cum
priu esta Escritura em vossos ouvidos” (Lc
4.21). Sem dúvida, Jesus está declarando
que Ele é o cumprimento da predição de
Isaías. Desde o nascimento virginal na ci
dade de Belém (Mt 1.23; 2.5) até a mor
te de Cristo como o Servo do Senhor (At
8.28-35), vemos Jesus apontando estas predições e os seus cumprimentos literais com
grande confiança.

Freemun (p. 126) oh,serva: “ A profecia
messiânica, em um sentido real, pode ser
considerada como o N T no AT". As pre

visões dos profetas dão-nos a história com
antecedência, e os autores do N T ajudamnos a entender a ligação e a aplicação des
tas verdades.
Ellison (p. 54) observa que os profe
tas “não eram filósofos que declaravam
as verdades eternas no abstrato; eram
porta-vozes de Deus em determ inadas
situações históricas. Suas mensagens
ainda são válidas hoje, porque nem o
caráter de Deus nem o pecado humano
mudaram [...] Devemos nos lembrar de
que Deus falou muitas vezes e de muitas
maneiras através dos profetas (H b 1.1).
Isto significa, entre outras coisas, que o
cumprimento realizado por Deus é sem 
pre mais extraordinário do que a própria
mensagem ” .
A promessa dos profetas era a de que
Deus cumpriria as suas promessas ao seu
povo, e a proclamação dos autores do N T
foi a que Ele realizou isto com exatidão —
literal e especificamente. Portanto, temos
a grande certeza de que as predições da se
gunda vinda de Cristo serão cumpridas da
mesma maneira (A t 1.11).

— Ed Hindson
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Girdlestone (p. 10) observou há muito
tempo que, “embora as profecias bíblicas
sejam declarações de muitos homens e o
produto de muitas eras [...] quando con
sideradas como um todo, elas mostram-se
correlatas. Formam uma vasta série que
se estende por muitas gerações”. O que os
profetas do AT começaram, os escritores
do N T projetaram para o futuro. Assim, “o
testemunho de Jesus é o espírito de profe
cia” (Ap 19.10).
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DEMONIOS E ESPÍRITOS
IMUNDOS

lhada em I Rei* 22.19-2 5, onde o profctn
Micaías relata como o Deus soberano lnn«
ça mão até mesmo dos espíritos maus pura

executar seus propósitos.
Os termos sinônimos “demônios” e “es
píritos imundos” referem-se aos anjos
caídos que seguiram Satanás em sua re
volta contra Deus (M t 12.24; Ap 12.7).
A real existência destes seres espirituais
é confirmada pelo menos dez vezes no AT
e por todos os autores do NT, com ex
ceção do autor de Hebreus. Jesus Cristo
reconheceu a existência destes seres ao
ensinar sobre eles (M t 12.27-28; 25.41;
Lc 10.20; 11.18-20) e expulsar demônios
de indivíduos possessos.
A TE R M IN O LO G IA RELACIONADA AOS
DEM Ô N IO S
No Antigo Testamento

No Novo Testamento

O N T denomina estes anjos caídos com
três palavras, ou expressões: “demônio”
(daimon aparece apenas em Mateus 8.31,
mas seu diminutivo, daimonium, é utiliza
do com maior freqüência), “espírito mau”
(pneuma ponera) e “espírito impuro” (pneuma akathartos). Em alguns casos, os adjeti
vos “mau” (ponera; Mt 12.45; Lc 7.21; 8.2;
11.26; At 19.12-16) e “enganador” (planos;
1 Tm 4-1) descrevem esses espíritos.
AS ATIVIDADES DOS DEM Ô N IO S
No Antigo Testamento

O AT pouco fala sobre as atividades
A expressão hebraica para “demônio” é dos demônios. São eles que estão por trás
shed, que é utilizada em duas passagens fun das falsas religiões e da idolatria (Dt 32.17;
damentais (Dt 32.17; SI 106.36-37). Estas SI 106.37). Nesta posição, eles agem como
passagens revelam o papel do demônio no emissários de Satanás, executando seus
estímulo da idolatria e de falsas religiões. planos em oposição ao plano de Deus. Não
Os ídolos de metal, madeira e pedra eram são, porém, descritos como agentes livres.
Satanás e seus demônios podem agir ape
representações de demônios.
Uma segunda palavra hebraica para nas dentro dos limites do controle sobera
“demônio” é as’ir. Ocorre apenas no plural no de Deus (1 Rs 22.19-23).
Deus, algumas vezes, envia espíritos
(Lv 17.7; 2 Cr 11.15) e descreve demônios
na forma de bodes (sátiros), que eram ado maus para castigar e provar seu povo. De
rados nas culturas pagãs que cercavam a an pois da morte de Gideão, seu filho, Abimetiga nação de Israel. Duas outras palavras, leque, procurou solidificar seu poder assas
A zazel (Lv 16.8, 10, 26) e Lilith (também sinando os outros filhos de seu pai. A fim
traduzida por “coruja”, em Isaías 34.11) po de puni-lo, Deus enviou um espírito mau
para implantar discórdia entre os cidadãos
dem ser nomes de demônios.
O
AT também usa um termo mais gede Siquém e impedir a escalada de Abimenérico, espírito (hb.: ruach), para descrever leque ao poder.
Deus também enviou um espírito mau
estas criaturas, sugerindo uma natureza
para
atormentar Saul, como parte de um
imaterial. A palavra “espírito” vem adje
tivada por “mau” em sete ocorrências (Jz castigo divino pela sua desobediência
9.23; 1 Sm 16.14-16,23; 18.10; 19.9), en (1 Sm 16.14-23; 18.10-11; 19.9-10). A l
fatizando seu caráter. Em cada um destes gum tempo depois, Deus lançou mão de
casos, o espírito mau é enviado por Deus. um espírito enganador para induzir Acabe
Encontramos uma descrição mais deta à batalha. Acabe foi derrotado, desgraçado

f morto, como parle do cântico divino so
bre o reino de Judá.

Os dois primeiros capítulos do livro
de Jó descrevem um ataque realizado por
Satanás e seus demônios contra os planos
de Deus. Naquela ocasião, Satanás pediu
permissão para testar Jó. N o livro de Da
niel, Deus enviou um anjo para responder
a oração de Daniel, mas um “príncipe da
Pérsia” atrasou o anjo. Isto demonstra a
organização e a oposição das forças de
moníacas aos planos de Deus na história
humana (Dn 10.13).
No Novo Testamento

Segundo o relato bíblico, o número
de ações demoníacas durante o ministério
de Jesus Cristo suplanta o de qualquer ou
tra época. Embora Jesus tenha expulsado
demônios em diversas oportunidades, os
Evangelhos descrevem apenas oito ocasi
ões específicas:
1. Marcos 1.23-28 (Lc 4.33-37)
2. Mateus 8.28-34 (Mc 5.1-20; Lc
8.26-40)
3. Mateus 15.21-28 (Mc 7.24-30)
4. Mateus 17.14-21 (Lc 8.2).

“sofram" de muitos que estavam possuídos
(A t 8.7). A terceira ocorrência menciona
alguns exorcistas judeus que, incrédulos,
tentaram expulsar espíritos em nome de Je 

sus e não obtiveram êxito (At 19.12-16).
As epístolas pouco falam sobre demô
nios. Paulo reconhece que eles são o poder
por trás dos ídolos (1 Co 10.20-21) e a ver
dadeira fonte de toda falsa doutrina (1 Tm
4.1). Ele também nos informa que os demô
nios possuem uma estrutura hierárquica (Ef
1.21; 6.12). Tiago reconhece que mesmo os
demônios acreditam na existência de Deus
(Tg 2.19), mas sua sabedoria contradiz a
sabedoria divina (Tg 3.15). Tanto Pedro
como Judas explicam que Deus aprisionou
alguns demônios por causa de sua desobe
diência na época do dilúvio (1 Pe 3.19-20;
2 Pe 2.4; Jd 6).
O livro de Apocalipse mostra as ati
vidades dos demônios durante a Grande
Tribulação. A o longo daquele período, as
pessoas adorarão demônios por intermédio
da idolatria (Ap 9.20). Eles também serão
importantes para a reunião dos exércitos
que enfrentarão Deus no Armagedom. Sua
quantidade eqüivale a um terço de todos os
anjos (Ap 12.4).

5. Marcos 9.14-29 (Lc 9.37-43)

AS AFLIÇÕES QUE 0 S DEM ÔNIOS CAUSAM

6. Mateus 12.22 (Lc 11.14)

O N T descreve algumas pessoas sen
do habitadas por demônios. O termo mais
comum para descrever isto é “possessão de
moníaca”, uma tradução do particípio grego
daimonizomai. O N T também fala sobre pes
soas que “possuem demônio” (echu daimonion). Alguns contestam a conveniência do
termo “possessão”, visto que traz o conceito
de propriedade. “Possessão”, contudo, tam
bém transmite a idéia de habitar, ou ocupar,
sem direito à propriedade ou controle inter
no. Isto é o que vemos nos casos em que o
termo daimonizomai é utilizado. Aqueles que
eram possuídos por demônios tinham seus
demônios expulsos. O N T mostra demônios

7. Lucas 13.10-17
8. Mateus 9.32-34
Duas passagens mencionam os discípu
los em relação às atividades demoníacas:
Mateus 10.1-8 (Mc 3.13-19; Lc 9.1) e Mar
cos 6.7,13.
O livro de Atos cita demônios ou espíri
tos imundos em apenas três oportunidades.
A primeira relata que os apóstolos curavam
pessoas atormentadas por espíritos maus (At
5.16). A segunda descreve o ministério de
Filipe em Samaria, onde espíritos imundos

entrando em pensoiM ou porcos e sendo retirados de pessoas. Esta terminologia de en-

(rtir c sair mostra que a possessão demoníaca
ocorre quando uma pessoa tem um demônio
habitando em seu corpo.
O N T utiliza a palavra grega ekballo para
descrever a remoção de demônios. Esta pa
lavra descreve a ação de Jesus ao desalojar
demônios de seu domicílio temporário. Em
nenhum momento, vemos a palavra “exor
cizar” (exorkiso) ser aplicada às ações de Jesus
ou de seus discípulos. O termo “exorcismo”
descreve os rituais e as ações pagãs utilizadas
para tentar livrar uma pessoa de demônios.
Grande é o poder que os demônios po
dem exercer sobre aqueles em quem habi
tam. Eles podem conceder uma tremenda
força física (Lc 8.29), causar cegueira (Mt
12.22) e provocar a perda da fala (Mt 12.22;
Mc 9.17). Eles fizeram com que um meni
no tentasse suicídio lançando-se no fogo e
na água (Mc 9.22); aleijaram uma mulher
com uma enfermidade por dezoito anos (Lc
13.11-17); causaram epilepsia (Mt 17.IS 
IS; Lc 9.37-42) e provocaram diversos pro
blemas físicos e mentais (Mt 9.32-33; Lc
8.26-35). Na época de Jesus, os judeus não
utilizavam apenas a possessão demoníaca
para explicar doenças. Jesus curou algumas
enfermidades que não estavam associadas a
demônios (Mt 4-24; Mc 1.32; A t 5.16).
Debate-se continuamente se um cristão
pode ou não ser possuído por demônios.
Alegações a favor, via de regra, vêm de nar
rativas oriundas do campo missionário. Mas
contra tal possibilidade há o forte argumen
to de que, na salvação, os corpos dos cren
tes passam a ser templos do Espírito Santo
(1 Co 3.16). Após a salvação, o crente está
“em Cristo”, e Cristo, nele. As epístolas, por
exemplo, não trazem nenhum alerta sobre
esta possibilidade, nem transmitem instru
ções para a expulsão de demônios.
Possivelmente, a mais pérfida ação de
moníaca de nossos dias seja a divulgação

de falsas doutrinas e cosmovisfieN arrogan
tes que se opõem aos ensinos das Escrituras
(1 Tm 4.1; Tg 3.15). Esta influência demo
níaca pode enganar os cristãos.
AS CATEGORIAS DE D EM Ô N IO S

A s Escrituras mencionam três catego
rias de anjos caídos.
Anjos Caídos Aprisionados no Tártaro

Muitos evangélicos têm discutido so
bre a identidade dos demônios menciona
dos em Judas 6 e 1 Pedro 3.19-20. A de
sobediência destes espíritos aconteceu no
tempo do dilúvio de Noé. Eles “pecaram”
(2 Pe 2.4) ao ter relações sexuais com “ou
tra carne” (sarkos heteros) e foram aprisio
nados sob trevas (Jd 6). Estes anjos deso
bedientes podem ser classificados como os
“filhos de Deus” de Gênesis 6, que é um
termo veterotestamentário que descreve
os anjos (Jó 1.6; 2.1; 38.7).
Existem duas outras interpretações
principais para o termo “filhos de Deus”. A
primeira identifica os filhos de Deus como
os descendentes de Sete. Esta visão, con
tudo, carece de fundamentação léxica e
sugere que todos os descendentes de Sete
foram salvos, enquanto que todos os des
cendentes de Caim foram condenados. Isto
também implica que somente os homens
da linhagem de Caim casaram-se com as
mulheres da linhagem de Sete.
A segunda alternativa defende que “fi
lhos de Deus” era apenas uma expressão
para designar guerreiros poderosos. Também
esta visão não pode ser comprovada segun
do o aspecto léxico. Além disso, não vemos
nenhuma evidência disto em passagens do
NT, e esta visão não explica como o casa
mento entre déspotas e pessoas comuns po
deria corromper toda a raça humana.
Deus não libertará esses demônios cati
vos até o Juízo final, quando enviará todos
para o lago de fogo (Mt 25.41).

DemAnlo.i Ativo* «•Ofwruntc.i no Mutuio

Sm> demônios que, sem serem vistos,
agem atualmente. Cegam os ímpios para a
verdade do evangelho (2 Co 4 4) e promo
vem falsas doutrinas (1 Tm 4.1). Distraem
os cristãos, atrapalhando-os no cumpri
mento dos planos de Deus para o amadure
cimento espiritual em suas vidas.
Demônios Aprisionados no Poço do A bis
mo até a Qrande Tribulação
Este exército demoníaco está atualmen
te confinado no ahismo (Ap 9.1) e será sol
to pelo quinto anjo, na quinta trombeta de
juízo da Grande Tribulação. O Apocalipse
compara esses demônios a gafanhotos e re
laciona seu poder ao dos escorpiões. Eles
atormentarão as pessoas com um sofrimen
to tão excruciante que os aflitos implorarão
para morrer, mas não morrerão (Ap 9.6).
Seu líder, chamado Abadon em hebraico,
é o único demônio a receber um nome na
Bíblia. Seu nome significa “destruidor”.
O julgamento final de todos os demô
nios e anjos caídos, ao que parece, acon
tecerá após a rebelião final de Satanás ao
fim do Milênio (Ap 20.7-10). Todos os
demônios serão lançados no lago de fogo e
enxofre, juntamente com seu líder, Satanás
(Mt 25.41; Jd 6; A p 20.10).

— Robert Dean
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DIA DO SENHOR
O “Dia do Senhor” é uma expressão fun
damental na compreensão da revelação de
Deus para o futuro. Os escritores do N T
usavam esta frase conforme sua compreen
são dos profetas do AT. Uma análise desses
profetas demonstra que a expressão era uti
lizada tanto para fatos históricos próximos
como para eventos escatológicos. Os es
critores neotestamentários retomaram seu
sentido escatológico. Aplicaram a expres
são tanto ao juízo que marcará o apogeu da
Grande Tribulação como ao julgamento
que precederá uma nova terra.
O Dia do Senhor é uma das principais
fibras que formam a tessitura da profecia bí
blica. Sem compreendê-lo claramente, os
planos de Deus para o futuro ficam obscuros.
A expressão aparece em quatro passa
gens incontestes do N T (A t 2.20; 1 Ts 5.2;
2 Ts 2.2 e 2 Pe 3.10). Os profetas, contudo,
foram os que mais escreveram sobre este
assunto, estabelecendo os fundamentos da
compreensão de Pedro e Paulo.
INFORM AÇÕES D 0 ANTIGO TESTAMENTO

A expressão “Dia do Senhor” aparece
por dezenove vezes no AT. Podemos vê-la
em dois dos principais profetas e em seis
dos profetas menores.
Obadias
Obadias relata a rixa familiar entre Is
rael (Jacó) e Edom (Esaú). O tema deste
livro é o Dia do Senhor, enfrentado ini
cialmente por Edom e, em seguida, pelas
nações (15-16) que seguiram os passos de
Edom. Obadias 15 é o versículo principal.
O fato de a linguagem dos versículos 1-14
ser particularmente aplicada a Edom asse
gura seu cumprimento em um futuro pró
ximo. Muito provavelmente, tratava-se da
pilhagem promovida por Nahucodonosor.

Jit ii llnKiittuem doa versículos 15-21 aponta
pura um futuro distante, com o estabeleci
mento do Reino de Deus.

Walter Kaiser observa: “N o que diz res
peito ao cumprimento dessa profecia, Obadias combinou em um único cenário o que
a história separa em momentos e eventos
distintos [...| com acontecimentos próxi
mos e distantes na linha do tempo, ou com
múltiplos cumprimentos. Tudo isso partici
pa no objetivo do autor de focar tanto uma
vitória mais imediata contra Edom, como a
vindoura vitória do Reino de Deus (Kaiser,
pp. 188-189)”.
Obadias, para resumir, faz diversas
contribuições ao estilo bíblico. Ele com 
bina uma visão mais imediata (particular
mente no que se refere a Edom, vv. 1-14)
com uma visão de longo prazo (envolven
do todas as nações, vv. 15-21), e prediz
juízo e destruição sobre todos os ímpios
(vv. 15-16,18). A restauração de Israel
aparece em longo prazo (vv. 17-21), mas
não é evidente em um futuro próximo.
O que ocorre de forma mais imediata é
uma prova, uma prévia, garantindo o que
o futuro guarda em uma seqüência lógi
ca crescente. Por fim, o Dia do Senhor
termina com a instauração do Reino de
Deus (v. 21).
Joel
O Dia do Senhor é mencionado por
cinco vezes no livro de Joel (1.15; 2.1;
2.11; 2.31; 3.14). Os detalhes de cada
passagem são um tanto semelhantes, mas
existe um bom número de diferenças. Estas
diferenças indicam que Joel começa em um
contexto histórico bastante limitado (uma
praga de gafanhotos), e então o expande
para incluir uma aplicação universal e es
catológica.
Em sua descrição do Dia do Senhor,
Joel lança mão de temas que outros profe
tas aproveitarão posteriormente:

Joel 1.15 Destruição

Isaías 13.6

Joel 2.2

Dia de trevas

Sofonias 1.15

Joel 2.2

Dia de nuvens Sofonias 1.15;
Ezequiel 30.3

Joel 2.2

Trevas espessas Sofonias 1.15

Joel 2.11; Grande dia
2.31

Sofonias 1.14;
Malaquias 4.5

Joel 2.31; Distúrbios
3.15
cósmicos

Isaías 13.10

Joel 2.31 Terrível

Malaquias 4-5

Os gafanhotos de Joel são gafanhotos
verdadeiros, ou locustas, que pouco antes
tinham levado destruição aos campos de
Judá. Estes gafanhotos haviam destruído
campos e arruinado colheitas. E neste cená
rio de destruição que se encontra a base do
discurso de Joel. Ele chama a nação ao arre
pendimento, para que não venha o Dia do
Senhor com destruição ainda maior (1.15).
A mensagem de Joel 1 é que desastres natu
rais, como as pragas de gafanhoto, anunciam
uma iminente destruição divina.
O alerta de um desastre iminente e a
experiência com gafanhotos descrita em
Joel 1 são, em Joel 2, utilizados para des
crever a futura destruição causada por um
exército invasor. Conforme prossegue, sua
profecia cresce em intensidade e abrangên
cia. Joel 2.18-27 funciona como uma tran
sição entre uma visão mais estreita e uma
visão mais ampla. Os eventos profetizados
por Joel em 2.28-32 serão espetaculares.
Deus derramará do seu Espírito sobre toda
a humanidade (2.28-29). Perturbações cós
micas exibirão nos céus a grandeza do S e 
nhor (2.30-31). O arrependimento estará
ao alcance de todos (2.32; Ob 17).
O mais importante em 2.31 é a decla
ração de que ocorrerão grandes sinais cós
micos “antes que venha o grande e terrível
Dia do SEN H O R ”. Se Joel 3.15, Mateus
24-29 e Apocalipse 6.12 mencionam o
mesmo acontecimento, isto parece limitar

o Dltt do Senhor h o período final dn G ran
de Tribulação. O Dia do Senhor, ao fim da
tribulação, conterá manifestações incon
fundíveis da grandeza de Deus. Isto envol
verá tanto perturbações físicas (2 Pe 3.10)

como reavivamentos espirituais.
Amós
A profecia sobre o Dia do Senhor, em
Amós 5.18, possui um importante cenário
histórico. O profeta escreveu ao rei Jeroboão e às tribos do norte, predizendo seu
futuro exílio na Assíria (5.27; 6.14; 7.9;
7.17). Amazias, o sacerdote de Betei, acu
sou Amós de conspiração (7.10) e tentou
enviá-lo de volta a Judá. A mensagem de
Amós não combinava com a mensagem de
paz e prosperidade de Amazias.
Aqueles israelitas hipócritas enga
navam-se em ansiar pelo dia da volta de
Jeová. Pensavam que aquele dia lhes tra
ria bênçãos e prosperidade. A descrição de
Amós do Dia do Senhor era completamen
te oposta a esta visão (5.18-20). Conforme
Amós, não seria um dia de júbilo, mas de
trevas; um dia de tristeza, não de alegria.
O dia previsto por Amós foi a queda de
Samaria, em 722 a.C. (2 Rs 17). O profeta
enfatizou a inevitabilidade desta destruição
(5.19-20). Ele não se utilizou da expressão
“o Dia do Senhor” para retratar o aspec
to escatológico do julgamento de Deus.
N o entanto, prenunciou a intervenção de
Deus a favor de Israel, a fim de restabelecer
o seu reino (9.11-15).
Isaías
Isaías 2.12 traz a primeira menção do
“Dia do Senhor” neste livro. O capítulo
ressalta a futura instauração do Reino de
Deus (2.2-4), a impiedade de Israel naque
le momento (2.5-9), e o futuro dia de ajus
te de contas (2.10-22). Nos juízos descri
tos em 2.10-22, o profeta parece enxergar
além do que é mais imediato, penetrando

no futuro dlitunte dn mesma formn como
fizera com o reino escatológico em 2.1-4.

Vemos muitos indícios do reino do Milênio
em 2.1-4 (leia também Apocalipse 20.1-6).
O monte Sião será a capital do mundo e
todas as nações afluirão para lá (2.1-2) a
fim de buscar a Palavra de Deus (2.3). Deus
julgará as nações e não haverá mais guerras
(2.4-5). Esta ênfase escatológica em 2.2-4
leva-nos a concluir que os juízos em 2.1022 também são escatológicos.
Isaías descreve o Dia do Senhor como
um tempo de humilhação mundial para
todos aqueles que são altivos e orgulhosos
(2.11-12,17). Em contrapartida, Deus mos
trará o esplendor de sua majestade e o povo
fugirá para cavernas em busca de proteção
(2.10,19,21). Somente o Senhor será exal
tado (2.11,17). A seqüência dos eventos
e a terminologia de Isaías 2.21 são surpre
endentemente semelhantes à descrição do
sexto selo em Apocalipse 6.16-17.
Isaías 13.1-8 fala sobre Deus utilizando
a Babilônia como instrumento da sua in
dignação, para a destruição de Israel (13.56). Isto lembra uma das consternações de
Habacuque com a possibilidade de Deus fa
zer tal coisa (Hc 1.2-4). Isaías tinha o Dia
do Senhor em mente (13.6), muito embora
ainda faltassem cem anos para tal dia, que
chegou quando a Babilônia destruiu Judá
em 586 a.C.
Isaías 13.9-16, contudo, fala sobre im
plicações para o futuro distante: distúrbios
cósmicos (13.10,13; Mt 24.29; Ap 6.12-13;
J1 2.31) e o julgamento de toda a huma
nidade (13.11; leia 2.11-12). A ênfase em
questões mais imediatas volta em 13.17-22,
onde Isaías descreve o fim da Babilônia.
Sofonias
Esta profecia retrata Judá como um sa
crifício (1.7) oferecido a Deus pelo sacer
dote Babilônia. Sofonias começa com uma
perspectiva ampla e universal (1.1-3). Em

Nouuidti, concentra sua ntençflo nu sltuaçflo
ii u i I h Imediata de Judá (1.4-13). Por fim,
volta à primeira perspectiva em 1.14-18.

IV forma bastante intensa e realista,
Sofonias 1.14 descreve o Dia do Senhor
como um dia de ira, caracterizando-o como
um tempo de inquietações e tristezas, desiruições e desolação, escuridão e sombras,
nuvens e densas trevas, trombetas e clamo
res de batalhas.
Ezequiel
Ezequiel escreveu durante o cumpri
mento de um juízo do Senhor (13.5). Ele
estava cativo na Babilônia em 597 a.C., ao
lem podo exílio de Joaquim (1.2). Ezequiel
1 3 foi escrito em 592 a.C., seis anos após a
segunda fase do cativeiro. Aqui, Ezequiel
profetiza contra falsos profetas (vv. 1-16)
e profetisas (vv. 17-23), cujas profecias vi
nham de seus próprios corações (13.2), e a
paz que pregavam era imaginária. N a ver
dade, não havia nenhuma paz (13.10).
A o contrário do que faz Obadias em
1.15-21, Ezequiel não apresenta nenhuma
aplicação escatológica clara a todas as na
ções. Charles Feinberg (p. 173), porém, su
gere que devemos supor esta aplicação. O
dia do juízo de Deus sobre o Egito pode ser
identificado, em princípio, com o dia em
que o Senhor exigirá que todas as nações
prestem contas.
Zacarias
Zacarias é o primeiro profeta a falar so
bre o Dia do Senhor após o exílio. Como
os juízos exercidos por meio da Assíria e
da Babilônia já tinham ficado na história,
toda a profecia de Zacarias diz respeito a
uma longínqua expectativa escatológica.
Seu tema no capítulo 14 é o Dia do S e 
nhor e suas conseqüências, onde se afirma
que, antes de melhorar (14.1-14), tudo
irá piorar (14-2,5). Deus então interferirá
contra as nações e lutará por Israel (14-3-

5,12-13). Trata-se dc um» d eicri^n dn
volta de Cristo no Armagedom (J1 3; Mt
24; Ap 19), a fim de estabelecer seu reino
no M ilênio e reclamar seu lugar de direito

no trono de Davi.
Zacarias sempre descreve o Dia do Se
nhor como o dia da ira e da fúria de Deus,
não como um dia de bênçãos. Podemos
então concluir que se trata de um tempo
em que Deus intervém como justo Juiz,
a fim de impor e executar seu decreto de
castigo. Após o Dia do Senhor escatológico cumprir os decretos divinos, Deus rei
nará sobre a terra e abençoará seu povo.
As bênçãos vinculadas ao Dia do Senhor
são cronologicamente posteriores a ele e
não concomitantes.
M alaquias
O grande e terrível dia de Malaquias
4-5 (J1 2.11,31; S f 1.14) está descrito em
4 1-3. Trata-se de um dia de juízos, como se
vê claramente pelas referências a fornalhas,
fogo, restolho e cinzas. Este trecho aponta
para o fim da Grande Tribulação, quando
será derramada a ira do Cordeiro e do Deus
Todo-poderoso (A p 6.16-17; 16.14).
0 C U M P R IM E N T O PROFÉTICO

Os profetas, servos de Deus, falaram
acerca do Dia do Senhor tanto como algo
próximo como escatológico. Muitas pas
sagens trazem esta transição do imediato
para o distante. Em cada “Dia do Senhor”,
o tema principal é o juízo de Deus sobre o
pecado. As bênçãos do Reino de Deus são
subseqüentes e vêm em conseqüência do
Dia do Senhor, mas não são parte dele.
R. V. G. Tasker observa: “A expressão
‘Dia do Senhor’, ao tempo do surgimento
dos grandes profetas de Israel, referia-se a
um acontecimento ansiosamente aguarda
do pelos israelitas. Era a vingança divina
final da justiça do seu povo contra seus ini
migos” (Tasker, p. 45).

üeorye Ladd acrescentai "Os profetas en
xergavam o futuro Imediato contra um pano
de fundo escatológico, pois o mesmo Deus
que agia na história imediata acabaria por es
tabelecer seu reino no futuro” (Ladd, p. 68).

Udd, Ceorge. Iht P r*sinc* of th* lutur*.
Crand Rapldi: Eerdmam Publishing Com
pany, 1974.

O “Dia do Senhor” é uma frase bíblica
utilizada pelos profetas de Deus. Com ela,
descreviam tanto o futuro imediato como
a derradeira consumação escatológica. O
leitor deve interpretar cada ocorrência da
expressão em seu contexto e, então, deter
minar se a visão do profeta se referia a um
ato imediato de Deus ou a um derradeiro
acontecimento escatológico.
Dois períodos do Dia do Senhor ainda
aguardam cumprimento sobre a terra: (1)
o julgamento que encerra a Grande Tri
bulação (2 Ts 2.2; A p 16-18) e (2) o juízo
final sobre a terra que levará a um novo
mundo (2 Pe 3.10-13; Ap 20.7-21.1). A
utilização da expressão “Dia do Senhor”,
no AT, fornece-nos base para uma inter
pretação mais precisa de Atos 2.20, 1 Tes
salonicenses 5.2, 2 Tessalonicenses 2.2 e
2 Pedro 3.10. Cada uma destas passagens
possui uma ênfase escatológica.
G. M. Burge (p. 295) observa que, com
relação à segunda vinda de Cristo e ao jul
gamento no “Dia de Cristo”, o N T conserva
a mesma expectativa futurística para o Dia
do Senhor (Fp 1.10; 2 Ts 2.2). Os escritores
do NT, portanto, interpretam este dia com
olhos para seu cumprimento escatológico.

Tasker, R. V. C. The Biblical Doctrine ofthe Wra-

— Richard L. Mayhue
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DISCURSO NO MONTE
DAS OLIVEIRAS
O discurso no monte das Oliveiras (Mt 2425; Mc 13; Lc 21; Lc 17.20-17) é o mais
longo sermão profético proferido por Jesus
e uma das passagens mais importantes de
toda a Bíblia.
0 CONTEXTO

Nos eventos imediatamente anteriores
a Mateus 24, Cristo apresentou-se como o
Messias ao povo de Israel, mas eles o rejei
taram. Jesus repreendeu-os, expondo a hi
pocrisia e a incredulidade daquele povo em
Mateus 22 e 23. Ele comentou que aquela
geração de líderes judeus era tal qual às
anteriores, que haviam matado os profetas
(23.29-36). Cristo então diz aos líderes ju
deus: “Em verdade vos digo que todas essas
coisas hão de vir sobre esta geração” (23.36).
Que coisas são essas? Era a maldição de um
juízo, que haveria de vir sobre o povo judeu
pelas mãos do exército romano em 70 d.C.
“Já não existia esperança alguma de que Is
rael se voltasse para Deus”, diz Stanley Toussaint (pp. 264-265). “Ao Rei, portanto, res
tava apenas a alternativa de rejeitar aquela
nação, durante aquele período, no que diz
respeito ao Reino de Deus. A evidente de
claração desta decisão pode ser vista nestes
versículos do Evangelho de Mateus.”
Apesar de o povo judeu merecer o juízo
que se avizinhava, Jesus ainda clamou: “Je 
rusalém, Jerusalém, que matas os profetas e
apedrejas os que te são enviados! Quantas

vezc» quis cii iijuntnr on teu» filho», como u
Uiilinha Hjunta o» seus pintos dehaixo das
imiis, e tu não quiseste!” (23.37) Jesus deNfjava reunir seu povo (como Ele mesmo
profetizou em 24.31, de que Ele um dia o
lurií), mas, em vez disso, derramou sobre
eles seu juízo, dispersando-os por todas as
nações (Lc 21.24).
Em Mateus 23.38, Jesus declarou: “Eis
que a vossa casa vos ficará deserta”. A que
“casa” Jesus se refere? N o contexto da pas
sagem, o texto provavelmente diz respeito
ao Templo judeu. Mateus 24.1-2 apresenta
uma conversa entre Jesus e seus discípulos
acerca do Templo. Jesus assusta-os ao dizer:
“Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo
que não ficará aqui pedra sobre pedra que
não seja derribada” (24.2). Tanto 23.38
como 24-2 referem-se à mesma coisa: o
Templo, de quem Jesus se despede até seu
retorno triunfante em sua segunda vinda.
AS PERGUNTAS DOS D ISC ÍPU LO S

Enquanto Jesus se encontrava no mon
te das Oliveiras, os discípulos fizeram as se
guintes perguntas: “Dize-nos quando serão
essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e
do fim do mundo?” (24.3) Trata-se de duas
ou três perguntas? Há discordância entre
os comentaristas. Se os discípulos fizeram
duas perguntas, a segunda com certeza está
dividida em duas partes. Creio que a estru
tura gramatical da passagem demonstra a
existência de duas perguntas básicas. Isto
significa que “tua vinda” e “fim do mundo”
estavam intimamente relacionados entre si
na mente dos discípulos.
Evidentemente, a primeira pergunta
está relacionada à destruição do Templo,
que ocorreu durante a invasão romana,
culminando na destruição de Jerusalém
em 70 d.C. E igualmente claro que as duas
partes da segunda pergunta ainda estão por
ter lugar na história. Os discípulos, contu
do, criam que os três eventos estavam re-

Inclonado» a um único nconteclmentoi o
retorno do Messias (Zc 14-4). Ele» catavam
corretos em pensar em Zacarias 12— 14.
Estavam, porém, errados em vincular o juí

zo iminente sobre Jerusalém e o Templo ao
retorno do Messias.
Os discípulos podem ter feito uma fusão
destes eventos, mas Cristo, não. Mateus e
Marcos não falam sobre a destruição do
Templo em seus registros do discurso no
monte das Oliveiras. Eles se concentram
na futura tribulação que culminará no re
torno de Cristo. Somente no relato de Lu
cas vemos Cristo lidar com a destruição de
Jerusalém (21.20-24). Lucas, porém, tam
bém fala sobre a Tribulação e o retomo de
Cristo (21.25-36). Por algum motivo, Ma
teus e Marcos concentram-se apenas nesta
última questão: “que sinal haverá da tua
vinda e do fim do mundo?”.
Os discípulos primeiramente pergunta
ram a Jesus: “Dize-nos quando serão essas
coisasT' (Mt 24.3) Cristo falara-lhes sobre
o Templo e afirmara: “[...] não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derribada”
(Mt 24.2). Jesus, portanto, estava aqui cla
ramente profetizando acerca da destruição
do Templo pelas mãos romanas em 70 d.C.
Lucas 21.20-24 registra a resposta de Je 
sus à primeira pergunta dos discípulos:
Mas, quando virdes Jerusalém cercada
de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Então, os que es
tiverem na Judéia, que fujam para os
montes; os que estiverem no meio da
cidade, que saiam; e, os que estiverem
nos campos, que não entrem nela.
Porque dias de vingança são estes, para
que se cumpram todas as coisas que
estão escritas. Mas ai das grávidas e
das que criarem naqueles dias! Porque
haverá grande aflição na terra e ira sobre
este povo. E cairão a fio de espada e para
todas as nações serão levados cativos; e

0 DISCURSO NO MONTE DAS OLIVEIRAS
(MATEUS 24— 25)
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Jcmsaldm será /mulii pelos gentios, até
que os tempos dos gentios se comple
tem. (Grifo do autor)

Lucas 21.20-24 claramente refere-se
;'i invasão romana de Jerusalém no século
I. As palavras grifadas na passagem iden
tificam os pontos-chave que indicam este
cumprimento em 70 d.C. Ainda assim,
não encontramos a mesma linguagem em
Mateus 24 e Marcos 13. Em vez de “gran
de aflição na terra e ira sobre este povo”,
Mateus 24 fala sobre o Filho do Homem
enviando seus anjos para resgatar o povo
judeu (Mt 24.29-31).
Assim, a primeira pergunta dos discípu
los no monte das Oliveiras está relacionada
à queda de Jerusalém em 70 d.C. A respos
ta de Cristo só é encontrada em Lucas 21.
Mateus 24— 25 e Marcos 13 lidam apenas
com a última pergunta, que diz respeito a
eventos que ainda não ocorreram.

ANALOQIAS COM A TRIBULAÇÃO
Mateus 24.4-41 fala sobre a Tributa*
ção de sete anos (Dn 9.24-27). O período
é dividido na metade pela abominação da

desolação, mencionada por Jesus no versí
culo 15. Desse modo, os versículos 4-14 re
ferem-se à primeira metade da Tribulação e
correspondem aos cinco primeiros selos de
juízo descritos em Apocalipse 6.
Dores de Parto
Mateus 24.8 caracteriza os acontecimen
tos dos versículos 4-7 como “o princípio das
dores”. Muito provavelmente, nosso Senhor
tinha em mente a referência veterotestamentária às dores de parto de Jeremias 30.67 (Is 13.8; 26.17-18; Jr 3.32), onde se lê:
“Perguntai, pois, e vede se um homem tem
dores de parto. Por que, pois, vejo a cada ho
mem com as mãos sobre os lombos, como a
que está dando à luz? E por que se têm torna
do macilentos todos os rostos? Ah! Porque
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aquele cliii é tifo grnndc, que nSo houve ou
tro «emelhante! E 6 tempo de angústia para
Jacó; ele, porém, será salvo dela".
Que Ninguém vos Engane

Visto que a Tribulação se inicia com
a chegada do A nticristo, não causa sur
presa que esta seção também comece
com um alerta sobre sua chegada. Jesus começa a responder a pergunta dos
discípulos alertando-os contra os falsos
messias: “A cautelai-vos, que ninguém
vos engane, porque muitos virão em
meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo;
e enganarão a m uitos” (M t 24-4-5). O
engano espiritual será o principal o b je
tivo do A nticristo durante a Tribulação.
Jesus alerta seus seguidores para que to 
mem cuidado com o engano. A ênfase
no versículo 5 está na palavra “muitos” .
A profecias concernentes a muitos falsos
messias com certeza nada têm a ver com
os eventos que levaram à destruição de
Jerusalém em 70 d.C .
Querras e Rumores de Querras
A palavra grega polemos é um termo ge
nérico para “guerra”. Mais que as batalhas
individuais que compreendem uma cam
panha maior, o termo transmite a idéia do
conjunto de todas as hostilidades, referin
do-se às verdadeiras guerras futuras contra
o povo judeu.
Temos aqui um texto análogo a A po
calipse 6.4 e ao juízo que acompanha o
cavalo vermelho: “[...] foi dado que tirasse
a paz da terra e que se matassem uns aos
outros; e foi-lhe dada uma grande espada”.
O primeiro selo de juízo em Apocalipse
6.2 é o cavalo branco, um falso cristo que
corresponde ao texto de Mateus 24.4-5.
Isto significa que o Anticristo inicia a
Tribulação com uma falsa paz que logo se
transforma em múltiplas guerras ao redor
do mundo.

Ainda Não Será o Fim
As pessoas ficarSo inclinadas a pensar
que tais guerras sâo o sinal do fim, mas este
não será o caso. Aliás, o alerta vem sendo
ignorado ao longo de toda a história da
Igreja. Com demasiada freqüência, muitos
já imaginaram que determinados confli
tos militares eram o prenúncio do fim da
era. Por isso, Jesus diz a seus discípulos
que, quando virem o início das dores do
parto — os primeiros selos de A pocalip
se 6 — os sete anos da Tribulação estarão
apenas começando. Muitos outros even
tos deverão ocorrer antes que as pessoas
possam “ [olhar] para cima e [levantar] a
cabeça, porque a redenção está próxima”
(Lc 21.28).
O Levante de Nações e Reinos

A primeira metade de Mateus 24.7 diz:
“Porquanto se levantará nação contra nação,
reino contra reino”. De imediato, notamos
uma diferença entre o significado atribuído
pelo Senhor aos tennos “nação” (gr.: ethnos)
e “reino” (gr.: basileia). O uso destes termos
implica conflitos étnicos que se tomarão
guerras internacionais de âmbito global.
A o considerarmos os versículos 6-7,
vemos que esta passagem descreve eventos
que ocorrerão durante a primeira parte da
Tribulação. Mateus 24.6-7 corresponde ao
segundo selo de juízo em Apocalipse 6.3-4
e refere-se à Tribulação vindoura. A poca
lipse 6.4 diz: “E saiu outro cavalo, verme
lho; e ao que estava assentado sobre ele foi
dado que tirasse a paz da terra e que se ma
tassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma
grande espada”. O Anticristo, portanto,
estará envolvido em guerras contra reinos
e nações já a partir do início da Tribulação
(Dn 7.8,23-24).
Fomes e Terremotos
Sabemos que a “abominação da deso
lação” (Mt 24.15) ocorre exatamente no

melo do período de sete unos (Dn 9.2427). Logo, o s eventos anteriores ao versí

culo 15 ocorrerão na primeira metade da
Tribulação, o que mais uma vez se confirma
pela correlação entre os principais aconte
cimentos de Mateus 24.4-8 e os primeiros
quatro selos de juízo de Apocalipse 6.1-8.
Isto significaria que as fomes e os terremo
tos de Mateus 24-7 relacionam-se a even
tos futuros, sobre os quais Apocalipse 6.5-8
fala em maiores detalhes, e não sobre qual
quer evento atual ou que tenha ocorrido
nos últimos 2000 anos.
Tribulação
Dado que o discurso no monte das O li
veiras concentra-se em Jerusalém, Mateus
24-7 provavelmente tem em vista a perse
guição contra os judeus. Contudo, todos os
cristãos receberão tratamento semelhante
durante a Tribulação. Esta frase aparece
apenas no relato de Mateus, talvez por cau
sa de seu viés judaico.
O AT ensina que a Tribulação será um
tempo de grande perseguição contra o povo
judeu (Jr 30.7,11,22-24; Ez 20.33-44; 22.1722; Dn 7.25; 12.1-3; Os 5.15; S f 1.7-2.3). O
N T ecoa este ensino (Mt 10.17-22; 24-9,
15-24; Mc 13.9-20; Lc 21.12-19; A P 13.7;
18.24). Todo o capítulo 12 de Apocalipse é
dedicado à descrição da perseguição contra os
judeus durante a segunda metade do período.
Tal perseguição será executada pelo próprio
Satanás e por seu comparsa, o Anticristo,
também conhecido como “a Besta”.
Martírio
A perseguição que Mateus anuncia
em 24.9 é um evento futuro e deverá
acontecer durante a segunda metade da
Tribulação. O verbo “entregar” é o mes
mo utilizado por Judas na ocasião da trai
ção de Jesus (M t 26.15), respaldando a
idéia de que esta futura entrega para a
morte será também uma traição contra o

povo judeu. John M ticArthur (p, 25) dtli
"Paradidômi ( “entregará") possui o mes
mo sentido de “delatar” e era freqüente
mente utilizada de forma técnica em re
lação à prisão pelas mãos de policiais ou

militares (veja Mt 4-12)”.
A referência a martírios nesta passagem
corresponde ao quinto selo de juízo em
Apocalipse 6.9-11. Apocalipse 6.9 diz: “E,
havendo aberto o quinto selo, vi debaixo
do altar as almas dos que foram mortos por
amor da palavra de Deus e por amor do tes
temunho que deram”.
A um entará a Iniqüidade
A palavra grega anomia é geralmente
traduzida como “impiedade” ou “iniqüida
de”. Ela traz a idéia de desobediência deli
berada a determinadas diretrizes. Confor
me o contexto da passagem, as diretrizes
de Deus serão ignoradas. Freqüentemente,
a palavra “ iniqüidade” é utilizada como
um antônimo de “justiça” ou “boas ações”
(M t 23.28; Rm 6.19; 2 C o 6.14; T t 2.14;
Hb 1.9).
Esse tempo de iniqüidade será certa
mente algo singular na história humana.
Nosso Senhor traçou os contornos da con
dição espiritual dos ímpios que caracteriza
rá o período da Tribulação, especialmente
a primeira metade. Esta descrição da ini
qüidade encontra um paralelo na descrição
que Paulo faz do “homem da iniqüidade”
em 2 Tessalonicenses 2.3. O relato de Ma
teus 24 culmina com a abominação da de
solação (24.15), que será cometida pelo
Anticristo no meio do período da tribula
ção. Paulo vincula o homem da iniqüidade
à abominação da desolação quando diz:
“[...] se manifeste o homem do pecado, o
filho da perdição, o qual se opõe e se le
vanta contra tudo o que se chama Deus ou
se adora; de sorte que se assentará, como
Deus, no templo de Deus, querendo pare
cer Deus” (2 Ts 2.3-4).

() Evangelho do Reino
Mnteus 24-14 descreve um evento fu
turo e corresponde a Apocalipse 14-6-7.

Ambas as passagens, em seus contextos,
afirmam que ocorrerá uma evangelização
global logo antes da metade do período da
Tribulação. Tal qual a Grande Comissão,
estas passagens não se cumpriram no nasci
mento da Igreja. Mateus 24.14, assim como
todas as outras profecias neste contexto,
aguarda um cumprimento futuro, mais es
pecificamente durante a Tribulação.
A Abominação da Desolação
Mateus explica que o leitor pode com
preender o termo “abominação da deso
lação” recorrendo ao texto de Daniel. As
passagens-chave que mencionam o termo
“abominação da desolação” são Daniel
9.27; 11.31 e 12.11. Trata-se de um termo
técnico — seu significado é precisamente o
mesmo em todas as passagens. A passagem
refere-se a um ato abominável que torna o
Templo impuro.
Daniel 9.27 afirma que esta abominação
acontecerá no meio do período de sete anos.
A passagem diz: “[...] na metade da semana,
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares;
e sobre a asa das abominações virá o assolador”. Em outras palavras, o futuro príncipe
deste mundo fará exatamente o que Antíoco fez no século II a.C. Daniel prossegue
e diz que aquele que cometer tal ato será
destruído três anos e meio depois. Daniel
12.11 apresenta uma cronologia precisa: “E,
desde o tempo em que o contínuo sacrifício
for tirado e posta a abominação desoladora,
haverá mil duzentos e noventa dias”.
Além destas três passagens em Daniel, as
duas referências de Jesus em Mateus e Lucas,
as doutrinas paulinas em 2 Tessalonicenses
e a visão de João em Apocalipse 13.14-15
falam a respeito deste acontecimento. A
abominação da desolação, que o leitor deve
compreender, inclui o seguinte:

1. Ocorre no Templo judeu em Jerusa
lém (Dn 11. 31; 2 Ts 2.4).

2. Tem a ver com uma pessoa colocan
do uma estátua no lugar do sacrifí
cio no Santo dos Santos (Dn 11.31;
12.11; Ap 13.14-15).
3. Resultará na interrupção dos sacrifí
cios regulares (Dn 9.27; 11.31; 12.11).
4- Haverá um tempo de aproximada
mente três anos e meio entre este
evento e o final do período (Dn
9.27; 12.11).
5. Tem a ver com uma pessoa que apre
senta uma estátua de si mesma, a fim
de ser adorada no lugar de Deus (Dn
11.31; 2 Ts 2.4; Ap 13.14-15).
6. A imagem é dado viver (Ap 13.15).
7. Instaura-se um sistema de adora
ção deste falso deus (2 Ts 2.4; Ap
13.14-15).
8. Ao fim deste período de tempo, o
indivíduo que cometeu tal ato será
extirpado (Dn 9.27).
A GRANDE TRIBULAÇÃO

Vimos que Mateus 24-15 descreve um
evento que marca a metade dos sete anos da
Tribulação. Os versículos 16-20 descrevem
a reação apropriada a ser tomada pelos fiéis
que virem a abominação da desolação em
Jerusalém. Devem fugir de Jerusalém o mais
rápido que puderem. Por quê? Porque a se
gunda parte da Tribulação será um período
de perseguição contra o remanescente de
judeus. Chama-se “Grande Tribulação”, no
que diz respeito ao destino do remanescente
judeu em Israel. Durante a primeira metade,
estavam todos cobertos pela aliança entre o
Anticristo e a nação de Israel. A segunda
metade, porém, será um tempo de grande
perseguição por parte do Anticristo.
Mateus 24.21 fala sobre a Grande Tri
bulação, ou os últimos três anos e meio do

período da Trlhulaçflo, que culmlnarflo no
secundo advento de Cristo. O doutor John
Walvoord (p. 188) diz: “A Grande Tribulação, portanto, é um período de tempo es

pecífico que se inicia com a abominação da
desolação e termina com a segunda vinda
de Cristo, conforme as profecias de Daniel,
confirmado pela referência a 42 meses. Em
Apocalipse 11.2 e 13.5, a Grande Tribula
ção é um período específico de três anos e
meio que culmina com a segunda vinda”.
Jesus explica que a Grande Tribulação
será o período mais difícil da história para
o povo judeu. Marcos 13.19 é ainda mais
claro. Nosso Senhor diz: “porque, naque
les dias, haverá uma aflição tal, qual nunca
houve desde o princípio da criação, que
Deus criou, até agora, nem jamais haverá”.
John MacArthur (p. 44) diz: “Nenhum
momento ou evento na história de Isra
el se encaixa na descrição do holocausto
aqui mencionado por Jesus. Logicamen
te, os acontecimentos descritos por nosso
Senhor, Daniel e João devem referir-se ao
mesmo grande holocausto do fim dos tem
pos, imediatamente anterior à instituição
do reino milenial sobre a terra”.
Q UEM SÃO OS ELEITOS?

Jesus usa o termo “os escolhidos” por
três vezes no discurso do monte das Olivei
ras (Mt 24.22, 24,31; Mc 13.20, 22,27). As
três ocorrências, nos dois livros, referem-se
sempre ao mesmo grupo de pessoas. Evi
dentemente, naquele contexto, a expres
são está relacionada a algum grupo de fiéis
durante a Tribulação. Visto que a Igreja já
terá sido arrebatada, o termo “escolhidos”
não pode estar relacionado a ela. N a verda
de, diz respeito ao remanescente judeu.
As epístolas do N T mencionam os
crentes da era da Igreja (tanto judeus como
gentios) como sendo “os escolhidos” (Rm
8.33; Cl 3.12; 2 Tm 2.10; T t 1.1). Este ter
mo, porém, é utilizado de diversas outras

formas, Cristo provavelmente o utilliou
em referência àqueles que pertenciam ao
remanescente judeu. Embora ainda nflo

salvos, eles o receberão e se converterão,
conforme verificamos na passagem corres
pondente de Daniel 12.1, na qual um anjo,
falando a Daniel, diz: “E, naquele tempo, se
levantará Miguel, o grande príncipe, que se
levanta pelos filhos do teu povo, e haverá
um tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até àquele tempo;
mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo,
todo aquele que se achar escrito no livro”.
U M EVENTO FUTURO

Os preteristas negam que Mateus
24.27-31 esteja retratando um retorno fí
sico e pessoal de Cristo. Tal visão é respal
dada por apenas uns poucos intérpretes ao
longo da história da Igreja. O contexto, to
davia, sustenta que Jesus está falando aqui
sobre seu retorno físico. Contrastando com
a vinda de Cristo no versículo 27, temos os
falsos cristos e os falsos profetas dos versí
culos 23-24, que são claramente indivíduos
que podem ser fisicamente vistos. O retor
no de Cristo está justaposto ao surgimen
to destes. A volta de Cristo será pública e
evidente a todos. N ão há como encaixar
isto em algum “juízo” nas mãos do exérci
to romano. A despeito de outras doutrinas
ensinadas em outras passagens, o contexto
de Mateus 24 corrobora um retorno físico
de Jesus, que é necessariamente a sua se
gunda vinda.
A palavra grega parousia é utilizada neste
versículo e em outras quatro ocorrências de
Mateus 24- O dicionário grego/inglês, edi
tado por Bauer, Arndt, Gingrich e Danker,
informa que parousia significa a “presença”
ou a “chegada” de Cristo. Quase sempre,
seu advento messiânico em glória, para jul
gar o mundo ao fim desta era. Ele cita todas
as quatro ocorrências de parousia em Mateus
24 como referências ao segundo advento de

Cristo, Parousia, portanto, transmite a Idéia
dc uma "vinda presencial" e não o conceito
preteri,sta dc uma “vinda não-presencial” , de
uma vindu invisível. O fato de nosso Senhor

utilizar o termo parousia exige sua presença
física, corporal.
GLOBAL, NÃO LOCAL

Mateus 24.27, que diz: “Porque, assim
como o relâmpago sai do oriente e se mos
tra até ao ocidente, assim será também a
vinda do Filho do Homem”, enfatiza uma
vinda em âmbito global. Este versículo se
contrapõe aos falsos mestres mencionados
no versículo 26 que falam sobre aparições
locais do Messias. Os preteristas ensinam
que Jesus veio localmente, com o exército
romano, em 70 d.C. Esta visão contradiz o
versículo 27, que ensina o retorno do Mes
sias como um evento global.
Vemos nesta passagem que a segunda
vinda de Cristo será algo que ser nenhum
ser humano, nem mesmo o Anticristo, será
capaz de falsificar. Tal será sua natureza que
apenas Deus será capaz de fazê-lo. Será um
evento global e miraculoso, de nenhum
modo comparável à destruição de Jerusa
lém pelo exército romano em 70 d.C. Trata-se, portanto, de um evento futuro, visto
que nada assim jamais ocorreu.
IM EDIA TA M ENTE APÓS A TRIBULAÇÃO

Em Mateus 24.29, a narrativa de C ris
to se volta para um novo foco, passando
dos eventos relacionados à Tribulação
para um acontecim ento que virá após
esta. Apesar de Jesus, no versículo 27, ter
comentado sobre as circunstâncias de sua
segunda vinda, Ele agora fala sobre o mes
mo assunto em relação à Tribulação. Ele
falara anteriormente sobre os eventos da
Tribulação (M t 24-9, 21; Mc 13.19), mas
agora passa a tratar de algo que acontece
rá “im ediatam ente” após a tribulação da
queles dias. O acontecim ento em questão

ó o futuro retorno físico dc Cristo íi terra,
que é conhecido como “ a segunda vinda"
(v. )0). O que Cristo descreve em uns

poucos versículos (29-31), João explica
em maiores detalhes (A p 9.11-21). O se
gundo advento, então, vem logo após os
eventos da Tribulação.
Eutheos é um advérbio grego geralmente
traduzido como “ imediatamente” ou “já, de
uma vez, rapidamente”. Os eventos do ver
sículo 29, portanto, ocorrem imediatamen
te após a Tribulação, sem que haja atrasos e
sem nenhum acontecimento interveniente. Isto significa que Mateus 24-29-31 virá
logo após a última taça de juízo descrita em
Apocalipse 16.17-21.
0 SINA L DO FILHO DO HO M EM

Uma das primeiras perguntas que os dis
cípulos fizeram a Jesus no início do discurso
foi: “que sinal haverá da tua vinda?” Ele res
ponde sobre os sinais a partir do versículo
23. Após falar sobre sua vinda no versículo
27, Jesus desenvolve o ponto de que Ele
não chegará em segredo, mas que sua volta
será um evento público e aberto que ocor
rerá de maneira repentina. Sua tão gloriosa
vinda será exatamente o que é descrito nos
versículos 29 e 30. N o versículo 30, a or
dem do texto grego é a seguinte: “então,
aparecerá o sinal do Filho do Homem no
céu”. O texto grego permite a possibilidade
de que o sinal do Filho do Homem venha
a aparecer no céu ou no firmamento. Em
suma, Mateus 24-30 descreve um apareci
mento visível do Filho do Homem, o arre
pendimento de Israel e o triunfante retorno
de Cristo para reinar no planeta Terra.
U M A REUNIÃO PR O M O VID A PELOS ANJOS

Em Mateus 23.37, Jesus chorou por
Jerusalém, anunciou o juízo de 70 d.C. e
declarou: “Q uantas vezes quis eu ajuntar
os teus filhos, como a galinha ajunta os
seus pintos debaixo das asas, e tu não qui-

nfittel" Agora» no capítulo 24, o mesmo
Jeitus retorna após a Grande Tribulação,
com Jerusalém mais uma vez em perigo.

I >esta vez, contudo, os judeus reagem po
sitivam ente ao messiado de Jesus. N os
so Senhor, então, envia seus anjos para
ajuntar seus eleitos (judeus salvos ao fim
da Tribulação) de todas as extremidades
da terra. Todos são reunidos em Jerusa
lém e não espalhados, como ocorrera em
70 d.C. (Lc 21.24). Tamanha reunião foi
profetizada no AT:

rcvelaçSo de verdade» acerca do urivlni
tamento da Igreja ocorre mais tarde, nas
epístolas neotestamentárias, com excc«
ção da introdução dada por Jesus sobre a
esperança da Igreja no discurso proferido
no cenáculo (Jo 14-1-3).

— Thomas Ice
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Então, o Senhor, teu Deus, te fará
voltar do teu cativeiro, e se apiedará
de ti, e tornará a ajuntar-te dentre
todas as nações entre as quais te es
palhou o Senhor, teu Deus. Ainda
que os teus desterrados estejam para
a extremidade do céu, desde ali te
ajuntará o Senhor, teu Deus, e te
tomará dali. (Dt 30.3-4)
CINCO ILUSTRAÇÕES EM FO RM A DE
PARÁBOLA

Ao fim de seu discurso acerca da Tribu
lação e de sua segunda vinda, Jesus apresen
tou cinco parábolas como ilustração do que
Ele acabara de ensinar. Houve a parábola
da figueira (24-32-35), a ilustração sobre
os dias de Noé (24.36-39), a comparação
entre os dois homens e as duas mulheres
(24-40-41), a ilustração do vigia sempre
alerta (24-42-44) e a parábola do servo fiel
e prudente (24-45-51). Todas estas ilustra
ções estão relacionadas às doutrinas ensi
nadas por Cristo em Mateus 24Todas as parábolas contidas no discur
so no monte das O liveiras relacionam-se
à segunda vinda, e não ao arrebatamento
da Igreja. Isto fica evidente ao observar
mos que toda a pregação no monte das
Oliveiras foi dirigida a Israel, falando
sobre a perseguição contra o povo e o re
torno de Cristo ao fim da Tribulação. A
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DISPENSACIONALISMO
( Veja também “Dispensações”)
Muitos cristãos mais conservadores
interpretam a Bíblia segundo o dispensacionalismo. Crêem que as Escrituras
mostram Deus se relacionando com a
humanidade através de sete dispensações
ou épocas específicas. A salvação é pela
graça, por intermédio da fé, em todas as
dispensações. Deus, contudo, se relacio
na com as pessoas de maneira diferente a
cada dispensação. O dispensacionalismo
está presente em muitas denominações,
que freqüentemente se identificam com
a Bíblia de Referência Scofield e, via de
regra, interpretam as Escrituras de acordo
com suas notas e esboços.

seja,

ii nação de Israel. Este plano
para Israel inclui as promessas de que
eles possuirão sua terra, deixarão sua
semente e serão uma bênção para to
das as nações. Muitas das promessas
para a nação de Israel ainda serão
cumpridas. Deus ainda não terminou
com Israel.

DEFINIÇÃO
Atualmente, o dispensacionalismo é
um sistema de pensamento multifacetado.
Os dispensacionalistas crêem no seguinte:

•

•

•

A Bíblia é a inspirada e infalível re
velação de Deus para a humanidade.
As Escrituras proporcionam a estru
tura por que devemos interpretar o
passado e o futuro. A Palavra escrita
de Deus traz-nos seus planos para sua
criação, os quais certamente serão
concretizados.
Como a Bíblia é literalmente a Pa
lavra de Deus e seu plano para a
história, devemos interpretá-la de
forma literal.
A Bíblia revela o plano de Deus
para a história. O plano de Deus in
clui diferentes dispensações, eras e
momentos históricos, nos quais Ele
testa suas criaturas (pessoas e anjos).
Neste caminho do Éden à cidade
celestial, Deus instrui e orienta suas
criaturas.

•

Toda a humanidade caiu em pecado,
então cada um deve receber indivi
dualmente a salvação de Deus, cren
do no evangelho, por meio da morte
e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo,
portanto, é o único Caminho para
um relacionamento com Deus.

•

As Escrituras ensinam que, por ter
pecado, toda a humanidade é na
turalmente rebelde para com Deus
e suas coisas. E por isso que apenas
os crentes verdadeiros dão ouvidos
à Bíblia. A salvação, portanto, é um
pré-requisito para uma compreensão
adequada da Palavra de Deus.

•

O plano de Deus para a história in
clui uma proposta para os descen
dentes de Abraão, Isaque e Jacó, ou

•

Desde a eternidade, os planos de
Deus também incluem um propósito
para a Igreja. Isto, contudo, é uma
fase temporária que terá fim com o
arrebatamento. Após o arrebata
mento, Deus concluirá seu plano
para Israel e os gentios.

•

O principal propósito de Deus em seu
plano mestre para a história é glori
ficar a Si mesmo por intermédio de
Jesus Cristo. Jesus Cristo é, portanto,
o Herói e o Objetivo da história.

Lewis Sperry Chafer estava certo quan
do sugeriu que “toda pessoa é dispensacionalista, quando crê no sangue de Cristo e
não no sacrifício de um animal” e “toda
pessoa é dispensacionalista ao guardar o
primeiro dia da semana e não o último”
(Chafer, p. 9).
A maioria dos estudantes das Escritu
ras concordaria com o dispensacionalismo
em seu sentido mais amplo, na medida em
que distingue entre as características do
AT e do NT.
Ao resumir a natureza essencial do dis
pensacionalismo, Charles Ryrie comenta:
“O dispensacionalismo enxerga o mundo
como um lar governado por Deus. Nesse
mundo-lar, Deus delega ou administra seus
assuntos conforme a própria vontade e em
vários estágios ao longo do tempo. Estes
estágios assinalam variadas disposições de
recursos na concretização de seu propósito
maior. Estas disposições são as dispensações.
Compreender as diferentes disposições dos

recursos dc Deu» 6 essencial para uma correta interpretado de sua revelação em meio
às várias dispensações” (Ryrie, p. 31).

dade, como o de Klorltíear a SI mesmo por

Para compreender o plano e o objetivo
de Deus ao longo das eras, é preciso enxergar
a relação existente entre uma dispensação e
uma aliança. Uma dispensação é um período
específico de tempo baseado em um teste con
dicional, o qual procura avaliar se a humani
dade será ou não fiel às condições de Deus.
Scofield definia uma dispensação como “um
período de tempo, durante o qual o homem
é testado em sua obediência a uma revelação
específica da vontade de Deus” (Scofield, p.
5). De acordo com Ryrie, “uma dispensação é
um arranjo de recursos claramente distinguí
vel na materialização do propósito de Deus.
Se fôssemos descrever uma dispensação, te
ríamos de incluir outras coisas, como uma
revelação específica, provas, fracasso e juízo”
(Ryrie, p. 29). A humanidade falhou em di
versos desses testes e, por esse motivo, cada
dispensação termina em juízo.
Uma aliança é um pacto eterno firmado
por Deus com o gênero humano, que revela
o que Ele fará pela humanidade. Deus fir
mou sete alianças com o homem ao longo
da história. Cada aliança traz princípios
pelos quais Deus se relaciona com o ser hu
mano. O homem tem o livre-arbítrio para
rejeitar a aliança ou os princípios de Deus;
porém, quando desrespeita esta aliança, so
fre as conseqüências.

Primeiro Fundamento: Uma Sólida In 
terpretação Literal
O primeiro fundamento do dispensacio
nalismo enunciado por Ryrie não se limita à
interpretação literal, mas abrange uma her
menêutica literal sólida. “A palavra ‘literal’
talvez não seja tão adequada quanto ‘regu
lar’ ou ‘simples’, mas, de qualquer modo,
trata-se de uma interpretação que evita
espiritualizações e alegorias, como vemos
na interpretação não-dispensacionalista”,
explica Ryrie (p. 40). Uma interpretação
literal é fundamental para uma abordagem
dispensacionalista das Escrituras.

FUNDAMENTOS DO DISPENSACIONALISMO

Ryrie (p. 41) enunciou o que ele chama
de fundamentos ou imperativos do dispen
sacionalismo. “A essência do dispensacio
nalismo é, portanto, a diferença entre Isra
el e a Igreja. Isto surge do uso consistente
de uma interpretação normal, simples ou
histórico-gramatical. Tal posição reflete
um entendimento dos propósitos de Deus
e, principalmente, do propósito fundamen
tal de seu relacionamento com a humani

meio da salvação".

Segundo Fundamento: Israel e a Igreja
São Distintos entre si
“Um dispensacionalista separa a Igreja
de Israel”, declara Ryrie (p. 39). Ele também
observa que “todo aquele que continuamen
te deixa de diferenciar Israel da Igreja irá,
sem a menor dúvida, afastar-se das caracte
rísticas dispensacionalistas — ao contrário
daquele que percebe tal distinção”. Qual o
objetivo de Ryrie em manter a Igreja sepa
rada de Israel? Os dispensacionalistas crêem
que o plano de Deus para a história envolve
um planejamento para Israel e um outro, di
ferente, para a Igreja. O plano de Deus trata
de dois povos: Israel e a Igreja. John Walvo
ord (p. 88) afirma que “as dispensações são
regras de vida. N ão existem diversos cami
nhos para a salvação. Há apenas um cami
nho para a salvação, que é pela graça por
meio da fé em Jesus Cristo”.
Terceiro Fundamento: A Qlória de Deus
E o Propósito da História
O terceiro fundamento do dispensacio
nalismo está habilmente resumido nesta
citação de Renald Showers (p. 53): “O su
premo propósito da história é a glória de

Dtnw, ii qual 6 manifesta na demonstração
do que somente Ele <
5o soberano Deus",
U M A FILO SOFIA BÍBLICA DA H ISTÓ R IA

A visão dispensacionalista da Bíblia
equipa o crente com uma filosofia bíblica
da história. Isto é importante para o cris
tão. Compreender o propósito de Deus
para cada era da história ajuda-nos a desen
volver uma visão da vida em conformidade
com a vontade de Deus. O crente que pos
sui uma perspectiva divina do passado, do
presente e do futuro é capaz de reconhecer
o que Deus espera dele hoje, em todas as
áreas de sua vida.
Na atual era da Igreja, o N T ensina-nos
como viver pública e privadamente. Os dispensacionalistas, por exemplo, não vivem
nesta era da graça como se estivessem sob a
lei mosaica. Compreendemos que, em vez
disso, estamos agora sob o que o N T chama
de “a lei de Cristo” (I Co 9.21; G1 6.2).
Nossos compromissos nesta dispensação
combinam com as responsabilidades da era
anterior, a fim de munir o crente neotestamentário com um completo sistema de
referência bíblica que leve à compreensão
de como agradar a Deus em todas as áreas
de nossas vidas.
U M S ISTEM A BÍBLICO DE TEOLOGIA

Cremos que o dispensacionalismo é um
sistema de teologia que foi corretamente de
senvolvido a partir da própria Bíblia. O dis
pensacionalismo é essencial para uma correta
compreensão da Bíblia, mormente da profecia
bíblica. Ninguém seria capaz de separar a Pa
lavra de Deus sem compreender estas grandes
verdades. Em vez de ser um empecilho à cor
reta compreensão da Palavra de Deus, como
afirmam seus críticos, o dispensacionalismo é
um rótulo humano para a correta abordagem
e compreensão das Escrituras.

— Elmer Towns e Thomas Ice
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DISPENSACIONALISMO
PROGRESSIVO
Dispensacionalismo é o sistema teológico
que reconhece as formas de tratamento
de Deus com a humanidade em diferentes
dispensações de tempo, ao longo de toda a
história (veja artigos intitulados “Dispen
sações” e “Dispensacionalismo”). Em geral,
o dispensacionalismo repousa sobre uma
hermenêutica literal e uma distinção entre
Israel e a Igreja ao longo de toda a Bíblia. O
dispensacionalismo é também a estrutura
teológica geral para o pré-trihulacionismo.
Nos últimos anos, surgiu um novo desen
volvimento de dentro do dispensacionalismo
que passou a ser chamado de “dispensaciona
lismo progressivo”. Os que aderem a este sis
tema consideram-se como parte da família da
teologia dispensacional, mas têm feito muitas
mudanças em relação à posição mediadora
entre dispensacionalismo e o não dispensacio
nalismo. Muitos elementos de sua abordagem
interpretativa são similares aos dos pré-mile-

nlnllstiut histórico* nflo-dlspensaclonais. Em
vez dc seguirem um sistema de interpretado
hlstrtrlco-gramatical tradicional, eles defen
dem uma hennenêutica histórica-gramaticalliterária-teológica ao explicarem a Escritura.
Assim, ao invés de permitir que o contexto
(iriginal de um texto e a intenção original do
autor determinem o único significado de uma
passagem, o dispensacionalismo progressivo
leva em conta a adição de outros significados
que alteram o intento original do autor.
CRENÇAS BÁSICAS DO
D ISPEN SA C IO N A LISM O PROG RESSIVO

Charles Ryrie (pp. 96-97) observa as
seguintes crenças e ênfases do dispensacio
nalismo progressivo:
1. O Reino de Deus é o tema unificador
da história bíblica (embora a natu
reza deste reino não seja claramente
definida).
2. As eras dispensacionais são limitadas
a quatro: patriarcal, de Moisés, da
Igreja, e de Sião. As eras antes a que
da, depois da queda, e de Abraão es
tão misturas em uma única era. A era
de Moisés termina com a ascensão de
Cristo em vez da sua morte, fazendo
da dispensação da Igreja (eclesial) a
inauguração do reino davídico.
3. Cristo já inaugurou o reino daví
dico no céu. O trono de Deus é o
trono de Davi. (Isto ignora o fato de
que Cristo está assentado no trono
celestial de Deus, e não no trono
terreno de Davi. Ryrie além disso
assinala que a atividade atual de
Cristo é a de nosso sumo sacerdote
celestial. Ele só atuará como um rei
davídico na terra quando passar a
governar no reino milenial.)
4- A nova aliança está inaugurada para
Israel. Embora as suas bênçãos não
venham a ser totalmente percebidas

até o Milênio, os seus efeitos já estilo
garantidos para Israel.

5. A distinção entre Israel e a Igreja
deve ser abandonada. Os progressi
vos rejeitam o conceito de dois pro
pósitos e dois povos de Deus. (No en
tanto, a Igreja é claramente distinta
de Israel no NT. A Igreja foi batizada
com o Espírito Santo [At 11.15-16],
começou no Pentecostes e continu
ará até o arrebatamento [1 Ts 4-17].
Ela é habitada por Cristo [Cl 1.27] e
foi comissionada para evangelizar o
mundo. Israel, ao contrário, ainda é
retratado como uma nação separada
depois do Pentecostes [veja At 3.12;
4.8; 5.21,31,35; 21.28].)
6. Significados complementares podem
se atribuídos às promessas do AT. Em
outras palavras, os dispensacionalis
tas progressivos espiritualizam con
ceitos encontrados no N T de forma
que os torna complementares às pro
messas. Por exemplo, hermenêuticas
literais ditam que o Templo em Apo
calipse 11.1 é um edifício literal, mas
a hermenêutica complementar do
dispensacionalismo progressivo lhes
permite dizer que ele é uma referên
cia ao corpo de crentes, pelo fato de
o termo ser usado deste modo em ou
tra passagem no NT. Este é um dos
maiores problemas com a abordagem
dispensacional progressiva; ela deixa
a porta hermenêutica aberta para
uma larga gama de interpretações.
7. O plano de redenção holística de
Deus abrange todas as pessoas e to
das as áreas da vida humana. (Em
bora isto seja verdadeiro no sentido
definitivo do governo universal de
Deus sobre tudo na vida, não sig
nifica que as prioridades universais
[sociais, políticas, ecológicas] devam

ter precedência Nohre n l^reju e a sua
m issão de evangelizar o inundo.)

PROBLEMAS COM 0
D IS P E N S A C IO N A LISM O PROG RESSIVO

Os dispensacionalistas progressivos ar
gumentam que eles estão apenas tentando
rever o dispensacionalismo. No entanto,
um exame cuidadoso de seus pontos de vis
ta revela uma mudança radical em vez de
desenvolvimentos ligeiramente matizados.
Assim, os não-dispensacionalistas têm afir
mado publicamente o óbvio. Walter Elwell
disse em Christianity Today (12 de setembro
de 1994): “O mais novo dispensacionalis
mo se parece tanto com o pré-milenialismo
não-dispensacional que se tem dificuldade
para ver qualquer diferença”.
Uma posição verdadeiramente dispensacional mostrará duas distinções específicas:
Israel e a Igreja
Ryrie (p. 39) vê isto como um elemento
necessário do dispensacionalismo verdadeiro.
Ele escreve: “Este é provavelmente o teste te
ológico mais básico para se descobrir se uma
pessoa é dispensacionalista ou não, e, sem
dúvida alguma, é o mais prático e o mais con
clusivo”. E então continua: “Os dispensacio
nalistas progressivos parecem obscurecer esta
distinção, dizendo que o conceito não está na
mesma classe do que é transmitido pelos con
ceitos de gentios, de Israel e de judeus”.
Se Israel e a Igreja não são distintos,
por que a Igreja parou de sujeitar-se à lei
enquanto Israel sempre esteve sujeito a ela?
Se Israel e a Igreja não são distintos, deve-se
perguntar por que aqueles que abraçaram a
fé de Israel, tais como os discípulos de João,
precisaram ser batizados no nome de Jesus e
receber o Espírito, ou por que, no Pentecos
tes, os fiéis tiveram de identificar-se com a
nova verdade? A Igreja parece ser uma nova
realidade. Para ser justo, os dispensacionalis
tas progressivos criaram um híbrido, porque

ele» não querem dizer que n naçfio de Israel
e a Igreja silo Idênticos, ou que a Igreja seja
o Israel espiritual, mas antes, apenas que os

fiéis de Israel e os gentios compõem a Igreja.
Os dispensacionalistas progressivos conside
ram a Igreja uma continuação do povo de
Israel no AT, que era crente. Eles foram uni
dos por Cristo em um único corpo novo; e
todos irão participar da mesma ressurreição
e do futuro reino davídico no Milênio.
Hermenêutica Literal
O segundo sine qua non do dispensa
cionalismo é o uso consistente de uma
hermenêutica literal. Ryrie (p. 40) diz o
seguinte a respeito: “Consistentemente
literal, ou simples, a interpretação indica
uma abordagem dispensacional para a in
terpretação das Escrituras. E é esta mesma
consistência — a força da interpretação
dispensacional — que parece incomodar
o não-dispensacionalista, tornando-se o
objeto do seu escárnio”.
Mas os dispensacionalistas progressivos
seguem verdadeiramente a interpretação
literal, gramatical e histórica? Eles real
mente preferem apenas os termos grama
ticais e históricos, porque supostamente é
difícil saber o que se pretende com literal.
Mas a maioria de nós sabe o que literal sig
nifica em hermenêutica. Isto tem sido en
sinado nos textos padrões de hermenêutica
do passado. A ofuscação deste termo para
torná-lo meramente o oposto do figurativo
é desnecessária.
Quando as Escrituras falam do lobo mo
rando com o cordeiro, seria uma referência
a algum significado mais profundom, uma
verdade mais elevada como a paz no mundo,
ou isto significa que o lobo e o cordeiro real
mente coabitarão sem hostilidades? Quando
o texto nos diz que o Messias realmente des
cerá no monte das Oliveiras e que o monte se
partirá em dois, de norte a sul, está falando de
um princípio mais elevado da majestade do

Messias, mi 11 monte real n leste do Jerusalém
se partirá? Quando Zacarias, o profeta, fala
do rio fluindo no Templo, indo tanto para o
mar Mediterrâneo como para o mar Morto,
Jo uma forma completa, com descrições e
fronteiras, isto se refere meramente a alguma
verdade espiritual? O Templo de Ezequiel é
apenas uma vaga descrição de Jesus como o
templo de Deus? A forma como abordamos
idéias como estas revelará o nosso compro
misso com uma hermenêutica literal.
Ao lidarmos com a interpretação lite
ral, falamos de como um leitor abordando
um texto o leria normalmente, entenden
do as convenções do idioma tais como
expressões idiomáticas e figuras de lin
guagem, sem o acréscimo de uma teologia
externa que poderia ser sobreposta ao tex
to. Esta imposição é exatamente o que o
dispensacionalismo progressivo faz com a
hermenêutica complementar, em que um
significado mais completo encontrado no
N T acrescenta algo ao significado encon
trado no texto do AT.
Assim, a metodologia do dispensacio
nalismo progressivo deixa o significado
definitivo das passagens proféticas aberto
à complementação. Os dispensacionalistas
tradicionais vêem isto como uma prática
perigosa que permite que intérpretes futu
ros continuem lendo novos significados no
texto bíblico.
PREOCUPAÇÕES SOBRE 0
D IS P E N S A C IO N A LISM O PROGRESSIVO

Muitos dispensacionalistas tradicionais
estão preocupados com o fato de os dispen
sacionalistas progressivos estarem obscurecendn a distinção entre Israel e a Igreja. Neste
ponto, a abordagem progressiva começa a
parecer mais com uma teologia de aliança
do que um dispensacionalismo.
Quando os povos distintos de Deus (Is
rael e a Igreja) não estão distintos, toma-se
difícil explicar a função destes povos dentro

do plano divino. Este ohscureclmento ocor*
reu rapidamente no século IV. Certamente,

os primeiros líderes e apologistas crlstflos
eram cristãos judeus que ainda criam em um
futuro nacional para Israel. Mas o sucesso da
Igreja romana no século IV levou ao triunfalismo e a uma mudança dramática na opi
nião da Igreja quanto ao futuro de Israel.
Uma segunda preocupação é o aban
dono de uma interpretação literal das Escri
turas. Deixar a exegese literal, contextual, gramatical e histórica leva, no final, a
interpretações inovadoras e inventivas
Bíblia. Isto, por sua vez, deixa a porta her
menêutica aberta para métodos de exegese
de múltiplos níveis, em vez de uma sólida
exegese do texto. Tal abordagem identifica
o significado no texto em vez de permitir
que o texto fale por si só.
A maioria dos dispensacionalistas pro
gressivos não se considera estar substancial
mente desviando-se do dispensacionalismo
clássico. No entanto, a sua abordagem ino
vadora parece realmente ter um efeito so
bre aqueles que seguem a sua ideologia. O
método de interpretação chamado de “com
plementar” muito rápida e facilmente leva
ao método de múltiplos níveis apoiados por
aqueles que de forma gradual se afastaram
totalmente do dispensacionalismo.
Vivemos em uma época em que a abor
dagem pós-moderna da verdade está mo
vendo a sociedade para longe da verdade
objetiva, e na direção da verdade subjetiva.
Tendo isto em mente, não precisamos de
finir os parâmetros do dispensacionalismo
mais claramente do que nunca? Desgastar
as características do dispensacionalismo
a fim de dialogar com os que defendem a
aliança poderia, no final, debilitar comple
tamente todo o sistema do dispensaciona
lismo clássico.

— Wayne House e
Robert Thomas
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DISPENSAÇÕES

AS SETE DISPENSAÇÕES
Algumas promessas, ordenanças e prin
cípios passam de uma dispensação para
outra, enquanto que outras são anuladas e
substituídas por novas revelações. Deus re
velou sete dispensações nas Escrituras:

(Veja também “Dispensacionalismo”)

1. Inocência
Deus adm inistra os assuntos do m undo
conform e sua própria vontade e em v á 
rios estágios, que são às vezes d en om in a
dos de “d isp en saçõ es” . C om preender a
diferença entre estas dispensações ajuda
a interpretarm os corretam ente as rev e
lações de Deus para cad a um a delas. A
cada dispensação, D eus apresenta novas
prom essas e ordenanças, mas o seu plano
para a redenção e recon ciliação da h u 
m anidade perm anece o m esm o ao longo
da h istória.

0 QUE É UMA DISPENSAÇÃO?
O termo em português, “dispensação” ,
é uma tradução do grego oikonomía, não
raro traduzido por “adm inistração” nas tra
duções mais modernas. Oikonomía é uma
justaposição de oikos, que significa “casa” ,
e nomos, que significa “lei”. Ela descreve o
gerenciam ento ou a adm inistração dos as
suntos de um lar.
U m a dispensação inclui os seguintes
elementos:

2. Consciência
3. Governo Humano
4. Promessa
5. Lei
6. Graça ou Igreja
7. Reino
(Observação: As ditas alianças “edê
nica” e “adâm ica” não são, na verdade,
alianças, mas podem ser assim considera
das para uma comparação entre promes
sas, juízos e etc. Veja o verbete “A lianças”
para mais informações.)
1. A A liança Edênica e a Dispensação da
Inocência
A primeira aliança envolveu a existên
cia física do homem sobre a terra. Adão
não tinha uma história e, portanto, ne
nhum conhecimento sobre como cuidar de
suas necessidades físicas. Em vez de deixar
o homem experimentar formas próprias de

AS DISPENSAÇÕES — 0 CUMPRIMENTO DO PLANO DE DEUS AO LONGO DO TEMPO
Inocência
Teste

C o n sc iê n c ia

G o v e rn o
H u m an o

Promessa

Teste

Teste

E sp a lh a r -se

p e la

N ã o c o m e r d a á rv o 

V iv e r p e lo c o n h e 

re d o c o n h e c im e n to

c im e n to d o b e m e

te rra e fo r m a r g o 

d o b e m e d o m al

d o m al

v e rn o s

Falha
O p e c a d o o r ig in a l

E x p u ls ã o d o J a r d i m

Teste

Teste

Teste

O b e d e c e r à lei

A c e i t a r a C r is t o
p e la fé

Falha

Falha

Falha

O h o m e m fez so m e n -

A T orre de B a b el

A b a n d o n o d a te r r a

Falha
Uma

lo n g a

lis ta

Reino
Teste
Baseado n a fide1idade de Deus

Falha

Falha

A ig r e ja a p ó s t a t a

A r e b e liã o fin a l

d e d e s o b e d iê n c ia s

Conseqüência

Conseqüência
O d ilú v io

Graça

V iv e r p e la té

te o q u e e ra m a u

Conseqüência

Lei

A

co n fusão

causad a

1
j

Conseqüência

Conseqüência

Conseqüência

Conseqüência

O c a tiv e iro n o E g ito

O e x í lio e a cruz

A T r ib u la ç ã o

O in f e m o

por m últiplos idiom as
A l i a n ç a E d ê n ic a
1. P ovoar a terra
2. Su bju gar a terra
3. D om inar sobre os
anim ais
4- A lim entar-se de
ervas e frutos
5. A bster-se de c o 
mer da árvore do
bem e do m al
6. O ca stig o era a
m orte

A l i a n ç a A d â m ic a

A lia n ç a N o a ic a

messa
3. O estado da mulher é
alterado

1. E confirm ada a re
lação do hom em
com a terra
2. E confirm ada a or
dem da natureza
3. E instituído o go

a. A dor do parto é
m ultiplicada
b.M atem idade
com

verno hum ano
4- Jam ais voltaria a
h aver um dilúvio

1. A serpente foi am aldi
çoada
2. Surge a primeira pro

sofrimento
4. A terra é am aldiçoada

universal; ou seja,
juízo pelas águas

A l i a n ç a A b r a â m ic a

A l i a n ç a M o s a ic a

1. D ada a Israel
1.Faria de Israel uma
2. D ividida em três
grande nação
2.
A descendência se partes
a. O s m andam enria abençoada
tos revelam a
3. Seu nom e seria
justiça de Deus
grande
b. O s juízos reve
4. Seria um a bênção
5. Q u em a abençoasse
seria abençoado
6. Q u em a am aldiço
asse seria am ald i

5. O sofrimento na vida
tom a-se inevitável
6. Surge o trabalho fati-

çoado
7. Em Israel, todas as
fam ílias da terra se

gante
7. Surge a m orte física

riam abençoadas
8. A terra prom etida

lam as exigên 
cias sociais
c. A s ordenanças
revelam a vida
religiosa
3. M orte revelada

N o v a A lia n ç a
1. Melhores promessas
2. M ente e coração
dispostos
3. U m relacionamento
pessoal com Cristo
4. A destruição do pe
cado
5. A consumação da
redenção
6. Perpetuidade, con
versão e bênçãos

A l i a n ç a D a v íd ic a

1. A casa de Davi:
prosperidade da tamília.
2. O Trono — uma au
toridade real
3. O reino davídico —
um governo
4- Perpétua, eterna
5. Cristo assentar-se-á
no trono de Davi

suprir o que lhe fosse necessário, Deus re

velou a Adão como ele deveria cuidar de
suas necessidades. As necessidades funda
mentais do ser humano não mudaram mui
to ao longo do tempo.
Quando Deus criou Adão, no Jardim do
Éden, este era puro, e recebeu também certos
princípios a serem seguidos. Mantendo-se fiel
a tais princípios, Adão prosperaria, assim:
1. Povoaria a terra com seus filhos (Gn
1.28).
2. Usaria a natureza (subjugaria a terra)
para alimentar-se, abrigar-se e vestirse (Gn 1.28).
3. Dominaria sobre toda a vida animal
(Gn 1.28).
4. Alimentar-se-ia de frutas e vegetais
(Gn 1.29).
5. Trabalharia pelo seu sustento (Gn
2.15).
6. Obedeceria a Deus (abstendo-se de
comer o fruto da árvore que Deus lhe
proibira).
A aliança edênica está vinculada à
dispensação da inocência, pela qual Deus
testou o homem para ver se ele viveria
segundo as condições divinas. Deus or
denou que o homem não comesse do
fruto da árvore do conhecim ento do
bem e do mal (G n 2.17). A dispensação
terminou com o fracasso do homem: Eva
foi enganada (1 Tm 2.14) e A dão deli
beradamente desobedeceu. Com o resul
tado, o primeiro homem experimentou
pessoalmente o conhecim ento do bem e
do mal. O que parecia o simples ato de
comer uma fruta levou a um amplo co
nhecimento do que é certo ou errado. Na
dispensação seguinte, os descendentes de
Adão foram responsáveis por esta nova
consciência do pecado.

Como AdíU) nSo cumpriu as condlçcVs
da primeira dispensação, Deus o julgou.
O julgamento de Deus levou
expulsão
do jardim. A primeira dispensação, assim

como as seguintes, deixa claro que o homem
natural é incapaz de obedecer ou agradar
a Deus. O homem perdeu o privilégio de
viver no ambiente inocente do Éden, mas
o princípio da aliança seguiria intocado: o
homem continuaria responsável por prover
suas necessidades. Como conseqüência do
fracasso humano, Deus colocou um que
rubim à entrada do jardim para impedir o
homem de retornar (G n 3.24).
2. A A liança A braâm ica e a Dispensação
da Consciência
A segunda aliança surgiu do fracasso
da humanidade na primeira dispensação.
A aliança adâmica não apenas prometeu
redenção para a humanidade, mas também
juízo para aquele que fora responsável pelo
primeiro pecado. A aliança adâmica in
cluía as seguintes promessas e juízos:

1. Deus amaldiçoou a serpente, instmmento de Satanás, transformando-a de
uma bela criatura a um odioso réptil.
2. Deus prometeu destruir Satanás,
esmagando sua cabeça no futuro
(G n 3.15).
3. Deus prometeu que a mulher daria
à luz um descendente: um Redentor
para a humanidade, o qual destruiria
Satanás (Gn 3.15).
4- O homem haveria de prover suas ne
cessidades físicas por meio de traba
lho físico duro e sofrido (Gn 3.19).
5. Deus amaldiçoou a natureza (a
criação). Conceder seus frutos para
o suprimento humano tornou-se
mais custoso e sua beleza esmore
ceu (G n 3.17-18).

6. O sofrimento dn mulher no parto foi
multiplicado e cia tornou-se submis
sa a seu esposo (G n 3.16).

vel «penas por si mesmo. A aliança nonleu
incluiu a instituição do governo humano.
A humanidade passaria a viver em uma so

7. A raça humana passou a experimen
tar a morte física (Rm 5.12).

ciedade corporativa. Antes disso, as pesso
as viviam em grandes famílias governadas
por chefes tribais. Com o crescimento da
sociedade, as pessoas passaram a organizarse sob governos centrais.
Depois do dilúvio, Deus firmou uma
aliança com Noé e concedeu o arco-íris
como sinal: “Este é o sinal do concerto
que ponho entre mim e vós” (G n 9.12).
A aliança noaica deu início ao terceiro
período de tempo: a dispensação do go
verno humano. Deus já não permitia que
a consciência individual fosse a única base
da vida humana. A humanidade falhou em
viver conforme a consciência individual,
então Deus puniu a humanidade por meio
do dilúvio mundial.
Na aliança do governo humano, Deus
confirmou elementos das alianças ante
riores: o homem devia subjugar a terra e
prover suas necessidades (Gn 9.3), e as
leis físicas do universo continuariam orga
nizadas (G n 8.22). Deus então acrescenta
uma nova promessa: a terra jamais voltaria
a sofrer um dilúvio (G n 9.15). A essência
da aliança noaica era o direito legal de se
tirar uma vida humana (Gn 9.6), que é a
suprema expressão de um governo.
O teste da dispensação do governo hu
mano consistia em a humanidade se dividir
em nações, sociedades e governos. A Bíblia
fala muito pouco sobre esta dispensação e
sobre como o homem vivenciou tal teste.
A maior parte dos registros históricos traz
as gerações dos filhos de Noé. Por esse mo
tivo, Gênesis 10 lança pouca luz sobre este
longo e misterioso período de tempo. O
juízo que encerra esta era, porém, é muito
bem conhecido.
O fracasso da humanidade fica evidente
com o juízo divino na Torre de Babel (Gn
11.6-8). Embora a humanidade falhasse na

Uma vez que o homem não conseguiu
ser bem-sucedido no teste da dispensação
da inocência, Deus lhe deu uma segunda
dispensação juntamente com um segundo
teste. A humanidade não tinha como vol
tar atrás, então prosseguiu para o teste se
guinte. Quando o homem adentrou o am
biente mais hostil fora do Jardim do Éden,
Deus estabeleceu um segundo conjunto de
princípios para guiar sua vida. Esta dispen
sação da consciência foi orientada por um
conhecimento limitado do certo e do erra
do, o qual Adão acumulara por experiência
própria. Deus apresentou a aliança adâmica logo no início desta dispensação.
Durante a dispensação da consciência,
o homem desfrutou de uma vida longa, mas
não foi capaz de seguir sua consciência. A
humanidade falhou no teste e demonstrou
que não seguiria o princípio geral de fazer
o que é bom. Em vez disso, “era continua
mente mau todo desígnio do seu coração”
(G n 6.5) e “se arrependeu o Senhor de ter
feito o homem na terra” (Gn 6.6). A dis
pensação da consciência terminou com o
juízo do dilúvio.
3. A A liança N oaica e a Dispensação do
Qoverno Humano
Após o dilúvio varrer a sociedade da
face da terra, deixando apenas oito pessoas
vivas, Deus apresentou uma nova aliança
com novas promessas, a qual veio com uma
nova dispensação e novos testes. Os prin
cípios das duas primeiras alianças tiveram
continuidade (as pessoas deviam prover
suas necessidades e viver de acordo com a
sua consciência), mas o homem já não vi
via como um indivíduo isolado, responsá

dispensado do governo, Deus nflo anulou
os princípios dados a Noé. Os princípios dc
governo e os princípios das duas primeiras
alianças continuaram válidos.

4. A Aliança A braâm ica e a Dispensação
da Promessa
Quando Deus chamou Abraão, a his
tória do homem experimentou uma revi
ravolta dramática. Deus lidara com a hu
manidade em cada uma das dispensações.
Com Abraão, todavia, Deus o escolheu
e planejou fazer dele uma nação única, o
centro de sua obra. Por meio unicamente
daquela descendência, Deus planejou sal
var o mundo.
A aliança abraâmica incluiu as seguin
tes promessas:
1. De Abraão, Deus faria uma grande
nação. Uma nação que influenciaria
outras nações e perduraria enquanto
outras desapareceriam.
2. Deus abençoaria esta nação com
prosperidade financeira e espiritual
(Gn 12.2).
3. Deus tornaria o nome de Abraão
universal e eterno.
4. Deus abençoaria Abraão (G1 3.1314).
5. Deus abençoaria as nações que aben
çoassem a descendência de Abraão.
6. Deus abençoaria todas as famílias
da terra por meio da semente de
Abraão, ou seja, o Cristo (Gn 12.3).
7. Deus conduziu Abraão à terra (Gn
12.1) e prometeu-a a ele (Gn 12.7).
A partir daquele momento, ela pas
sou a denominar-se Terra Prometida.
O aspecto mais importante da aliança
de Deus com Abraão é a promessa. Este
quarto período, a dispensação da promessa,

testou n dlnponlçflo e a capacidade do povo
de Deus de aceitar e viver i>luz da promessa
de Deus. Eles deviam viver na Terra Pro
metida e, quanto à semente prometida,

confiar em Deus.
Cada dispensação incluía um teste e a
quarta delas demonstrou a inépcia humana
em viver pela promessa de Deus. Os des
cendentes de Abraão recusaram-se a viver
na terra pela fé, então imigraram para o
Egito. O último teste desta dispensação e o
conseqüente fracasso do povo de Deus (Is
rael) aconteceram quando Deus tentou le
vá-los do Egito para a Terra Prometida. Em
Cades-Barnéia, o povo recusou-se a confiar
em Deus e entrar na Terra Prometida. Deus
os julgou e todos que não aceitaram sua
promessa pereceram no deserto. Somente
os que tiveram fé (Josué e Calebe) e aque
les com idade inferior a vinte anos entra
ram na Terra Prometida.
5. A Aliança M osaica e a Dispensação
da Lei
O pacto firmado por Deus no monte S i
nai foi a aliança mosaica, que incluía a lei.
A lei evidenciava para cada indivíduo que
este era um pecador perante Deus. Durante
as dispensações anteriores, o homem era
um pecador mesmo sem ter conhecimen
to da lei. Paulo fala: “reinou a morte desde
Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que
não pecaram à semelhança da transgressão
de Adão” (Rm 5.14).
A aliança mosaica possuía três partes:
(1) os mandamentos, que expressavam a
justa vontade de Deus; (2) os juízos, que
expressavam a vida social de Israel; e (3)
as ordenanças, que regulamentavam a vida
religiosa da nação. Jesus chamou-as todas
de “a lei” (Mt 5.17), e Paulo explicou que
tratava-se de um “ministério da condena
ção” (2 Co 3.7-9). Ninguém jamais foi sal
vo por cumprir a lei. Era apenas uma forma
de Deus testar Israel. O fracasso da nação

em cumprir a lei levou a um juízo, tal qual
todas as outras dispensações.

vnricaçOe* nflo me lembrarei mal»"

A dispensação da lei terminou com Je
sus Cristo. Ele cumpriu a lei com perfeição
(Mt 5.17) e cravou-a na cruz (Cl 2.14).
Ele “aboliu, na sua carne, a lei dos man
damentos na forma de ordenanças” (Ef
2.15). Assim como os princípios das alian
ças anteriores continuaram pelas dispensa
ções posteriores, o princípio da lei também
continuou após a cruz de Cristo. Cristo não
jogou fora a sabedoria da lei, mas apenas
suas punições.

5. Está baseada no sacrifício de Cristo,
o melhor Mediador, e assegura bên
çãos eternas para todos aqueles que a
aceitarem.

6. A Nova A liança e a Dispensação da
Qraça
O AT já contemplava a nova aliança:
“Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firma
rei nova aliança com a casa de Israel e com
a casa d eju d á” (Jr 31.31). A nova aliança,
também chamada de “Novo Testamento”,
foi firmada na morte de Jesus Cristo. Ela é
também denominada “Segunda Aliança”,
contrastando com a aliança mosaica da lei:
“Porque, se aquela primeira aliança tivesse
sido sem defeito, de maneira alguma esta
ria sendo buscado lugar para uma Segunda”
(Hb 8.7). A nova aliança é “melhor” que a
antiga aliança:
1. Ela é incondicional: “Porque esta é
a aliança que firmarei com a casa de
Israel” e “eu serei o seu Deus, e eles
serão o meu povo” (Hb 8.10).
2. Deus garante que os homens cumpri
rão suas condições: “N a sua mente
imprimirei as minhas leis, também
sobre o seu coração as inscreverei”
(Hb 8.10).
3. Ela é extensiva a todos: “Todos me
conhecerão, desde o menor deles até
ao maior” (Hb 8.11).
4. Ela erradicará completamente o pe
cado: “de seus pecados e de suas pre-

(Hb 8.12).

Cristo predisse a nova aliança na noite
de sua morte, quando instituiu a Ceia do
Senhor: “Isto é o meu sangue, o sangue
da nova aliança, derramado em favor de
muitos, para remissão de pecados” (Mt
26.28). Os resultados da nova aliança se
aplicam principalmente à dispensação da
graça, mas, da mesma forma que as alian
ças anteriores eram aplicáveis às futuras
dispensações, a nova aliança estende os
benefícios da salvação aos crentes das dis
pensações anteriores.
A dispensação da graça não testa a obe
diência à lei. Em vez disso, a questão é o
que a pessoa fará com Jesus Cristo. Os cren
tes nesta dispensação devem aceitar Jesus
Cristo e viver pela graça. A dispensação da
graça terá fim quando a Igreja rejeitar a gra
ça divina e descambar para a apostasia. A
conseqüente tribulação é o juízo de Deus, o
qual porá fim à era da graça.
7. A A liança Davídica e a Dispensação
do Reino
A aliança de Deus com Davi é espe
cial. Há um grande intervalo de tempo
entre as revelações de Deus acerca desta
aliança e sua futura consumação. A alian
ça davídica teve implicações imediatas
para Israel, mas foi o fundamento de uma
futura dispensação conhecida como “a era
do reino” — o Milênio — quando o filho
de Davi sentar-se-á no trono de Israel e
governará sobre Jerusalém.
Anteriormente, Deus prometera a Eva
que da sua semente viria o Redentor (Gn
3.15). Depois, Deus reduziu a linhagem da

promeua ao» descendente» dc Sem (ü n
9.26). Entilo passou á família de Ahraáo
(Gn 12.5) e, por fim, à tribo de Judá (C n
49.10). A linhagem do Redentor volta

mais uma vez a estreitar-se e, agora, a se
mente prometida deve vir dos descenden
tes de Davi.
A aliança davídica é incondicional
(SI 89.20-37) e baseia-se na natureza de
Deus. Deus instituiu sua nação por inter
médio da aliança abraâmica; deu suas leis
ao povo desta nação com a aliança m o
saica; e estabeleceu um soberano sobre
ela na aliança davídica. A promessa da
A liança Davídica é dividida em quatro
partes (2 Sm 7.13):
1. Deus firmará a linhagem familiar de
Davi.
2. Deus governará seu povo por meio
de seu filho: o Filho de Davi.
3. Deus estabelecerá seu reino.
4. Deus reconhecerá o reino de Davi
para todo o sempre.
Esta aliança é perpétua e incondicio
nal: “N ão quebrarei o meu concerto [...]
Uma vez jurei por minha santidade (não
mentirei a D avi)” (SI 89.34-35). Q uan
do Israel desobedeceu, Deus não anulou
sua aliança, mas limitou-se a castigar seu
povo pela desobediência. O castigo veio
quando o reino foi dividido no governo
de Roboão. Deus confirmou esta aliança
com um juramento (SI 89). Confirmou-a
novamente a Maria (Lc 1.31-33), e Pedro
a repetiu no Pentecostes (A t 2.29-32).
Podemos saber com segurança que Deus
cumprirá esta aliança em um futuro reino.
Esta sétima e última era a governar a vida
do homem na terra virá após o juízo apo
calíptico que irromperá ao fim da era da
Igreja. Embora tenha todas as oportunida
des para agradar a Deus, o homem falhará.

Nesta última dispcnsaçflo, o homem vi-

verá em um ambiente perfeito, o próprio
Jesus Cristo governará a humanidade e
Deus removerá a maldição que avilta a
natureza. A inda assim, em circunstâncias
sobremodo ideais, o homem não conse
guirá agradar a Deus.
A “dispensação da plenitude dos tem
pos” (Ef 1.10) é um outro nome para este
futuro reino, que será governado pelo filho
de Davi (2 Sm 7.8-17; Zc 12.8; Lc 1.3133). Será uma cra repleta de bênçãos.
1. Cristo assumirá o controle do reino
(Is 11.3-4) e porá fim a toda anarquia
e desgoverno.
2. Deus recompensará a humanidade e
lhe dará descanso (2 Ts 1.6-7).
3. Deus dará glórias àqueles que sofre
ram (Rm 8.17-18).
4. Deus salvará toda a nação de Israel
(Rm 11.26), curará sua cegueira (2 Co
3.14-17) e a restaurará (Ez 39.25-29).
5. O tempo dos gentios chegará ao fim.
6. Deus suspenderá a maldição sobre a
criação e a natureza será restaurada
(Gn 3.17; Is 11.6-8; 65.20-25; Rm
8.19-21).
Mesmo esta última dispensação, com
suas circunstâncias ideais, terminará em
juízo. O teste consistirá em as pessoas se
submeterem ao Filho de Davi, Jesus Cris
to. Ele regerá com uma vara de ferro, o
que significa que reinará absoluto, lideran
do a humanidade com justiça e equidade.
A o fim dos mil anos, porém, um grupo se
reunirá para rebelar-se contra o Rei (Ap
20.7-9). Deus os julgará juntamente com
Satanás (Ap 20.10). Então, no juízo final
das eras (dispensações), aqueles que rejei
taram a Deus serão lançados no lago de
fogo (A p 20.11-15).

Deu», dessa forma, tersí demonstrado
que em todas as eras (dispensações), sob
quaisquer circunstâncias ou provas, o ho
mem jamais será capaz de viver conforme

os princípios expressos nas alianças, ou
cumprir as exigências das dispensações.
Aqueles que viverem com Deus por
toda a eternidade só o conseguirão por
causa da graça de Deus. O homem nada
fez para merecer a salvação. Aqueles que
sofrerem por toda a eternidade perce
berão que lhes foram oferecidas diversas
oportunidades e múltiplos testes para de
monstrarem sua fé em Deus. Em todas as
dispensações, a humanidade fracassou mi
seravelmente. Nas eras futuras, portanto,
ninguém poderá dizer que Deus foi injusto
ou sem misericórdia.
0 COMEÇO DO FIM

As dispensações nos capacitam a
compreender corretamente o cronograma profético de Deus para a história. N a
atual era, o instrumento que Deus utiliza
para agir é a Igreja, não Israel. Todavia,
para que o resto da profecia de Daniel
(Dn 9.25-27) se cumpra literalmente,
tal qual as 69 semanas, a Igreja deve ser
removida da terra. Este evento é cham a
do de “arrebatam ento”. Pode acontecer
a qualquer momento e deverá preceder
os sete últimos anos do decreto de Deus
para Israel, conhecidos como a Grande
Tribulação.

— Elmer Towns e Thomas Ice
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DORES DE PARTO
A doutrina sobre as “dores de parto” é de
extrema importância para a compreensão
das profecias bíblicas. Inicialmente, encontra-se em Jerem ias 30— 3 1. Aqui, Je 
remias profetiza a respeito da tribulação,
do ódio que as nações sentem por Israel,
da N ova A liança e do contínuo cuida
do de Deus para com o povo judeu. No
discurso sobre o monte das Oliveiras (Mt
24— 25), Cristo apresenta alguns deta
lhes sobre as dores de parto e os eventos
da Grande Tribulação. O apóstolo Pau
lo também menciona as dores de parto e
o Dia do Senhor em I Tessalonicenses,
onde ensina que a Igreja não passará por
este terrível período.
JER EM IA S

Em Jeremias 30.6, o profeta escreve:
“Perguntai, pois, e vede se, acaso, um ho
mem tem dores de parto. Por que vejo,
pois, a cada homem com as mãos na cintu
ra, como a que está dando à luz? E por que
se tornaram pálidos todos os rostos?”
Jeremias vê um futuro em que os ho
mens gemerão e sofrerão como se fossem
mulheres com as dores do parto. Isto acon
tecerá quando Deus “restaurar as fortunas”
de todos os judeus (Jr 30.3), durante os sete
anos de tribulação. Será um período “de
tremor, de temor, mas não de paz” (v. 5).

B o profeta acrescenta: "Porque aquele dia

50.7. Semelhante também a esta passa

é tflo grande, que nflo houve outro serne-

gem é o comentário de Jesus em Mateus
24.21: “porque nesse tempo haverá gran
de tribulação, como desde o princípio do
mundo até agora não tem havido e nem
haverá jam ais”.
Muitos dispensacionalistas utilizam a
expressão “grande tribulação” (gr. megale
thlipsis) para a segunda metade deste terrí
vel período. Mas quando Jeremias afirma,
em 30.7, que “grande é aquele dia” (Hb.
gadol) e que será “tempo de angústia para
Jacó” (Hb. zarah; “tribulação” ), ele parece
estar descrevendo todos os sete anos de ter
ror mundial.

Ihiintc! E é tempo de angústia para Jacó” .
Apesar de muitos judeus perecerem duran
te este período, a nação como um todo será
salva (30.7). A partícula hebraica meen

significa “fora de, longe de”. Toda a nação
será salva, levada para “longe” deste tem
po de sofrimento derradeiro. Estas coisas
acontecerão “naquele dia” (30.8); ou seja,
o Dia do Senhor.
Ao final das dores de parto, o Senhor
restaurará “a sorte das tendas de Jacó e
[compadecer-se-á] das suas moradas” (Jr
30.18). O castigo “cairá cruelmente sobre
a cabeça dos ímpios” (30.23). Jeremias
explica como este período chegará ao fim:
“N ão voltará atrás o furor da ira do Senhor,
até que tenha executado e até que tenha
cumprido os desígnios do seu coração; no
fim dos dias, entendereis isto” (30.24).
A o fim daquele tempo, quando o rei
no milenial tiver início, os judeus gritarão
uns aos outros: “Levantai-vos, e subamos a
Sião, ao Senhor, nosso Deus!” (31.6) Os
judeus dispersos cantarão: “Salva, Senhor,
o teu povo, o restante de Israel” (31.7).
As nações então ouvirão: “Aquele que es
palhou a Israel o congregará e o guardará,
como o pastor, ao seu rebanho” (31.10).
DISCURSO DE JESU S N 0 M O NTE 0A S
OLIVEIRAS

Ao descrever a tribulação que estava
para vir, Cristo cita Jeremias 30 em seu
sermão no monte das Oliveiras. Ele conta
a seus discípulos que virá o dia em que as
nações se levantarão umas contra as ou
tras, com fomes e terremotos ocorrendo
em vários lugares (M t 24.7). Em seguida,
acrescenta: “[...] todas essas coisas são o
princípio das dores” (M t 24.8). Jesus ain 
da diz: “Aquele, porém, que perseverar
até o fim, esse será salvo” (24.13). Isto se
parece com o que Jeremias escreveu em

PAULO E 0 S TESSALONICENSES

Após passar seu longo e detalhado es
tudo sobre o arrebatamento da Igreja (1 Ts
1.9-10; 4-13-18), Paulo assegura aos tessa
lonicenses que estes não experimentarão a
“repentina destruição, como vêm as dores
de parto à que está para dar à luz” (1 Ts
5.3). Com a expressão “lhes sobrevirá”,
ele pode estar aludindo especificamente às
provações do povo judeu ou, talvez, tam
bém aos terríveis dias que virão sobre todo
o mundo. Uma interpretação mais ampla
parece estar correta, pois Jesus diz: “aquele
dia [...] virá como um laço sobre todos os
que habitam na face de toda a terra” (Lc
21.34-35). Em 1 Tessalonicenses 5.3, Paulo
escreve que as pessoas estarão dizendo “paz
e segurança” imediatamente antes do iní
cio das dores de parto. Ele chama este dia
de “Dia do Senhor” (5.2). Estas expressões
são muito semelhantes à declaração de Je 
remias de que estas coisas “[serão] naquele
dia” (Jr 30.8).
Paulo chama as dores de parto de “ira”,
mas garante a seus leitores: “Deus não nos
destinou para a ira, mas para alcançar a sal
vação mediante nosso Senhor Jesus Cris
to” (1 Ts 5.9). Que boa notícia para nós
que vivemos nesta dispensação (na “era da

igreja" ou “era da Kru(,ii” ). Com esta menMigem de esperança, o apóstolo exorta seus

Classcock, editor. Matthew, Chicago: M o m ly

leitores: “Consolai-vos, pois, uns aos outros
e edificai-vos reciprocamente, como tam
bém estais fazendo” (5.11).
O que Paulo quer dizer com a expressão
“alcançar a salvação” ? A salvação (gr. soteria) possui três aspectos. Em primeiro lugar,
o crente é salvo da culpa do pecado pela
morte de Cristo. Em segundo, o crente é
capacitado a vencer o pecado por meio do
Espírito Santo que nele habita. Em tercei
ro, vemos em 1 Tessalonicenses 5.9 que o
crente é salvo da ira, das dores de parto,
que virão sobre todo o mundo ímpio.

Holladay, William L. A Conclse Hebrew and Ara

PARA OS ÍM P IO S

Para resumir, parece que as “dores de par
to” incluem todo o período da tribulação. Je
sus e Paulo referem-se a tal período como “a
ira”. Trata-se também do Dia do Senhor. Ele
virá sobre os ímpios, gentios e judeus, quando
os judeus voltarem à Terra Prometida, à terra
de Israel. A Igreja será arrebatada e afastada
dos horrores de todo este período.
A promessa de livramento das dores
de parto é feita sem qualquer precondição.
Deus, conforme o beneplácito de sua pró
pria vontade, decretou que escaparemos
do derramar de sua ira. N ão vemos aqui
nenhuma idéia de santificação ou arreba
tamento parcial. Nenhum crente que per
tença ao corpo de Cristo será deixado para
suportar sua ira” (Couch, p. 141).

— Mal Couch
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DUAS TESTEMUNHAS
Apocalipse 11.3-13 descreve a obra de dois
indivíduos excepcionais que proclamarão
o evangelho durante 1.260 dias, na pri
meira parte da Tribulação. Mencionadas
como as “duas testemunhas”, o ministério
sobrenatural destas duas pessoas dirige-se a
Jerusalém e à nação de Israel, a quem elas
fornecem um testemunho especial do pro
grama de juízo de Deus. Apesar de severa
oposição dos gentios e opressão de Isra
el durante a segunda parte da Tribulação
(Ap 11.2), Deus continuará a proporcionar
oportunidade para o arrependimento, e a
sua soberania sobre a história e a natureza
humana se demonstrará ao longo de todo o
período da Tribulação.
No AT, eram necessárias duas teste
munhas para que houvesse um testemu
nho legal competente que assegurasse a
condenação (Dt 17.7; 19.15; Nm 35.30).
N o entanto, a obra destas duas pessoas é
mais profética do que de procedimentos.
Segundo Apocalipse 11.3, as testemunhas
pertencem a Deus e são mensageiros pro
féticos especiais, vestidos de pano de saco.
A sua vestimenta, que indica aflição, hu
milhação e tristeza, é remanescente da dos
profetas do AT, e é um símbolo de que as
testemunhas são profetas de condenação,

convocando a naçflo de Israel ao arrependlmento (veja SI 69.11; Is 37.1-2; Dn 9.3;
Jl 1.13; Jn 3.5-8).
A IDENTIDADE

Muitos estudiosos das profecias identi
ficaram as duas testemunhas como Moisés
e Elias, embora outras opções também te
nham sido conjeturadas. Entre outros pares
históricos sugeridos pelos intérpretes ao
longo dos séculos, encontram-se Enoque
e Elias (uma vez que ambos foram levados
ao céu sem morrer), Jeremias e Elias, Tia
go e João, Pedro e Paulo, dois cristãos que
foram martirizados pelo general romano
Tito, e dois futuros profetas judeus que ain
da não tenham vivido. Alguns intérpretes,
observando que as testemunhas são cha
madas de “castiçais”, em Apocalipse 11.4,
e que os castiçais são símbolos das igrejas
em 1.20, argumentam que as testemunhas
simbolizam a Igreja. N o entanto, esta in
terpretação pressupõe que toda a passagem
(11.3-13) é simbólica. Além disso, somen
te indivíduos podem vestir pano de saco, e
a descrição das testemunhas evidencia que
elas têm poderes extraordinários e identi
dades específicas, como os profetas do AT.
Tal visão simbólica também exige que to
dos os crentes desta época sejam martiriza
dos. Alguns também argumentaram que as
duas testemunhas são um misto de figuras
históricas e simbólicas.
Talvez a solução mais simples seja in
terpretar que se trate de Moisés e Elias.
Ambos reapareceram na transfiguração
de Jesus (Mt 17.3; Mc 9.4; Lc 9.30), e os
sinafs milagrosos realizados (Ap 11.5-6)
combinam com os que foram realizados
pelos dois profetas. Moisés converteu água
em sangue e enviou pragas aos egípcios (Ex
7.14-11.10). Elias fez descer fogo do céu (2
Rs 1.10) e impediu que a chuva caísse dos
céus (1 Rs 17.1; veja Lc 4.25; Tg 5.17). A
duração da seca, nos tempos de Elias, tam

bém 6 a mesma deste período. Uma ajuda
adicional para identificar as duas testemu
nhas como sendo Moisés e Elias vem de
Malaquias 4.5, que afirma que Elias será
enviado outra vez, por Deus a Israel, “antes
que venha o dia grande e terrível do Se
nhor”.
Alguns intérpretes, no entanto, fazem
objeção a esta hipótese de Moisés e Elias,
porque João Batista cumpriu a profecia
de Malaquias, e porque Moisés realmente
morreu, e morrer uma segunda vez (Ap
11.7) é algo problemático. Mas ainda que
João Batista fosse como Elias, ele não res
taurou todas as coisas, como profetizadas.
A respeito de Moisés, duas mortes para um
indivíduo é algo extraordinário, mas não se
trata de algo sem precedente, pois Lázaro
teve a mesma experiência.
Outra questão é se Elias foi glorificado
depois que “subiu ao céu” em um redemoi
nho (2 Rs 2.11). Em caso afirmativo, como
poderia ele voltar à terra em um corpo
físico, mortal, e morrer? Um fator impor
tante para solucionar este problema pode
ser encontrado em uma declaração de Je 
sus: “Ninguém subiu ao céu, senão [...] o
Filho do Homem” (Jo 3.13). A sua decla
ração parece excluir a possibilidade de que
qualquer pessoa, incluindo Enoque e Elias,
pudesse ter subido ao céu do trono de Deus.
Jesus foi “as primícias dos que dormem”, no
sentido de receber um corpo ressurreto glo
rificado. Ninguém mais receberá um cor
po como este até o arrebatamento (1 Co
15.20-23). Na verdade, ninguém poderia
ter sido glorificado antes do próprio Jesus.
Talvez, então, nem Enoque nem Elias te
nham recebido corpos glorificados quando
Deus os tirou da terra. Como Paulo (2 Co
12.2-4), eles podem ter sido levados ao céu
(ou paraíso) de Deus por um período de
tempo. Depois, ambos retornaram à terra,
temporariamente, para aparecer com Jesus
na sua transfiguração (Mt 17.3). E, final

mente, umbus podem, mnls uma ver, entrar
nu vid» mortal no início da Tribulação e
morrer outra vez, três anos e meio depois.

luz, para Israel. O seu combustível é o iizel*
te de oliva, que representa o poder do Es
pírito Santo. Assim também, nos últimos

A razão por que Moisés é uma escolha
melhor do que Enoque é o fato de que Enoi|uc não seria um companheiro de testemu
nho apropriado com Elias em um ministério
profético dirigido exclusivamente a Israel.
Para a futura nação apóstata de Israel, de
pois do arrebatamento da Igreja, não have
ria outros dois homens em toda a história
de Israel que recebessem maior respeito e
apreciação do que Moisés e Elias. Moisés
foi o grande libertador dado por Deus ao
seu povo, como também o legislador para
Israel (veja Dt 34.10-12). Os judeus do sé
culo I realmente pensavam que Moisés lhes
dera o maná no deserto (Jo 6.32). E Deus
levantou Elias para confrontar Israel em
uma época de grande apostasia nacional.
Deus o justificou, enviando fogo do céu e
“um carro de fogo, com cavalos de fogo”
para escoltá-lo para fora deste mundo. Tão
elevada era a opinião que os judeus da épo
ca de Jesus tinham sobre Elias que, quando
viram os milagres de Jesus, alguns concluí
ram que Elias havia retornado (Mt 16.14).

dias, as duas testemunhas se levantarão
pelo poder de Deus e trabalharão em seu
cargo profético.
Deus protegerá as duas testemunhas da
queles que tentarem causar-lhes mal antes
que a sua missão esteja concluída. Apoca
lipse 11.5-6 registra os poderes milagrosos
dados a estas testemunhas e declara que se
alguém lhes quiser fazer mal, será destruído
pelo fogo. Isto corresponde à proteção dada
a Elias, que, em duas ocasiões, fez descer
fogo do céu, quando soldados tentaram
aprisioná-lo (2 Rs 1). De maneira similar,
os idólatras e inimigos de Moisés foram
destruídos pelo fogo (Nm 16.35).

0 M IN IS TÉ R IO

O ministério destas duas testemunhas
incluirá pregação, profecias e realização de
milagres. Elas chamarão as pessoas ao ar
rependimento, predirão eventos futuros e
anunciarão que é chegado o reino. Como
Zorobabel e Josué, que procuraram restaurar
Israel à sua terra, as duas testemunhas enco
rajarão a fidelidade a Deus, independente
mente das circunstâncias individuais.
Apocalipse 11.4 descreve as testemu
nhas como “as duas oliveiras e os dois cas
tiçais que estão diante do Deus da terra”.
Este versículo é uma alusão a Zacarias 4.3,
11, 14, em que Zorobabel e Josué, o sumo
sacerdote, líderes de Israel na época de Za
carias, são retratados como um castiçal, ou

A M O RTE E RESSURREIÇÃO

Por decreto divino, o ministério das
testemunhas durará 1.260 dias. Durante
três anos e meio, elas ministrarão em Je 
rusalém, a “grande cidade [...] onde o seu
Senhor também foi crucificado” (Ap 11.8),
sem que lhes seja feito nenhum mal. N o
final deste período, Deus retirará a sua pro
teção especial, e as duas testemunhas serão
mortas pela Besta. Ela “lhes fará guerra”
(11.7), uma expressão remanescente de
Daniel 7.21, e prenunciando Apocalipse
13.7. Durante este período, Jerusalém será
semelhante, espiritualmente, a Sodoma e
ao Egito. A semelhança figurativa sugere
uma degradação moral e espiritual comple
ta, e total antagonismo relativo a Deus e
ao seu povo.
Segundo Apocalipse 11.9, os corpos das
duas testemunhas não serão sepultados, fi
carão pelas ruas de Jerusalém durante três
dias e meio, como um espetáculo, para que
todas as pessoas os vejam. Esta era uma das
piores maneiras de desonrar um corpo nos
tempos bíblicos (SI 79.2-3). Haverá regozi
jo mundial pela morte das testemunhas por

parte dos "que habitam na terra" (1 1.10).
Bata expressão é uma fórmula apocalíptica
para o mundo incrédulo (A p 3.10; 6.10).

Os profetas morrerão na mesma cidade
onde morreu o seu Senhor, e, como Ele,
também serão fisicamente ressuscitados
levados ao céu em uma nuvem (Ap 11.11'
12; cf. At 1.9), da mesma maneira como a
Igreja terá sido arrebatada (1 Ts 4.17).
A ascensão das duas testemunhas será
pública e à vista de seus inimigos e zombadores (Ap 11.12). Depois do arrebatamen
to das testemunhas, um terremoto destruirá
a décima parte de Jerusalém e matará 7.000
pessoas. Depois disto, os restantes se con
verterão a Deus com arrependimento. O
arrependimento vem no final dos juízos das
taças, oferecendo encorajamento em meio
ao maior horror do mundo.

— Timothy J. Demy e
John C. Whitcomb
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ENGANO
Enganar é levar deliberadamente, por meio
de palavras ou atos, outra pessoa ao erro.

Embora possa ser realizado para bons pro
pósitos (por exemplo, quando as parteiras
hebréias enganaram o Faraó para salvar a
vida de meninos recém-nascidos; Êx 1.19),
o ato de enganar acontece mais freqüente
mente na exploração de outra pessoa ou no
ensino de falsas doutrinas.
A UTILIZAÇÃO D 0 ENGANO

A Utilização no Antigo Testamento
A principal palavra hebraica para
“engano” é ramah, juntamente com suas
derivadas. Ramah é utilizada com relação
ao logro ético e pessoal. Sua forma verbal
(ramah) é encontrada em oito ocorrên
cias no AT e descreve deslealdade, ardil
ou traição. Os gibeonitas, por exemplo,
usaram de engano para firmar um trata
do com Israel (Js 9.22). A forma nominal
(mirmah) é utilizada por quarenta vezes
no AT, e descreve o engano que uma
pessoa pratica contra a outra. “Então,
responderam os filhos de Jacó a Siquém
e a Hamor, seu pai, enganosamente, e
falaram, porquanto havia contam ina
do a Diná, sua irmã.” (G n 34.13) Amós
condena comerciantes desonestos que
“ [procedem] dolosamente com balanças
enganadoras” (A m 8.5). Provérbios 11.1
diz: “Balança enganosa é abominação
para o Senhor [...]” A língua do ímpio é
chamada de “fraudulenta” (SI 52.4). O
“chifre pequeno” (Dn 8.25), uma refe
rência a A ntíoco Epifânio, usará de astú
cia e engano para ganhar poder, e tenta
rá destruir o povo de Deus (Carpenter e
Grisanti, pp. 1 122-1 123).
A segunda palavra hebraica para “en
gano” é patah e, na Septuaginta, está tra
duzida pelo grego apatao. O verbo patah em
Nifal significa “ser enganado” (Jó 31.9).
Em Piei, significa “enganar” (2 Sm 3.25;
Pv 24.28). Em Pual, é “ser enganado” (Jr
20.7, 10). Tal qual ramah, patah refere-se a
um logro pessoal e ético.

A l Itillzaçdi) no Novo Testamento

rando: “Ó filho do diabo, cheio de todo

O N T utiliza diversas palavras gregas
para "engano” : plane (“erro” ), dolos (“astúi ia" ou “ardil” ), apate (“falsidade” , “simula
d o ” ) e paralogizomai (“ ilusão” , “farsa” ).

o engano e de toda a malícia, inimigo de
toda a justiça, não cessarás dc perverter os
retos caminhos do Senhor?” (A t 13.10)
Paulo inclui “engano” (dolos) como um
dos pecados da humanidade perdida (Rm
1.29). Ele chama os falsos apóstolos de
“obreiros fraudulentos” (2 Co 11.13).
Pedro exorta os crentes a deixar de lado
“toda malícia, e todo engano [dolon], e
fingimentos, e invejas, e todas as murmurações” (1 Pe 2.1). Jesus elogiou Natanael,
pois, ao contrário dos homens enganosos,
ele era um verdadeiro israelita, “em quem
não há dolo” (Jo 1.47). Paulo afastou-se
dos caminhos enganosos dos falsos mes
tres (1 Ts 2.3). Pedro louvou a Cristo
como o perfeito exemplo de quem sofreu
injustamente, pois “não cometeu pecado,
nem na sua boca se achou engano” (1 Pe
2.22). O supremo enganador é Satanás, a
quem Cristo, triunfante, lançará no lago
de fogo (A p 20.10).
O N T utiliza as palavras apatao e apate, tanto teologicamente como no sentido
ético. Paulo alertou os tessalonicenses para
que não fossem enganados por falsos pro
fetas. Estes falsos profetas apregoavam que
o Dia do Senhor já havia chegado (2 Ts
2.1-4; Ef 5.6; Cl 2.8). Ao falar sobre o po
der de sedução das riquezas, Jesus empre
ga esta palavra em seu sentido ético (Mt
13.22; Mc 4.19). Paulo, Pedro e o autor de
Hebreus usam o termo para expor o poder
enganador do pecado (Rm 7.11; Hb 3.13;
2 Pe 2.13). Paulo usa-o por duas vezes ao
falar sobre o ardil de Satanás contra Eva
(2 Co 11.3; 1 Tm 2.14).
Paulo também usa a palavra paralogizomai (“ilusão”, “farsa”) ao avisar sobre os
argumentos sedutores que podem desviar
(paralogizetai) o crente (Cl 2.4). Tiago diz
que o crente pode enganar a si mesmo ao
escutar a palavra e não praticá-la (Tg 1.22).
Ambas as passagens trazem a idéia implícita

O N T utiliza planao em sua forma ativa
i|iiase que exclusivamente no sentido apo
calíptico (Gunther, p. 459). No discurso
di' Jesus no monte das Oliveiras, ele aler
ta sobre falsos messias que enganariam a
muitos (Mt 24.5; Mc 13.6; Lc 21.8). Paulo
prevê a apostasia nos últimos dias e avisa
que “homens perversos e impostores irão
dc mal a pior, enganando e sendo engana
dos” (2 Tm 3.13). Em 1 João 1.8, o autor
da carta usa planao em um sentido ético
e espiritual: “Se dissermos que não temos
pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e
não há verdade em nós” (veja também
3.7). Como Paulo, João alerta contra falsos
mestres ou anticristos “que vos procuram
enganar” (1 Jo 2.26; 2 Jo 7). Paulo, Pedro,
João e Judas usam o substantivo plane para
avisar sobre falsos mestres e táticas enga
nadoras (2 Ts 2.11; 2 Pe 2.18; 1 Jo 4-6;
Jd 11-13). Judas, ao descrever os falsos
mestres como estrelas errantes, passa-nos
o principal conceito por trás de planao.
Como estrelas que escaparam de seu lugar
no espaço, os falsos mestres abandonaram
a verdade e têm tentado persuadir outras
pessoas a segui-los em seus erros. Por isso,
apesar de planao possuir um sentido espa
cial, os escritores neotestamentários usam
a expressão em um sentido teológico ou
ético, a fim de descrever aqueles que se
apartaram da verdade.
As palavras “engano” ou “ardil” (dolos) são fundamentalmente utilizadas no
sentido ético. Jesus menciona “engano”
(dolos) em uma lista de perversões morais,
a fim de enfatizar que não é o que entra no
estômago que corrompe uma pessoa, mas
o que sai do coração (Mc 7.21-23). Paulo
condena o feiticeiro judeu Elimas, decla

bIh» c| u c dá a ImpressSo dc ser verdadeiro
ou certo, mas que na verdade é errado.

de
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0 SIG N IFICA DO PARA A ESCATOLOGIA

Enganar é um dos pecados dos ímpios
(Mc 7.21-23; Rm 1.29). Conforme o que
nos diz João, todo aquele que permanece
no pecado tem sua fé reprovada (1 Jo 3.36). O verdadeiro crente não é capaz de
consistentemente praticar o engano. Por
isso, os crentes são exortados a buscar a pu
rificação e a se prepararem para a volta de
Cristo (1 Jo 3.2-3).
Jesus e os escritores do N T previram
que, na era atual, falsos mestres tentariam
desviar os crentes com doutrinas engano
sas. Aparentemente, à medida que a atual
era chega a seu fim e a Grande Tribulação
se aproxima, veremos urna proliferação de
falsos mestres, cujos esforços para enganar
ímpios mal informados e crentes incrédu
los serão intensificados (2 Tm 3.13).
O Anticristo (a besta que sobe do mar)
e o Falso Profeta (a besta que sai da terra)
trabalharão juntos para enganar as pesso
as, levando-as a adorar Satanás (o dragão)
durante a Grande Tribulação (Ap 13.118). Mas observe que Satanás (o maior
dos enganadores), a Besta e o Falso Pro
feta estão destinados para o lago de fogo
ardente (Ap 20.10).
A GRAVIDADE DO ENGANO

“Enganar” — ou seja, mentir delibe
radamente a outra pessoa — pode servir
a propósitos bons ou maus. Quando usado
para o mal, é um pecado mortal. Eva deso
bedeceu a Deus porque Satanás a enganou,
tornando toda a criação cativa do pecado.
O AT e o N T condenam o engano, tanto
teológica como eticamente. Eles alertam
para os juízos de Deus sobre todo aquele
que é enganador.

— W. H . Marty
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ERA DA IGREJA
A era da Igreja teve início no Dia de Pentecostes, em Atos 2, e será encerrada com o
arrebatamento, antes do início da Grande
Tribulação. Esta era não é caracterizada por
eventos proféticos verificáveis ao longo da
história, com exceção de seu início e seu
fim (Pentecostes e arrebatamento, respec
tivamente). A profecia bíblica, contudo,
revela seu curso em linhas gerais.
A maior parte das profecias cumpri
das durante a era da Igreja não diz respei
to especificamente à própria Igreja, mas
ao plano profético de Deus para Israel. A
profecia sobre a destruição de Jerusalém
e do Templo em 70 d.C., por exemplo,
diz respeito a Israel (M t 23.38; Lc 19.4344; 21.20-24). Embora ainda vivamos na
era da Igreja, os preparativos proféticos

com relaçflo a Israel jrt estSo em curso,
com o restabelecimento da nação israe
lense em 1948.
U M A DESCRIÇÃO DA ERA DA IGREJA

Mateus 13
As parábolas de Mateus 13 permitem
que vislumbremos a relação existente entre
a presente era e o reino futuro. Elas cobrem
o período de tempo entre os dois adventos
de Cristo — a primeira e a segunda vinda.
Isto inclui a presente era (era da Igreja),
a Grande Tribulação, a segunda vinda de
Cristo e o Juízo Final, embora não mencio
ne o arrebatamento.
Pentecost apresenta o seguinte resumo
desta descrição:
Podemos resumir o ensino a respei
to do curso desta era da seguinte for
ma: (1) a Palavra será disseminada
durante o período, mas também (2)
a mentira será pregada; (3) o reino
experimentará um crescimento iné
dito, mas (4) será conspurcado por
corrupções doutrinárias internas. O
Senhor, ainda assim, arrebanhará
para si (5) um tesouro especial den
tre o povo de Israel e (6) dentre a
Igreja. A era será encerrada com um
julgamento em que os ímpios serão
excluídos do reino vindouro e os
justos serão recebidos para desfru
tar as bênçãos do Reino do Messias.
(Pentecost, p. 149)
Isto significa que esta era é um tempo
de contínua pregação do evangelho. A
igreja começa como um pequeno grupo
de pessoas, mas torna-se uma instituição
global. N a medida em que se expandir
para alcançar o mundo inteiro, a igreja
se tornará cada vez mais apóstata, o que
levará a um juízo global após o arrebata
m ento da Igreja.

Apocalipse 2—3
As cartas às sete igrejas também contri
buem com um panorama do curso desta era
(A p 2— 3). Esta passagem aplica-se à Igreja,
e não ao reino futuro, conforme se vê pela
freqüente expressão: “Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Ap
2.7,11,17,29; 3.6,13,22). Estas sete igrejas
históricas do primeiro século fornecem um
paradigma para todas as igrejas que viriam
a existir ao longo da história da Igreja.
Apocalipse 1.19 indica que o livro é
dividido em três partes. “Escreve, pois, as
coisas que viste, e as que são, e as que
hão de acontecer depois destas.” A poca
lipse 1 corresponde às “coisas que viste”,
descrevendo o Cristo ressurreto. A poca
lipse 2— 3 diz respeito às “ [coisas] que
são”, i.e., à atual era da Igreja. A poca
lipse 4— 22 refere-se às “ [coisas] que hão
de acontecer depois destas”, ou seja: a
Grande Tribulação, a segunda vinda, o
M ilênio e o estado eterno.
Que lições sobre a era da Igreja podemos
extrair destas sete epístolas em Apocalipse?
Muitos estudiosos vêem características pe
culiares das sete igrejas presentes continua
mente ao longo de toda a história da Igreja.
(Para uma explicação sobre esta abordagem,
confira o verbete “Sete Igrejas de Apoca
lipse”.) Outros, como G. H. Pember, acre
ditam que as sete igrejas “representam um
retrato profético de sete períodos históricos
a serem atravessados pela Igreja” (Pember,
pp. 494-495). Esta abordagem é conhecida
como “método de interpretação históricoprofético” (Fruchtenbaum, p. 38) e resume
a era da Igreja da seguinte forma (p. 36):

1. Éfeso: a igreja apostólica (30 a 100
d.C.)
2. Esmima: a perseguição romana (100
a 313 d.C.)
3. Pérgamo: a era de Constantino (313
a 600 d.C.)

4. Tlutim: a Idade Média (600 a 1517
d.C.)

5. Sardes: a Reforma (1517 a 1648 d.C.)
6. Filadélfia: o movimento missionário
(1648 a 1900 d.C.)
7. Laodicéia: a apostasia (1900 até os
dias de hoje)
É claro que, considerando esta visão, so
mente ao fim da era da Igreja nós seriamos
capazes de olhar para trás e compreender
tudo isto. Somente ao fim da presente era,
conseguiríamos correlacionar a história da
igreja aos padrões revelados na análise que
o Senhor faz das igrejas citadas acima.

A apostasia ocorre em dois aspectos
principais, que sflo: doutrina e comporta
mento. Ou seja, a forma como pensamos e
como agimos. De acordo com o NT, ao fim
desta era, a igreja que professa o nome de Je 
sus passará a negar a verdade e a santidade.
• Negará a Deus — 2 Timóteo 3.4-5
•

Negará a C risto— 1 João 2.18; 4.3

•

Negará a volta de Cristo — 2 Pedro
3.3-4

•

Negará a fé —- 1 Timóteo 4-1-2; Ju
das 3

•

Negará a verdadeira doutrina —
2 Timóteo 4-3-4

•

Negará a liberdade cristã — 1 Timó
teo 4-3-4

•

Negará princípios morais — 2 Timó
teo 3.1-8, 13; Judas 18

•

Negará a autoridade — 2 Timóteo
3.4 (Pentecost, p. 155)

As Epistolas

Diversas epístolas do N T falam sobre
as condições da cristandade perto do fim
dos tempos. Praticamente todos os co
mentários vêm de epístolas escritas pouco
antes da morte de cada autor, como que
para enfatizar os perigos em potencial que
existiriam durante os últimos dias da Igre
ja. Eis uma rápida lista das sete principais
passagens que tratam dos últimos dias da
Igreja: 1 Timóteo 4-1-3; 2 Timóteo 3.1-5;
4.3-4; Tiago 5.1-8; 2 Pedro 2; 3.3-6; e a
pequena epístola de Judas. Cada uma des
tas passagens enfatiza insistentemente que
a apostasia será marcante na Igreja dos úl
timos tempos.
Em português, “apostasia” significa “re
nunciar ou abandonar uma religião, crença
ou fé”. O texto em grego do N T utiliza duas
palavras para “apostasia”. Uma é apostasia,
nome composto por dois termos gregos: apo
(“distante de”) e istémi (“posicionar-se”), o
qual significa “ficar distante” ou “apartarse”. A outra é o verbo piptô, que significa
simplesmente “esquivar-se” ou “abandonar”.
Quando utilizada em relação a algo abstrato,
como em “abandonar a fé”, esta palavra se
encaixa na categoria de apostasia.

As Escrituras indicam que, quando che
gar a hora do arrebatamento, a apostasia
estará disseminada por toda a cristandade.
A apostasia verificada na Igreja atual é uma
preparação para o engano ainda maior que,
durante a Grande Tribulação, virá com o
Anticristo. Porém, enquanto a Igreja estiver
aqui na terra, Deus Espírito Santo estará em
ação, trazendo novas pessoas a Cristo e capa
citando crentes fiéis a amadurecerem na fé.
0 DESTINO PROFÉTICO DA IGREJA

A Bíblia sistematicamente alerta os
crentes desta era contra a apostasia. Tal
característica, em termos gerais, é um si
nal do fim dos tempos. Qual é, contudo, o
futuro profético da Igreja? Para responder
esta questão, devemos separar a Igreja ver
dadeira da cristandade em geral. A verda
deira Igreja é formada por judeus e gentios
que efetivamente conhecem a Jesus como

Salvador c tiveram «eus pecados perdoados.
I Vsde o Dia de Pentecostes, em Atos 2, até

o arrebatamento, todos os crentes fazem
parte do corpo de Cristo, a Igreja.
Chamamos a esfera de influência da
Igreja de Cristandade. A cristandade é
formada por tudo que está associado à
igreja visível, incluídas todas as suas ra
mificações. A cristandade inclui tanto os
cristãos verdadeiros como os meramente
nominais. O trigo e o joio crescem juntos
(Mt 13.24-30). A cristandade e a verda
deira Igreja possuem destinos proféticos
completamente diferentes.
0 FUTURO DA IGREJA É 0 ARREBATAMENTO

N o calendário profético, o próximo
evento reservado para a verdadeira Igreja
é o arrebatamento (Jo 14-1-3; 1 C o 15.5152; 1 Ts 4.13-18). Este evento é descrito
em 1 Tessalonicenses 4.17; onde lemos
que, naquele dia, todos os crentes, vivos
e mortos, serão “arrebatados juntamente
com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor
nos ares”. Isto pode acontecer a qualquer
momento, sem nenhum aviso. Enquanto
Cristo está preparando um lugar para a
Igreja, esta deve permanecer fiel e estar
sempre alerta para o repentino retorno do
Senhor. Quando Deus der o sinal, a era
da Igreja será concluída no arrebatamento
e estaremos para sempre na presença de
Cristo.
0 FUTURO DA C RISTANDADE APÓSTATA
É 0 JUÍZO

A cristandade apóstata, contudo, será
deixada para trás, enfrentará a Grande
Tribulação e será a meretriz de Satanás, ou
seja, a “grande meretriz que se acha senta
da sobre muitas águas” (A p 17.1). Ela aju
dará a criar a grande ilusão do Anticristo.
Esta igreja apóstata preparará o caminho
para uma grande religião mundial, a saber,
a adoração do Anticristo e o acolhimento

da marca dn Resta (A p 13.16*18). Apo
calipse 13.11-18 apresenta o Falso Pro
feta (o líder da igreja apóstata durante a

tribulação) como aquele que defenderá,
em nome do Anticristo, o recebimento
da marca da Besta. Assim como a Igreja
verdadeira possui a função de declarar e
propagar a verdade de Deus, a prostituta
de Satanás tem, como principal função,
promover o engano.
0 FUTURO DA IGREJA É D IS TIN TO DO
FUTURO DE ISRAEL

A Igreja possui uma posição exclusiva
nos planos de Deus, desvinculada dos pla
nos divinos para Israel. A Igreja participa
das promessas espirituais da aliança abraâ
mica, na medida em que estas foram cum
pridas por intermédio de Cristo. Já Israel, e
não a Igreja, cumprirá separadamente seu
destino como nação. Isto acontecerá depois
do arrebatamento e da Grande Tribulação,
durante o Milênio. O N T ensina que, no
AT, a Igreja era um mistério oculto (Rm
16.25-26; Ef 3.2-10; C l 1.25-27). É por
isso que ela começou de forma repentina
e imprevista em Atos 2, e por isso também
terminará de forma repentina e imprevista,
no arrebatamento. A Igreja, portanto, após
o arrebatamento, não possui nenhum des
tino profético nesta terra.
0 TR O N O DE CRISTO

O N T ensina que a Igreja será removi
da da terra no arrebatamento, antes que a
Grande Tribulação tenha início (1 Ts 1.10;
5.9; Ap 3.10), e será levada por Cristo para
a casa do Pai (Jo 14-1-3). A Igreja estará no
céu durante a tribulação, como é represen
tado pelos 24 anciãos (Ap 4-4-11; 7-13-14;
19-4)- Os crentes ficarão diante do trono de
Cristo, preparando-se para acompanhá-lo em
sua segunda vinda (Ap 19.14). O banquete
das Bodas do Cordeiro acontecerá no início
do Milênio, logo após a segunda vinda.

0 M ILÊ N IO E O ESTADO ETERNO
Durante o Milênio, ü Igreja reinará e
governará com Cristo (A p 3.21). Em M a
teus 19.28, Jesus disse a seus discípulos,

dc Cristo e prosseguirá pelos mil unos sub
seqüentes (A p 2 0.]).

membros da Igreja, que eles voltariam a
reunir-se no reino e governariam sobre as
doze tribos de Israel. Em 2 Timóteo 2.12,
Paulo escreve: “se sofrermos, também com
ele reinaremos”. O principal propósito do
Milênio é a restauração de Israel e o domí
nio de Cristo sobre ele, mas a Igreja, como
noiva de Cristo, também estará envolvida
nos eventos deste período.

Muitos amilenialistas, pós-milenialistas e preteristas acreditam que “a era
vindoura” diz respeito à era atual em que
vivemos. Alguns afirmam que ela teve iní
cio na primeira vinda de Cristo, enquanto
outros defendem que ela começou com
um suposto retorno de Cristo, em 70 d.C.
Gary DeMar diz:

— Thomas Ice
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0 EQUÍVOCO

O “fim da era” se refere ao fim do
sistema salvífico da antiga aliança,
que envolve sacrifícios e rituais [...]
O “fim da era” se refere ao fim da
exclusividade dos judeus como be
neficiários das promessas da aliança
e à inclusão dos gentios nas bên
çãos da aliança e nos privilégios do
evangelho e do reino (Mt 21.41,43;
22.10). “Fim da era” é uma expres
são relacionada a alianças. Com o
Templo em ruínas, não seria possí
vel, ou mesmo necessário, pôr em
prática as inflexíveis exigências do
sistema de sacrifícios, que era um
sistema predestinado a extinguir-se
com a encarnação, morte, ressur
reição, ascensão e entronização de
Jesus. (DeMar, pp.69-70)

ERAS
Uma importante expressão em profecia
bíblica é “era vindoura”. Para se interpre
tar corretamente a profecia bíblica, tam
bém é necessário compreender um termo
semelhante: “era atual”. “Era atual” diz
respeito ao atual momento da Igreja, que
começou há quase 2000 anos, no Dia de
Pentecostes. Este período será encerrado
com o arrebatamento da Igreja. A “era
vindoura” está relacionada ao reino mile
nial, que começará com a segunda vinda

Os preteristas tendem a crer que as
expressões “presente era” e “esta era” di
zem respeito a um período de aproxim a
damente quarenta anos, que vai do mi
nistério de Cristo na terra à destruição de
Jerusalém em 70 d.C. Com o destaca De
Mar, isto significa que, após 70 d.C, esta
mos todos naquilo que a Bíblia denomina
de “porvir”. Preteristas radicais (que não
acreditam em uma segunda vinda futura)
crêem que, ao citar “esta era”, Jesus se
referia à era mosaica em que Ele mesmo

vivia. A cru do "porvir", portanto, seria a
cra cristã cm que, segundo entendem, a
Igreja está vivendo.

(Zc 14 4-5) e dar início à glória do reino
(Zc 14.14-15). Eis o que aconteceria com a
chegada da “era vindoura” .

AS PERSPECTIVAS
A Profecia Bíblica segundo a Perspectiva

A Profecia Bíblica segundo a Perspectiva

dos Judeus
A perspectiva judaica da profecia bíblica dividia a história em dois momentos.
Inicialmente havia a “presente era” em que
Israel aguardava pela vinda do Messias. Em
seguida, viria a “era vindoura”, em que
Deus cumpriria suas promessas e alianças
e Israel desfrutaria das bênçãos prometidas
com a vinda do Messias. A “presente era”
haveria de terminar com o surgimento do
Messias, quando teria início a “era vindou
ra”. A “presente era”, portanto, terminaria
em juízo, e a “era vindoura” seria precedida
por esta mesma devastação.
N o monte das Oliveiras, ao questio
narem Jesus (Mt 24-3), os discípulos rela
cionaram suas palavras de juízo acerca da
destruição do Templo com a invasão de
Jerusalém que Zacarias profetizara. Eles
acreditavam que aquele evento precederia
o advento do Messias.
Em Zacarias 14 4, o profeta descreve o
advento do Messias, no momento da insti
tuição do seu reino:
“E, naquele dia, estarão os seus pés
sobre o monte das Oliveiras, que
está defronte de Jerusalém para o
oriente; e o monte das Oliveiras será
fendido pelo meio, para o oriente e
para o ocidente, e haverá um vale
muito grande; e metade do monte
se apartará para o norte, e a outra
metade dele, para o sul.”
Sua vinda haveria de ser precedida pela
invasão e captura de Jerusalém (Zc 12.13; 14.1-3). O Messias, contudo, desceria o
monte das Oliveiras para libertar Jerusalém

de Cristo
Jesus utiliza o mesmo vocabulário,
da mesma maneira, quando, em Mateus
12.32, afirma: “Se alguém proferir algu
ma palavra contra o Filho do Homem,
ser-lhe-á isso perdoado; mas, se alguém
falar contra o Espírito Santo, não lhe será
isso perdoado, nem neste mundo nem no
porvir” . Cristo faz uma clara distinção
entre a era atual e a era vindoura. Meyer
afirma: “A ‘presente era’ é o período que
precede a vinda do Messias ou [...] como
Jesus a compreendia: o período anterior à
segunda vinda". Ele diz que “era vindoura”
é “o período que sucede a vinda do M es
sias [...] como Jesus a compreendia: o perí
odo posterior à segunda vinda” (Meyer, vol.
1, p. 342). Em M ateus 13.49, Jesus diz:
“Assim será na consumação dos séculos:
virão os anjos e separarão os maus dentre
os justos”. Ele então prossegue com um
discurso dentro dos padrões judaicos de
seu tempo.
Os discípulos concluíram que o juízo
predito por Cristo poria um fim na pre
sente era. Após este juízo, o Messias viria
e introduziria a era vindoura. Em Mateus
24-3, portanto, eles fizeram as perguntas
que levaram ao discurso no monte das
Oliveiras: “Dize-nos quando serão essas
coisas e que sinal haverá da tua vinda e do
fim do mundo?” Mais tarde, após sua res
surreição e antes da ascensão, Jesus pas
sou a Grande Com issão a seus discípulos
e disse em Mateus 28.20: “[...] eis que eu
estou convosco todos os dias, até à con
sumação dos séculos”. Mais uma vez, seu
vocabulário apresenta uma estrutura que
traz expressões como “presente era” e era
do “porvir”.

A Profecia lUblii u segundo a Penpectíva
dou Apóstolos

governante» agiram "por IgnorAncla" ao exi
gir a cruclficaçflo de Jesus. Ele então diz:

O apóstolo Paulo usa o mesmo lingua

jar quando, em Efésios 1.21, assevera que os
crentes do N T receberam uma posição em
Cristo “acima de todo principado, e poder,
e potestade, e domínio, e de todo nome que
se nomeia, não só neste século, mas tam 
bém no vindouro”. Em Gálatas 1.4, Paulo
diz que Cristo “deu a si mesmo por nossos
pecados, para nos livrar do presente sécu
lo mau, segundo a vontade de Deus, nosso
Pai”. Paulo também diz aos cristãos que
a graça de Deus nos instrui para que “[...]
renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente
século sóbria, justa e piamente” (Tt 2.12).
Paulo segue utilizando expressões como
“esta era” e “era vindoura” da mesma forma
que Cristo. Embora Jesus já tivesse passa
do pela terra, Paulo continua percebendo
a época em que a igreja vivia como ante
rior à vinda do Messias. Estamos, portanto,
ainda na “presente era”. Isto significa que
o “porvir” ainda não chegou e só virá com
a segunda vinda de Cristo. Trata-se de um
tempo que, ainda hoje, pertence ao futuro.
Mesmo após o período de quarenta dias,
posterior à ressurreição, no qual Cristo ensi
nou a seus discípulos sobre as “coisas concer
nentes ao reino de Deus”, eles lhe pergunta
ram, em Atos 1.6: “[...] Senhor, restaurarás
tu neste tempo o reino a Israel?” Jesus não os
repreendeu nem descartou a pergunta como
imprópria. Em vez disso, afirmou: “N ão vos
pertence saber os tempos ou as estações que
o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder”.
Isto obviamente implica a existência de um
futuro reino tal qual eles pensavam... porém,
não ainda. “O reino” é uma referência à era
do porvir. Nosso Senhor, então, disse a seus
discípulos para irem e pregarem o evangelho
por todo o mundo.
Em Atos 3, Pedro prega o evangelho
para Israel e diz que seus irmãos judeus e os

“Mas Deus assim cumpriu o que já
dantes pela boca de todos os seus
profetas havia anunciado: que o
Cristo havia de padecer. Arre
pendei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos
pecados, e venham, assim, os tem
pos do refrigério pela presença do
Senhor. E envie ele a Jesus Cristo,
que já dantes vos foi pregado, o qual
convém que o céu contenha até aos
tempos da restauração de tudo, dos
quais Deus falou pela boca de todos
os seus santos profetas, desde o prin
cípio.” (A t 3.18-21)
Dentro do mesmo espírito, Tiago, pe
rante o concilio de Jerusalém, diz em Atos
15.13-17:
“E, havendo-se eles calado, tomou
Tiago a palavra, dizendo: Varões
irmãos, ouvi-me. Simão relatou
como, primeiramente, Deus visi
tou os gentios, para tomar deles um
povo para o seu nome. E com isto
concordam as palavras dos profetas,
como está escrito: Depois disto, vol
tarei e reedificarei o tabernáculo de
Davi, que está caído; levantá-lo-ei
das suas ruínas e tomarei a edificálo. Para que o resto dos homens bus
que ao Senhor, e também todos os
gentios sobre os quais o meu nome
é invocado”
Tiago não acreditava que havia che
gado o reino ou a era do “porvir”, ou ele
jamais teria feito a declaração acima. E
evidente que os escritores das epístolas uti
lizam a expressão “desta era” em relação ao
período de tempo que precede a chegada

Jo Messias. Quando Ele vier, trará consigo
d seu reino. Ainda hoje, tal evento está re
servado para o futuro.
AS IM PLICAÇÕES

Os escritores das epístolas do N T apre
sentam seu próprio tempo e a tribulação
como sendo imediatamente anteriores à
segunda vinda de Cristo e ao “porvir”. Três
passagens do N T (Rm 16.25-27; Ef 3.1-13;
Cl 2.4-3.3) ensinam que a era da Igreja é
tim mistério temporal no plano maior de
Deus. A era da Igreja, portanto, é uma con
tinuação da “presente era”, que começa a
partir de Cristo. Outros trechos do N T ain
da revelam que, ao terminar com o arreba
tamento e a tribulação, tal tempo será ime
diatamente sucedido pela era do “porvir”;
ou seja, pelo tempo do reinado do Messias.
Toda a era da Igreja, na qual ainda vi
vemos, é permeada por um sentido de ur
gência. Paulo, por exemplo, ao comentar
sobre esta era, chama-a de “angustiosa situ
ação presente” (1 C o 7.26). Considerando
a possibilidade de Cristo poder retornar a
qualquer momento com o arrebatamento,
os crentes devem estar sempre atentos e
prontos para o seu retorno. Veja a seguinte
lista de passagens neotestamentarias que
ensinam esta doutrina: 1 Coríntios 1.7;
16.22; Filipenses 3.20; 4.5; 1 Tessalonicen
ses 1.10; Tito 2.13; Hebreus 9.28; Tiago
5.7-9; 1 Pedro 1.13; Judas 21; Apocalipse
3.11; 22.7,12,17,20.
Os preteristas vêem o fim desta era
em torno de 70 d.C ., enquanto que ou
tros acreditam que ela teve início duran
te o ministério de Cristo em sua primeira
vinda. Com o as epístolas do N T foram
escritas para guiar os crentes até o encer
ramento desta era perversa, a visão preterista implica que todas estas doutrinas
e instruções só foram válidas durante um
período de quarenta anos, tendo o seu
fim cm 70 d.C. Logicamente, não faria

sentido eles aplicarem os ensinos e hs
instruções das epístolas a suas vidas, visto
que crêem já estar vivendo no “ porvir” .

Isto também se aplica àqueles que acre
ditam que a era do “porvir” começou com
a primeira vinda de Cristo. Esta é a razão
por que alguns preteristas crêem que já
vivem em novos céus e nova terra. Nós,
contudo, ainda não estamos em nosso es
tado eterno. Continuam os aguardando o
retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a
qualquer momento, quando será encerra
da esta era.
— T h o m a s Ic e
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ESCATOLOCIA
“Escatologia” é a área da teologia siste
mática que trata das últimas coisas. O ter
mo deriva de uma combinação das palavras
gregas eschatos, que significa “último”, e
íogos, que significa “palavra” (o sufixo por
tuguês “logia” significa “estudo, ciência ou
doutrina”). Alguns escritores contemporâ
neos preocupam-se excessivamente com
a escatologia, enquanto outros a ignoram
por completo. Tentaremos estabelecer uma
escatologia equilibrada, em algum ponto
entre estes dois extremos.

A cHcntolngln lida com realidades ex
tremamente pessoais, como a morte, a
condição imediatamente posterior ao
passamento e a glorificação. Ela também

aborda, contudo, questões mais cósmicas e
gerais, como a segunda vinda de Cristo, o
Milênio, o Juízo Final, recompensas e cas
tigos eternos, novos céus e nova terra. A
escatologia é tanto pessoal como universal,
tanto individual quanto cósmica.
Embora lide com eventos futuros, a
escatologia tem suas raízes tanto na vida,
morte e ressurreição históricas de Cristo
como em seu futuro retorno. Como afirma
Berkouwer: “N ão é o desconhecimento
do futuro, mas sim seu conhecimento que
é fundamental na reflexão escatológica”
(Berkouwer, p. 13). A verdadeira ques
tão é “se as expectativas bíblicas são cer
tas ou incertas, duvidosas ou inevitáveis”
(Berkouwer, p. 24).

mento ao ladrflo na cruz quando afirmou:
“ Em verdade te digo que hoje estarás co
migo no Paraíso” (Lc 23.45). Na morte,

o corpo físico permanece na terra, aguar
dando o dia em que Cristo reunirá corpo e
alma para viver com Ele eternamente na
Nova Jerusalém.
Para o ímpio, a morte segue sendo
uma inimiga. A o morrer, a alma do ím
pio vai imediatamente para o castigo
no Hades (Lc 16.19-31), onde aguarda
pelo julgamento diante do Grande Tro
no Branco de A pocalipse 20.11-15. Após
tal julgamento, o Hades será lançado no
lago de fogo.
Visto que tanto o crente como o ímpio
passarão por ambientes temporários, esta
fase é chamada de estado intermediário,
onde a alma experimentará a presença ou
a ausência de Deus. Não é o estado final da
alma, mas uma transição entre a morte e a
ressurreição.

ESCATOLOGIA PESSOAL

Em 1 Coríntios 15.26, Paulo escreve:
“Ora, o último inimigo que há de ser aniqui
lado é a morte”. Aqui, ele refere-se à morte
física. A morte, diz Paulo, é um inimigo.
Para o crente, o medo da morte é mitigado
pela esperança que há em Cristo. Paulo es
creveu aos coríntios: “E, quando isto que é
corruptível se revestir da incorruptibilidade,
e isto que é mortal se revestir da imortali
dade, então, cumprir-se-á a palavra que está
escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde
está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó
inferno, a tua vitória?” (1 Co 15.54-55).
A vida humana consiste em uma soma
do que é material (corpo) com o que é
imaterial (alma e espírito). N o momento
da morte, a expressão imaterial do cren
te entra imediatamente na presença de
Deus. Em 2 Coríntios 5.8, Paulo escreve:
“Mas temos confiança e desejamos, antes,
deixar este corpo, para habitar com o S e 
nhor”. Jesus expressou este mesmo pensa

ESCATOLOGIA GERAL

Eis uma verdade com a qual quase todos
os teólogos evangélicos concordam: Jesus
voltará. Os cristãos fundamentam sua es
perança nesta promessa, que foi claramente
firmada por Cristo (Mt 24-27-31). Nas pa
rábolas dos dois servos (Mt 24-45-51), das
dez virgens (Mt 25.1-13) e dos talentos (Mt
25.14-30), Jesus assegurou que voltaria. Ele
virá sobre as nuvens (Dn 7.13; Mt 26.64;
Ap 1.7), à vista de todos (Mt 24-30; 26.64;
Ap 1.7), chegará ao mesmo lugar do qual
partiu (Zc 14-4; A t 1.11) e em um momento
que apenas o Pai conhece (Mc 13.32).
Embora os estudiosos normalmente
concordem que Jesus voltará, existem di
ferentes opiniões sobre os detalhes das cir
cunstâncias que levarão ou se seguirão ao
retorno de Cristo. Estas diferentes opiniões
estão relacionadas à seqüência dos eventos
do fim, à Grande Tribulação, ao Milênio e
ao futuro de Israel.

A SEQÜÊNCIA DOS EVENTOS NO F IM DOS
TEM PO S

Marcos 13.32 assinala que apenas
o Pai conhece o momento do retomo de
Cristo. Mateus 24.42 alerta: “Vigiai, pois,
porque não sabeis a que hora há de vir o
vosso Senhor”. Paulo escreve: “porque
vós mesmos sabeis muito bem que o Dia
do Senhor virá como o ladrão de noite”
(1 Ts 5.2). Estas passagens indicam que
Jesus pode retornar a qualquer momento,
advertindo-nos para estarmos prontos.
Já outras passagens trazem sinais que
precederão a volta de Cristo. O próprio
Jesus mencionou sinais que marcariam o
fim dos tempos, como lemos em Mateus
24-1-14: (1) falsos Cristos, (2) guerras e
rumores de guerras, (3) nações levantando-se contra outras nações, (4) fomes e
pestes, (5) terremotos e distúrbios cósmi
cos, (6) tubulações, (7) apostasia e (8)
a disseminação mundial do evangelho.
Paulo acrescenta dois outros sinais: a re
construção do Templo em Jerusalém e a
entronização do Anticristo no Templo
(2 Ts 2.3-4). Estas passagens mostram que,
a partir dos sinais do fim dos tempos, uma
pessoa atenta reconhecerá a proximidade
da volta de Cristo.
Cristo, então, virá a qualquer momen
to ou existem sinais a serem cumpridos
antes? A resposta está provavelmente re
lacionada a dois aspectos da volta de Jesus.
Primeiro, Cristo voltará para seus santos
(Jo 14.1-3; 1 C o 15.51-52; 1 Ts 4-13-18)
no arrebatamento da Igreja, quando Ele
encontrará nos céus com os crentes vivos
e com os ressurretos. Das cinco interpre
tações do arrebatamento, apenas a prétribulacionista ensina que Cristo poderia
voltar por sua Igreja a qualquer momento.
Após algum tempo, Cristo voltará pesso
almente e visivelmente à terra. O arreba
tamento e sua segunda vinda estão separa
dos pela Grande Tribulação.

A Qrarulc Tribulação
O AT refere-se íi Grande Tribulaçflo
como o “tempo de angústia para Jacó" (Jr
30.7), o “Dia do Senhor” (Is 2.12; S f 1.7;
Ob 15), “dia de indignação” (Sf 1.15) e “o
grande e terrível Dia do Senhor” (Ml 4-5).
N o NT, Jesus o descreve como um tempo
de aflição “[...] como nunca houve desde o
princípio do mundo até agora, nem tam
pouco haverá jamais” (Mt 24-21). A poca
lipse 3.10 chama-o de “[...] hora da tenta
ção que há de vir sobre todo o mundo”. Em
Apocalipse 6.17, o povo que atravessa este
período diz: “porque é vindo o grande Dia
da sua ira; e quem poderá subsistir?”
Os estudiosos divergem quanto a se (1)
a Grande Tribulação está presentemente
em curso, se (2) é um período futuro literal
de sete anos, conforme lemos em Daniel
9.24-27, ou se (3) é um período futuro li
teral de três anos e meio, de acordo com
Daniel 7.25; 12.7 e Apocalipse 13.5. A l
guns estudiosos acreditam que a Igreja será
poupada deste tempo de provas, enquanto
outros crêem que, apesar de protegida, ela
passará por este período.
O Milênio

Millennium é a palavra latina que signi
fica “mil anos”. Este termo não é especifi
camente encontrado nas Escrituras. A po
calipse 20 menciona este período por seis
vezes em seus sete primeiros versículos. Os
estudiosos da Bíblia propõem três posições
quanto ao Milênio.
I . Amilenialismo. A palavra significa
“sem milênio”. Aqueles que defen
dem uma interpretação alegórica
ou simbólica de Apocalipse vêem o
Milênio como um período de tempo
indefinido. Algo espiritual, não físi
co. Um período está sendo cumprido
apenas no céu ou cumpre-se na terra
na presente era.

2. PAs-milenialismo. Como o próprio

A Re.i.iurrei^do

nome implica, os partidários desta
perspectiva defendem que a segunda

A Bíblia promete a ressurreição dc
crentes e ímpios. Daniel 12.2 refere-se a

vinda só acontecerá após o Milênio.
Os pós-milenialistas crêem que o
Milênio compreende todo o período
entre o primeiro e o segundo adven
to de Cristo.

um momento futuro quando os mortos
se erguerão —- alguns para a vida eterna
e outros para a vergonha e condenação
eternas. Jesus disse: “Em verdade, em ver
dade vos digo que vem a hora, e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho
de Deus, e os que a ouvirem viverão” (Jo
5.25). Em certo sentido, os crentes já pas
saram da morte para a vida. Em um ou
tro sentido, chegará um tempo em que os
mortos viverão. A o falar com Marta, irmã
de Lázaro (que ele em seguida ressuscitaria
dos mortos), Jesus disse: “Eu sou a ressur
reição e a vida; quem crê em mim, ainda
que esteja morto, viverá” (Jo 11.25). Os
apóstolos ensinavam a ressurreição (A t
4-2; 17.18; 24-15). Ambos os Testamentos
falam de ressurreição para justos e injustos
(Dn 12.2; Jo 5.28-29; A t 24.14-15).

3. Pré-milenialismo. E a visão defendida
por aqueles que interpretam o Apo
calipse de forma literal. O Milênio é
visto como um período de mil anos
que terá início após a segunda vinda
de Cristo, inaugurando uma era de
justiça,em que Cristo governará a
terra com uma vara de ferro.
O Futuro de Israel

Os estudiosos debatem a partir de
duas posições no que diz respeito ao fu
turo de Israel.
Segundo a primeira, as promessas de
Deus para Israel no AT serão cumpridas
na Igreja. Os judeus rejeitaram e conti
nuam rejeitando Jesus como seu Messias.
Por causa disso, perderam o direito de se
rem chamados de povo de Deus. Os judeus
crentes serão absorvidos no seio da Igreja,
pois Paulo ensina que todas as diferenças
entre judeus e gentios acabaram em Cristo.
O AT deve ser interpretado à luz do NT.
O plano original de Deus era estabelecer o
reino físico de Israel já na primeira vinda
de Cristo.
Conforme a segunda posição, Deus ainda
deverá cumprir suas alianças, visto que são
firmes e irrevogáveis, para com a nação de
Israel. O N T é o clímax do plano que Deus
revelou no AT, de modo que o primeiro
não pode ser compreendido sem o segundo.
Conforme o que Paulo declara em Romanos
11.26, “[...] todo o Israel será salvo”.
As outras questões que fazem parte da
escatologia cósmica ou universal são a res
surreição, o julgamento e o estado eterno.

O Julgamento

A segunda vinda de Cristo promoverá,
de imediato, o julgamento descrito por Jesus
nas parábolas do joio e do trigo (Mt 13.2430, 36-43) e dos bodes e das ovelhas (Mt
25.31-46). Apocalipse 20.11-15, contudo,
detalha um evento que ocorre após um perí
odo de mil anos. Este Juízo Final dos ímpios
é o julgamento diante do Grande Trono
Branco, também chamado de “segunda mor
te” (Ap 24-14). Aqueles cujos nomes não
forem encontrados no Livro da Vida serão
julgados por suas obras. Serão condenados e
lançados no lago de fogo, juntamente com
Satanás, o Anticristo e o Falso Profeta. Ali,
eles “serão atormentados de dia e de noite,
pelos séculos dos séculos” (Ap 20.10).
O crente irá comparecer ante o Tri
bunal de Cristo (Rm 14-10; 2 C o 5.10).
Aqui, as obras do crente serão avaliadas
e se definirá se elas têm ou não valor na
eternidade. As obras que possuem um cor-

roto fundamento, que é Cristo Jesus, s3o
descritas na Palavra como ouro, prata e
pedras preciosas. Tais obras serão julgadas

dignas de recompensa. Por outro lado, as
que têm um outro fundamento, sendo descritas como madeira, feno e palha, serão
queimadas no fogo da provação e nenhuma recompensa será dada.
E importante compreender que este jul
gamento provavelmente ocorrerá durante
a Grande Tribulação e não implicará pu
nição para o crente. O destino eterno do
crente é decidido no momento em que
a pessoa se submete ao senhorio de Jesus
Cristo. Paulo escreve: “Portanto, agora,
nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, que não andam segundo a
carne, mas segundo o espírito” (Rm 8.1).
O Estado Etem o

O estado eterno do crente é a Nova
Jerusalém (Ap 21.9-22.5). A descrição de
Apocalipse demonstra o tremendo esplen
dor e a majestade que testemunharemos ao
estar na presença de Deus (Ap 22.4). Em
sua presença, os crentes não mais chorarão,
não sentirão tristeza ou dor e não mais ha
verá morte (Ap 21.4).
Em contrapartida, o estado eterno dos
ímpios é o lago que arde com fogo e enxo
fre. Eles ficarão lá para sempre, separados
da presença de Deus e “atormentados para
todo o sempre” (Ap 20.10).

— Tony Kessinger
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ATOS, ESCATOLOGIA DE
O livro de Atos é essencial no NT. Ele regis
tra a transição do AT e dos Evangelhos para
as epístolas; do foco sobre Israel como nação
escolhida por Deus para a Igreja — um povo
que Deus escolheu dentre todas as nações.
QUANDO VIR Á 0 REINO DE DEUS?

Atos 1.6-7 revela que os apóstolos
esperavam que Jesus cumprisse as muitas
profecias do AT e estabelecesse seu reino
sobre a terra. Naquele momento, eles não
esperavam o céu ou a Igreja. Suas palavras
são claras: “[... | Senhor, restaurarás tu nes
te tempo o reino a Israel?” (v. 6). A pa
lavra “restaurar” (gr. apokathistanõ) sugere
quatro aspectos:
1. O reino a que os apóstolos se refe
riam era aquele que Israel possuíra
no passado. Israel havia sido o reino
de Deus quando o povo saiu do Egi
to como uma nação (Ex 19.6). Deus
era o seu Rei (1 Sm 8.6-7; 12.12; Jz
8.23; Is 43.15; Os 13.9-11).
2. Este reino não mais existia quando
os discípulos fizeram a pergunta.
3. Este reino voltará a existir, junta
mente com a nação de Israel.
4- Este reino é o mesmo que existiu
com Israel, pois “restaurar” significa
trazer de volta algo que existiu an
teriormente.
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Jesus suavemente repreendeu os discí
pulos por esta pergunta, mas não os cen
surou por sua esperança na restauração do
reino terreno que Deus estabelecera com

ii nuçflo de I nhicI no pmwndo. ('ensurou-os
apenas por terem Israel como sua princi
pal e mais urgente preocupação. Naquele
momento, Cristo estava concentrado na

(parditékelsan — "se puseram") mine
re um acontecimento dramático (ver
Harrison, p. 41).

fundação de sua Igreja (A t 1.8). Ele ad
vertiu os discípulos, explicando que não
lhes cabia saber os tempos ou as estações
(v. 7). Isto também deve nos servir de
alerta. Não devemos especular ou teorizar
de maneira excessiva a respeito de coisas
futuras que Deus não nos quis revelar.

Estes dois anjos asseguraram aos após
tolos que Jesus retornaria da mesma forma
que o viram ascender ao céu.

A ASCENSÃO E A SEGUNDA VIN D A DE
JESUS CRISTO

A ascensão de Jesus para estar com o
Pai, no céu, foi um tanto diferente de tudo
o que ocorrera durante os quarenta dias
após sua ressurreição (A t 1.9-11). Duran
te aqueles dias, Ele aparecia e desaparecia
instantaneamente (Lc 24-31), voltando
a aparecer mais tarde. O que aconteceu
na ascensão foi diferente e conclusivo: os
olhos de todos puderam vê-lo subir gradu
almente ao céu, até que Ele desaparecesse
por trás das nuvens. Estas nuvens podem
simbolizar a glória shekinah e a presença
de Deus, que fora vista no AT (Ex 40.34)
e manifestada no monte da Transfiguração
(Mt 17.5). Enquanto os apóstolos se en
cantavam com o que viam, dois “homens”
apareceram naquele lugar. Diversos fatos
evidenciam que estes homens eram anjos:
1. Suas vestes brancas combinam com
outras aparições de anjos (Mt 28.3;
Jo 20.12).
2. A mensagem que deixaram é seme
lhante aos anúncios feitos por anjos
(Mt 28.5-7).
3. Os anjos são muitas vezes descri
tos como homens (A t 10.3,30; Ap
21.17).
4. Até mesmo o raro uso do ver
bo no pretérito mais-que-perfeito

1. Sua ascensão foi visível. Logo, sua
volta será visível (Ap 1-7).
2. Ele ascendeu em carne. Também em
carne, portanto, Ele voltará àquele
mesmo lugar, o monte das Oliveiras
(Zc 14.4).
3. Ele subiu ao céu em uma nuvem de
glória e voltará em uma nuvem de
glória (Mt 24-30; Mc 13.26).
O retorno de Jesus ainda não aconteceu
e não acontecerá até que a Grande Tributa
ção tenha vindo sobre Israel e toda a terra
(Mt 24-29-30).
0 C U M P R IM E N T O DA PROFECIA DE J 0E L

Pedro, em A tos 2.17, parece dizer
que o Pentecostes é o cumprimento da
profecia de Joel para os últimos dias
(J1 2.28-32). Joel, contudo, claram en
te relaciona estes eventos ao tempo da
Grande Tribulação. Logo após 2.32, Joel
declara: “Porquanto eis que, naqueles
dias e naquele tempo [...]” e prossegue
descrevendo o tempo da Grande Tribu
lação (3.9-16) e o Reino de Deus sobre
a terra (3.18-21). Então, estaria Pedro
vendo o cumprimento de Joel 2 no Dia
de Pentecostes? N ão, pois ele nem tinha
como imaginar seu cumprimento. Ele
não tinha visto o Espírito ser derramado
sobre toda a carne. Quando proferiu esta
pregação, Pedro acabara de ver o Espírito
ser derramado sobre apenas 120 pessoas
(A t 1.15). A quilo, porém, foi o suficiente
para convencê-lo de que tudo o que vira

cru sri o começo, n primeira fase daquele
cumprimento (Bruce, p. 61).

o profeta Amós (9.11-12) para mostrar que
a salvação de muitos gentios durante os dias
da Igreja Primitiva não devia surpreender a

0 RETORNO DE JESUS E A RESTAURAÇÃO
DE TODAS AS COISAS

ninguém, pelo fato de ela ter sido prevista
pelos profetas do AT (A t 15.15-17). Amós
declara que aqueles gentios entrariam no
Reino de Deus, o que leva alguns a crer
que a Igreja, portanto, é o cumprimento
da promessa veterotestamentária acerca do
Reino de Deus.
Tiago, contudo, não declarou que a
profecia de Amós estava sendo cumprida
na Igreja Primitiva de sua época. N a verda
de, existem evidências de que a afirmação
de Tiago era de que tal profecia não seria
cumprida até um momento futuro, poste
rior aos seus dias, quando Jesus retornasse
à terra.
Em primeiro lugar, Tiago afirma: “con
cordam as palavras dos profetas”, com res
peito ao que acontecia na Igreja Primitiva
(A t 15.15). O que Deus ha veria de fazer no
futuro reino, durante o milênio — ou seja,
salvar e chamar muitos gentios — , Ele já
estava fazendo na Igreja dos primeiros dias.
Tiago escolheu cuidadosamente a palavra
“concordar”, e não “cumprir”. A conversão
de gentios nos dias da Igreja Primitiva não
foi o cumprimento desta profecia do AT,
mas estava em harmonia com o que Deus
também faria em seu Reino — Ele incluiria
todas as nações.
Em segundo lugar, Tiago altera uma
expressão da profecia de Amós. Em vez de
“naquele dia”, ele diz “depois disto”. Dessa
forma, Tiago demonstra sua compreensão
de que a profecia se referia a um tempo
“depois” do primeiro século, uma alusão à
futura era do Milênio.
Em terceiro lugar, Tiago acrescenta a
palavra “ retornar” em sua citação da pro
fecia. Ele leva em consideração o fato de
que, antes que a profecia de Amós pudes
se se cumprir, C risto haveria de voltar à
terra uma segunda vez, a fim de restaurar

Se alguém imaginar que Pedro estava
confuso e espiritualmente cego quando,
antes do Pentecostes e do derramar do
Espírito Santo, perguntou a Jesus sobre a
restauração do reino de Israel em Atos 1.6,
seria de se esperar que, após o Pentecostes,
o entendimento de Pedro estivesse bem
mais claro. Em Atos 3.19-26, no entanto,
a compreensão de Pedro acerca do reino de
Deus com Israel permanece inalterada.
Pedro afirma que Israel precisa se ar
repender e voltar-se para Jesus, a fim de
que Deus torne a enviá-lo, para que haja
tempos de refrigério e restauração — tem
pos proclamados por todos os profetas do
AT (v. 21). A palavra grega traduzida aqui
por “restauração” deriva do mesmo radical
que dá origem ao verbo utilizado em Atos
1.6, quando os apóstolos perguntam sobre
a restauração do reino de Deus em Israel
naquele tempo.
Corretamente, Pedro crê que Deus
restaurará seu reino em Israel quando Je 
sus literalmente voltar do céu para a terra
(Mt 25.31-32; Ap 19.11-20.6) e que a na
ção de Israel deve buscar arrependimento
(ver Rm 2, especialmente vv. 25-27; Zc
12.10-14; 13.8-9). Neste sermão, Pedro
menciona dois importantes aspectos escatológicos. Por um lado, Jesus retornará e
restaurará tudo que Deus prometeu e Isra
el perdeu. Por outro lado, aqueles que não
ouvirem e aceitarem Jesus serão comple
tamente eliminados destas bênçãos (Fer
nando, p. 140).
A PROFECIA SOBRE 0 REINO NO LIVRO
DE A M Ó S E A IGREJA P R IM IT IV A

N o Concilio de Jerusalém registrado em
Atos 15, Tiago, pastor em Jerusalém, citou

o

hcii reino. Tiu^o cliz: “Depois disto, vol
tarei e reedificarei o tabernáculo de Davi,
que está caído; levantá-lo-ei das suas
ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que
o resto dos homens busque ao Senhor, e
também todos os gentios sobre os quais
o meu nome é invocado, diz o Senhor,
que faz todas estas coisas” (A t 15.16-17;
grifo meu). Estas duas mudanças não são
meras variações textuais, como dizem al
guns, mas estão diretamente relacionadas
à interpretação de Tiago.
Tiago, portanto, testifica o fato de que
a Igreja não é o reino prometido, mas que
este viria após (“depois disto”) a atual era
da Igreja.

alim entado do A T deixam de *ier vrtllda»
no N T (A t 10.1-6). Os gentios converti

dos começam a suplantar numericamente
os judeus cristãos. A profecia de Jesus, de
que Ele edificaria sua Igreja (M t 16.18),
começa a realizar-se e o evangelho alcan
ça “os confins da terra” (A t 1.8).

—James Freerksen
BIBLIOGRAFIA
Bruce, F. F. Acts (NICNT). Edição revisada.
Crand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1998.
Fernando, Ajith. The NIV Application Commentary: Acts. Crand Rapids: Zondervan, 1998.

A RESSURREIÇÃO E 0 JULG AM EN TO DE
TODAS AS PESSOAS

Flarrison, Everett F. Acts: The Expanding Chur-

No discurso que proferiu em Atenas,
Paulo anunciou que Deus, Criador de to
das as coisas, é também juiz sobre todas as
coisas. Ele até mesmo determinou o dia e
o Juiz (At 17.30-32). A ressurreição deste
Juiz, Jesus Cristo, dá a certeza de que este
julgamento será realizado. Os atenienses
do primeiro século achavam absurdo o
conceito de uma ressurreição física, pois
a filosofia neoplatônica considerava o rei
no físico como intrinsecamente mau. Por
que motivo Deus ressuscitaria fisicamente
um homem dentre os mortos? O homem,
segundo criam, só seria capaz de subsistir
como um espírito. Paulo, mesmo assim,
proclamava audaciosamente, como tema
central do evangelho, a ressurreição e o Ju
ízo para o final dos tempos.

Kent Jr, Homer A. Jerusalem to Rome. Crand Ra

U M A NOVA DISPENSAÇÃO

O livro de Atos traz-nos diversos
exemplos da transição entre as dispensações do AT e do NT. O batismo, por
exemplo, deixa de ser um ritual judeu e
passa a ser uma experiência caracteristicamente cristã (A t 19.1-5). As leis sobre

ch. Chicago: Moody Press, 1975.
pids: Baker Books/BMFI, 1972.
Longenecker, Richard N. "Acts", em Expositor’s
Bible Commentary, vol. 9. Crand Rapids:
Zondervan, 1981.

DANIEL, ESCATOLOCIA DE
Na organização judaica dos livros do AT,
Daniel não se encontra na segunda parte (os
Profetas), mas na terceira (o Kcthubhim: os
Escritos). Alguns estudiosos acreditam que
isto se deve ao fato de o livro de Daniel ter
sido escrito muito tempo depois da maioria
dos livros proféticos, após o encerramento
dessa seção. Em sentido estrito, Daniel não
era um profeta, mas um estadista na corte dos
monarcas pagãos da Babilônia e da Pérsia.
Possuía o dom da profecia, mas não assumiu
o ofício de um profeta. Neste sentido, Cristo
confirma a historicidade de Daniel e referese a ele como um profeta (Mt 24-15). Da
niel está incluído entre os profetas menores,
mas dificilmente ele poderia ser considerado
“menor” em suas profecias. Sua posição é de

destaque junto aos profeta» mais importan
te» como lsaías, Jeremias e Ezequiel (Unger,
l -ommentary, p. 1603).
A VISÃO ORTODOXA JU D A IC A A
RESPEITO DE DANIEL

De acordo com Judah J. Slotki, estu
dioso das tradições rabínicas, Daniel 7— 12
demonstra que “o curso da história é deter
minado por um plano divino e parte deste
plano é pôr um fim, no tempo de Deus, às
provações que afligem os justos” (Slotki, p.
xv). Ele acrescenta que a instauração do Rei
no de Deus e o triunfo final da justiça não
são idéias restritas ao livro de Daniel. O mes
mo tema aparece repetidas vezes em escritos
dos primeiros profetas, como Isaías, Jeremias,
Ezequiel, Oséias e Amós. A tradição judaica
interpreta todas estas predições de um ponto
de vista escatológico e não vê diferença entre
estas profecias, sobre um Reino dos céus uni
versal, e as profecias de Daniel. Muitos livros
bíblicos aludem à imortalidade da alma, mas
a doutrina da ressurreição só aparece de for
ma explícita em Daniel (Slotki, p. xv).
U M A CORRETA INTERPRETAÇÃO DO
LIVR O DE DANIEL

A fim de interpretar corretamente Da
niel, três premissas são relevantes: (1) O
livro é genuíno e foi escrito pelo profeta Da
niel no século VI a.C. Muitos críticos afir
mam que o livro de Daniel faz parte daquilo
que conhecemos como literatura apocalípti
ca, que veio a surgir já no período helenístico. Eles sustentam que fraudes de autoria e
data são comuns neste gênero literário. Tais
suposições racionalistas são, contudo, ina
ceitáveis (Unger, Commentary, p. 1605).
A interpretação de qualquer livro
considerado apocalíptico não exige uma
hermenêutica específica ou sistemas interpretativos especiais. Mudar sua herme
nêutica é separar a profecia bíblica de seu
cumprimento histórico. E uma tentativa

liberal de se considerar a profecia com o

mito ou fantasia.
(2) Uma interpretação precisa depen
de do fato de a profecia não ser apenas
possível, mas também do fundamento dos
verdadeiros e genuínos escritos bíblicos
apocalípticos. A s profecias levaram muitos
supostos estudiosos a rejeitarem a genuinidade das visões de Daniel. Muitos críticos
rejeitam de forma cabal o que é claramente
uma profecia preditiva. A única forma de
explicarem a meticulosidade e a acurácia
das profecias de Daniel é relegando-as a
uma época posterior e a um outro autor
(Unger, Commentary, pp. 1605-1606).
(3) Uma correta interpretação de Daniel
esclarece a revelação espiritual de que Deus
tem um futuro para Israel. Um raciocínio crí
tico acerca da mensagem profética de Daniel
cria uma concepção fictícia da importância
do livro. Tamanho erro na interpretação ex
clui o significado das profecias e toma o livro
de Daniel em um conto de fadas.
O livro de Daniel é a chave de todas
as profecias bíblicas. Sem ele, remotas re
velações escatológicas e seu escopo profé
tico são inexplicáveis. As grandes profecias
do Senhor, no discurso sobre o monte das
Oliveiras (Mt 24— 25; Mc 13; Lc 21), bem
como 2 Tessalonicenses 2 e o livro de A po
calipse (ambos mencionam o Anticristo de
Daniel 11), só podem ser compreendidas
com a ajuda das profecias de Daniel (U n
ger, Commentary, p. 1606).
AS PROFECIAS DE DANIEL
N abucodonosor Sonha com um a E státu a

A primeira profecia de Daniel foi
acerca do rei Nabucodonosor. Tratava
dos detalhes de um sonho que o rei tivera
e de sua interpretação. Daniel disse: “[...|
darei ao rei a interpretação” (2.24), e en
tão interpretou a visão do poderoso mo
narca sobre uma “extraordinária” (2.31)
estátua com cabeça de ouro, peito e bra-

çtm de prata, ventre c quadris de bronze e
pernas de ferro (2.32-33). Era um sonho
sobre os futuros poderes do mundo. A ca 

beça de ouro era a Babilônia; o peito e
os braços representavam os Medos e os
Persas. Os quadris de bronze representa
vam a Grécia, e as pernas e os pés sim bo
lizavam o Império Romano, em seu auge
e declínio. Por fim, surge uma “pedra”. A
pedra representava o Messias de Israel,
que feriria “a estátua nos pés de ferro e de
barro”, esmiuçando-os (2.34). Deus en
tão estabeleceria seu reino, “que não será
jam ais destruído”, referindo-se ao futuro
reino m essiânico de Cristo (2.44).
Esta profecia transpôs o âmbito histó
rico e mostrou que certas características
em cada uma dessas nações levariam ao
reino milenial. “N a eternidade, os aspec
tos temporais irão fundir-se com a criação
de um novo céu e uma nova terra” (Unger,
Commentary, p. 1619). Com o sonho de

Nabucodononor, Deus revelou o propósito
de toda a história através de Daniel. Ne- j
nhum outro profeta recebeu revelação tão j
completa e precisa.

A Escrita n a Parede
Durante o reinado de Belsazar, Daniel
foi chamado para interpretar os escritos que
apareceram, certa noite, na parede do salão j
de banquetes do rei (Dn 5). Com uma ou
sadia concedida por Deus, Daniel declarou
a Belsazar que ele perderia seu reino: “[...]
a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos '
os teus caminhos, a ele não glorificaste”
(5.23). Na parede, lia-se: MENE, MENE,
TEQUEL, PARSIM. Daniel compreen
deu completamente o significado por trás
daquelas palavras e disse: “Contou Deus o
teu reino e deu cabo dele [...] Pesado foste
na balança e achado em falta [...] Dividi
do foi o teu reino e dado aos medos e aos
persas” (5.26-28). Naquela mesma noite,

0 RESUMO DE DANIEL ACERCA DO FUTURO
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612 a.C. 0 tempo dos Gentios — Lucas 21.24
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em BahilAnia, tomando a cidade e o reino.
“ Naquela mesma noite, foi morto Belsazar,

rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cer
ca de sessenta e dois anos, se apoderou do
reino.” (5.30-31)
As Quatro Bestas

Durante o primeiro ano do reinado de
Belsazar, Deus revelou a Daniel um outro
resumo dos impérios mundiais que estavam
por vir. Por meio de um sonho e visões
noturnas, Daniel viu o mar revolto (repre
sentando os povos da terra). Dele, subiam
quatro grandes animais “diferentes uns dos
outros” (7.2-3). Os animais eram um leão,
um urso, um leopardo e um outro não defi
nido, que era “terrível, espantoso e sobre
modo forte” (7.7). Sobrepondo-se à profe
cia da estátua no sonho de Nabucodonosor, os animais representavam a Babilônia
(o leão); a Medo-Pérsia (o urso); a Grécia
(o leopardo), com seus quatro generais que
dividiram o reino de Alexandre, o Grande,
logo após sua morte; e Roma (o quarto ani
mal). Mais um importante novo elemento
foi acrescentado nesta revelação.
O Filho do Homem

A Daniel foi concedida a visão celestial
do Filho do Homem perante o tremendo
e resplandecente trono do Deus Todopoderoso, o Ancião de Dias (Dn 7.9-14).
Durante suas palavras no cenáculo, o S e 
nhor Jesus disse a seus discípulos que Ele
(o Filho do Homem) retornaria ao seio de
seu Pai celestial, que o enviara para morrer
pela humanidade (Jo 14-1 -6,28; 16.28). N a
verdade, sua volta para a glória foi testemu
nhada por aqueles fiéis discípulos. Os anjos
lhes disseram: “Esse Jesus que dentre vós foi
assunto ao céu virá do modo como o vistes
subir” (At 1.11). Daniel pode ter testemu
nhado a ascensão do Senhor e sua entrada
diante do trono de Deus, depois de morrer

pelos pecado» da humanidade. Daniel vlui
“ [...] eis que vinha com as nuvens do céu
um como o filho do homem, e dlrl^lu-sc
ao ancião de dias, e o fizeram chegar até
ele” (Dn 7.13). Tanto a divindade como a

humanidade de Cristo são vistas nas pala
vras que o identificam. Era o Filho de Deus
(SI 2.7) e o Filho do Homem que havia
sido profetizado. Ser chamado de Filho do
Homem mostra que Cristo não era apenas
uma divindade, mas também um ser huma
no (Montgomery, p. 318).
Ao Filho do Homem, “foi-lhe dado do
mínio, e glória, e o reino, para que os povos,
nações e homens de todas as línguas o ser
vissem; o seu domínio é domínio eterno, que
não passará, e o seu reino jamais será destru
ído” (Dn 7.14). Trata-se, na verdade, de um
quinto reino cuja duração será de mil anos na
história da terra (Ap 20.4-9). Este reino, con
tudo, prosseguirá pela eternidade com a Nova
Jerusalém e novos céus e nova terra, onde a
paz e a justiça prevalecerão (Ap 21— 22).
Durante este reino, o Messias, o A ltís
simo, reinará (Dn 7.18,22,25,27): “O rei
no, e o domínio, e a majestade dos reinos
debaixo de todo o céu serão dados ao povo
dos santos do Altíssimo; o seu reino será
reino eterno, e todos os domínios o servi
rão e lhe obedecerão” (7.27).
As 70 Sem anas

Por ser piedoso e fiel, Daniel recebeu
uma das poucas profecias bíblicas que en
volvem uma cronologia e um calendário
do que está por vir. Em 9.20-27, ele recebe
a profecia das setenta semanas, sobre a re
construção do Templo e da cidade de Je
rusalém, que tinham sido destruídos pelos
babilônios. Esta profecia também mostra,
com impressionante precisão, a época e o
ano em que o Messias foi rejeitado. Tam
bém prediz claramente os sete anos de tribulação que virão sobre o mundo. (Veja
“Setenta Semanas de Daniel”.)

Outro* tywemantes Mundiais
Daniel também predisse o surgimento
do “ pequeno chifre”, que era Antíoco Epi-

fânio, historicamente descrito em 1 Macaheus 1— 6. Em Daniel 8, o profeta viu um
carneiro com dois chifres, representando
o império Medo-Persa. O carneiro “dava
marradas para o ocidente, e para o norte,
e para o sul" (8.4) com grande fúria, e ex
pandia o reino dos Persas. Com um afiado
discernimento profético, Daniel predisse
as implacáveis conquistas da Medo-Pérsia (539— 331 a.C.). Em seguida, viu um
bode, que seria Alexandre, o Grande (8.67). Prosseguindo, Daniel previu o esfacela
mento do Império de Alexandre em quatro
partes (8.8) e descreveu o surgimento de
Antíoco (8.9-10, 23-25).
O Anticristo

Em 11.36-45, Daniel predisse o apare
cimento do Anticristo. No capítulo sete,
0 profeta também o havia descrito como
“outro pequeno [chifre] [...], e eis que neste
chifre havia olhos, como os de homem, e
uma boca que falava com insolência (7.8).
Ele é “aquele chifre” (7.20), cujo domínio
será retirado, destruído e consumido para
sempre (7.26). O apóstolo Paulo toma esta
descrição e o chama de “homem da iniqüi
dade”, “filho da perdição” (2 Ts 2.3) e “o
iníquo” (2 Ts 2.8). Este é aquele que, algum
dia, no Templo reconstruído em Jerusalém,
irá “assentar-se no santuário de Deus, os
tentando-se como se fosse o próprio Deus”
(2 Ts 2.4). O apóstolo João menciona-o em
1 João 2.18,22; 4.3 e 2 João 7. Em especial,
ele o menciona no livro de Apocalipse, já
a partir do capítulo 13.

na c outros |os perdido*! para vergonha e
desprezo eterno” (Dn 12.2). Os justos rev
plandecerão eternamente como as estrelas
(12.3). E interessante observar que, aqui,
Daniel mostra que tanto justos como in*
justos existirão eternamente. Aqueles que
rejeitaram a Deus não experimentarão ne
nhum “sono espiritual”.
INTERPRETAÇÃO DE DANIEL ACERCA DA
PROFECIA

As profecias de Daniel contêm muitos
símbolos, mas o que ele viu e profetizou
deve ser considerado em todo seu senti
do comum, histórico e literal. Por trás do
simbolismo de Daniel, há um cumprimen
to literal. Além disso, todo o simbolismo
gira em torno de pessoas e nações reais que
existiram nos dias de Daniel ou viriam a
existir no futuro.
Em suas profecias, Daniel retrata o de
senvolvimento do poder mundial gentílico,
ou seja, “os tempos dos gentios” (Lc 21.24).
Ao longo da história, vimos muitas dessas
profecias se cumprirem. A destruição de
grandes nações por um quinto reino (o
Messias) ainda está por vir. Este quinto rei
no é descrito como uma pedra cortada sem
o auxílio de mãos (Dn 2.34,45). Por causa
da grande fidelidade de Daniel, Deus lhe
prometeu descanso, dizendo: “Tu, porém,
vai até ao fim; porque repousarás e estarás
na tua sorte, no fim dos dias” (12.13).

— Mal Couch
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A Ressurreição

A última grande profecia de Daniel tem
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16; 17; 19; 23), sete julgamento» de nn«
ções (Amom, Moabe, Edom, Tiro, SIdom, e Egito; caps. 25— 32) e doze atos

simbólicos (caps. 3; 4; 5; 21; 24; 37). Seu
principal enfoque é o povo santo (Israel),
a cidade santa e a terra santa. Apesar de
suas previsões sobre iminente ruína sobre
a impenitente Judá, ele também prevê a
futura redenção de Israel — que inclui um
novo êxodo, uma nova aliança, uma Jeru
salém restaurada, um Israel reunido, uma
revigorada dinastia davídica e um futuro
reino messiânico.
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EZEQUIEL, ESCATOLOCIA DE
Ezequiel foi um profeta e sacerdote que, du
rante o cativeiro na Babilônia, viveu entre
os exilados judeus. Ele e seus companheiros
foram separados do Templo, de forma que
muitas de suas profecias estão relacionadas
ao Templo e a seu significado como símbo
lo da presença de Deus em Israel. Sua pre
gação abordava múltiplos assuntos e trazia
um cativante repertório de imagens, onde
ele descrevia tanto experiências pessoais
como expectativas para o futuro.
Como profeta de Deus, Ezequiel previu
a destruição de Jerusalém e do primeiro
Templo, a conseqüente dispersão (diáspora) dos judeus e, por fim, a volta do povo e
seu restabelecimento na Terra Prometida.
Ezequiel também anuncia o juízo iminente
sobre Israel, de quem a glória de Deus se
havia afastado. Ele, porém, também prevê
o retomo desta glória e a restauração da
grandeza de Israel na era messiânica.
As profecias de Ezequiel são expres
sas em quatro visões (caps. I— 3; 8— 11;
37; 40— 48), cinco parábolas (caps. 15;

A GLÓRIA SE AFASTA
A pós descrever sua primeira visão
(1— 3) e realizar seus primeiros atos sim
bólicos com respeito ao futuro cerco de
Jerusalém (4— 7), Ezequiel volta a aten
ção para o problema da profanação do
Templo. Ele apresenta quatro motivos por
que Deus escolheu afastar-se e retirar sua
glória shequiná do Templo e da cidade de
Jerusalém: a imagem dos ciúmes (8.3), os
ídolos da casa de Israel (8.10), as mulheres
chorando por Tamuz (8.14), os 25 homens
adorando o sol (8.16).
Em resposta a esta flagrante apostasia
religiosa e espiritual, Deus retirou sua
presença em quatro estágios distintos. A
glória levantou-se do querubim sobre a
arca da aliança (9.3), passou para a en
trada do Templo (10.4), pairou sobre os
querubins e, aos poucos, afastou-se com 
pletamente do Templo (10.18). Por fim,
a glória do Senhor se pôs sobre o monte
das Oliveiras (“que está ao oriente da ci
dade” ). A li, ascendeu ao céu do mesmo
lugar onde Jesus, tempos depois, subiria
aos céus (11.23; A t 1.9-11). Por causa
disso, o Templo foi destituído da presen
ça de Deus e ficou vulnerável a ataques e
saques dos babilônios.
O afastamento da glória de Deus e a
subseqüente destruição do Templo predo-

mlrmm nu escatoloKla de Ezequiel, junta
mente com as profecias sobre o retorno
desta mesma glória a um futuro Templo na

era do Messias (40— 48). Antes de tudo,
porém, Israel deve ser reunido em sua pró
pria terra. Lá, será restaurado por Deus e
resgatado por sua divina providência.

A FUTURA RESTAURAÇÃO DE ISRAEL
Ezequiel 36— 37 enfoca a futura reu
nião dos judeus na Terra Prometida. A
restauração da nação visa muito além da
volta do povo após o cativeiro na Babi
lônia. Ela prevê um tempo em que Deus,
mais uma vez, restaurará a grandeza que
lhes estava reservada. Esta restauração
também prevê que o povo judeu santificará novamente o nome de Deus (36.23).
Deus promete que lhes dará um renasci
mento espiritual (um “novo coração” ) e
colocará seu Espírito dentro deles (36.2627). Em conseqüência, eles “habitarão na
terra” (Israel), Deus lhes será por Deus e
eles serão o seu povo (36.28).
A profecia atinge seu clímax no capítu
lo 37, com a visão do vale de ossos secos.
Os restos de esqueletos espalhados retratam
a desesperançada condição da nação sem
intervenção divina. Deus faz uma pergun
ta: “Poderão reviver esses ossos?”, e explica
claramente: “Estes ossos são toda a casa de
Israel”. Nesta conhecida profecia dos ossos,
Deus fala sobre a condição desesperada da
Israel envolta pelo pecado, prediz sua der
radeira reunião e descreve sua regeneração
espiritual nos últimos dias.
Deus revela a Ezequiel que o povo ju
deu não ficará mais dividido entre duas na
ções (Efraim e Judá), mas que se tornarão
“uma só nação” na terra de Israel (37.22).
Ele revela a descrição escatológica de um
Israel regenerado que não mais “se conta
minará”; pois, diz o Senhor, “eu serei o seu
Deus” (37.23). Davi reinará sobre eles e
toda a nação viverá em paz (37.24-26).

A INVASÃO de

gogue e maqoque

Os capítulos 38— 39 prevêem uma ter
rível e devastadora invasão contra o Israel
restaurado “no fim dos anos” (38.8). Nesta
assombrosa profecia, Ezequiel prevê uma
aliança de nações inimigas lideradas por
Magogue, com Pérsia, Líbia e outros países
em sua formação. Tal horda de invasores
cobrirá a terra como nuvens de tempestade
(38.9), mas Deus investirá contra eles com
um grande terremoto, pestes e uma “chuva
inundante” de fogo e enxofre.
Com isso, a batalha será encerrada,
os invasores serão destruídos e Israel será
poupado. Nada nesta profecia corresponde
aos detalhes da invasão babilônica (586
a.C.) ou romana (70 d.C.) em Israel. Por
esse motivo, qualquer cumprimento literal
desta profecia pertence necessariamente
ao futuro (veja o verbete “Gogue e Mago
gue” ). Deus informa que, como resultado
desta dramática intervenção, Israel “[sabe
rá] que eu sou o Senhor, seu Deus” (39.22).
O cativeiro de Jacó finalmente terá fim e
“toda a casa de Israel” refletirá o nome e a
glória de Deus (39.25).

A GLÓRIA RETORNA
Um dos mais importantes textos para
uma interpretação futurista da profecia que
diz respeito a Israel está na visão de Ezequiel
registrada nos capítulos 40— 48. Neste tex
to, o profeta apresenta as instruções de Deus
para a construção de um novo Templo, como
parte da promessa de restauração de Israel.
O segundo Templo, construído pelos ju
deus remanescentes que voltaram do exílio
(538— 515 a.C.), não seguiu os detalhes do
projeto de Ezequiel. O futurismo, portanto,
interpreta o cumprimento literal desta profe
cia de forma escatológica, com a construção
de um Templo durante o Milênio. Este texto
é crucial para o futurismo. Se não for possí
vel interpretá-lo de forma literal, toma-se
suspeita toda e qualquer interpretação literal

de texto» do AT, o que incluiria as profecias

messiânicas, que estâo intimamente vincula
das às profecias sobre a restauração de Israel.
Apesar de todo este cuidado, predomi
na a interpretação simbólica desta porção
da profecia de Ezequiel, a qual é promovida
por importantes estudiosos e não-futuristas
(historicistas, preteristas e idealistas). Tal
posição baseia-se em alegações de que as
visões proféticas empregam linguagem apo
calíptica, que utiliza o recurso literário da
hipérbole (discurso exagerado) para trans
mitir idéias ou simbologias, e não conceitos
literais. Os não-futuristas, por conseguinte,
afirmam que o motivo pelo qual os cons
trutores do segundo Templo não seguiram
os planos de Ezequiel é que o povo judeu
compreendia as profecias apocalípticas de
forma simbólica e não literal. A escola que
segue esta linha de interpretação, porém,
não concorda quanto ao significado deste
simbolismo. Alguns intérpretes crêem que
serviria para preservar a memória do pri
meiro Templo por meio de uma lembran
ça idealista. Outros dizem que descreveria
idealisticamente o segundo Templo, que
foi reerguido quando os judeus voltaram
do exílio para Judá. E ainda outros vêem
o fato como uma ilustração de um ideal es
piritual (Deus habitando em santidade em
meio a seu povo) ou uma realidade espiri
tual (o céu, o estado eterno, ou a igreja).
Evidências internas e externas sustentam
uma interpretação escatológica e literal
desta passagem.

A UNIDADE LITERÁRIA DO LIVRO
Os capítulos 40— 48 formam uma con
clusão indivisível do livro. Embora consti
tuam uma nova visão na profecia, eles estão
vinculados aos capítulos 1—39, repetindo te
mas anteriores de uma forma mais detalhada.
Esta relação é salientada pelas semelhanças
entre os capítulos 1 e 40. A visão de Ezequiel
sobre a presença de Deus na Babilônia (Ez

1.1; H. 1), por exemplo, 6 complcmentwdw v
concluída na visão em que ele é levado h ter*
ra de Israel (Ez 40.2). IX' forma semelhante, o
problema criado pelo afastamento da presen
ça de Deus no início do livro (caps. 9— 11) 6
solucionado com seu retomo na seção aná
loga (Ez 43.1-7). Aliás, a preocupação com
a presença de Deus bem pode ser o tema que
une todo o texto de Ezequiel. Sem os capí
tulos 40— 48, não temos uma resposta para
a situação de Israel em geral e, em especial,
de Jerusalém e do Templo. Sem esses capítu
los, ficamos sem uma solução para o escân
dalo religioso na história da nação e sem um
desfecho para o drama divino que envolve a
nação escolhida.
A profecia de Ezequiel sobre o futuro
Templo mostra a restauração da presença
de Deus em Israel (um interesse tanto fí
sico como espiritual). Ela possui três en
foques: (1) profecias sobre a profanação
e destruição do Templo (Ez 4— 24), (2)
profecias sobre a volta e recuperação de
Israel, e (3) profecias sobre a restauração
do Templo e de seus rituais (40— 48). Se o
primeiro Templo foi o assunto da primeira
parte do livro, sua parte final logicamen
te também lidaria com um Templo literal.
Os profetas viam a reconstrução do Tem
plo físico como essencial à recuperação da
nação (Dn 9.20; 2 Cr 36.22-23; Ed 1.2-11;
Ag 1.2-2.9; Zc 1.16; 6.12-15; 8.3). Será que
Ezequiel, que tinha esta mesma mentalida
de (ou Deus, o supremo Autor da profecia),
tentou confortar a perda física e espiritual
de seu povo com qualquer outra coisa que
não a reconstrução literal de um Templo ao
qual a presença de Deus pudesse retornar?

0 CONTEXTO DA RESTAURAÇÃO D0
TEMPLO
Os capítulos 40— 48 começam com uma
declaração precisa quanto à data da visão de
Ezequiel: “[...] no princípio do ano, no déci
mo dia do mês” (Ez 40.1). Os sábios judeus

consideraram necessária esta observação
cronológica para estabelecer um contexto
escatológico, pois o décimo dia do primeiro
mês (Tishrei) é reconhecido como um ano

de Jubileu (hb.: yovei) e estipulou-se que a
data da visão de Ezequiel é o primeiro Dia
da Expiação (hb.: Yom Kippur) do ano de
Jubileu. Juntas, estas datas representam a
redenção espiritual e física de Israel. Os ra
binos, portanto, consideraram que o texto
possui um contexto escatológico e literal já
a partir do primeiro versículo.
A restauração da presença de Deus em
seu santuário (Ez 37.26-28) aparece como
um acontecimento de extrema importân
cia na restauração descrita em Ezequiel
33— 37. Nos capítulos 40— 48, Deus en
che o Templo e consagra-o como seu trono
(Ez 43.1-7). Ezequiel 37 diz que isto acon
tecerá quando: “o meu servo Davi [reinar]
sobre eles [Israel]”; quando “um concerto
de paz [...] perpétuo” for estabelecido en
tre Deus e Israel; e quando Deus puser seu
“santuário no meio deles para sempre” ; e
todas as nações souberem que “eu sou o
Senhor” (37.24-28). O “concerto de paz
[...] perpétuo” (hb.: shalom), em especial, é
sem igual. A descrição de Ezequiel 34.2529 o relaciona a terra, afastando todos os
animais perigosos, garantindo a segurança
contra invasões estrangeiras e trazendo
um renovo agrícola com chuvas enviadas
por Deus nas épocas certas (ver Zc 14-17).
Tal aliança nunca foi firmada com Israel e,
portanto, deverá cumprir-se no futuro (no
reino milenial).
Os termos utilizados em relação ao
Templo em Ezequiel 37.26-28 também
apontam para um contexto escatológico.
O Templo é chamado de mishkan, a palavra
hebraica anteriormente utilizada para o Tabernáculo, que está em “seu meio” ou, mais
literalmente, “com eles” (hb.: ‘lyhm). Isto
representa a presença protetora de Deus.
O Templo também é chamado de miqdash

("santuário"), o que enfatiza sua mmtlditdí,
Afirma-se ainda que, tal qual a aliança c it
restauração da presença de Deus, o santuá
rio é eterno (37.26,28). Mais uma vez, ve*
mos que tal Templo só poderia vir a existir
no reino milenial, com o retorno da prote*

tora nuvem da glória de Deus.

A DESCRIÇÃO DO TEMPLO
As medidas precisas do Templo — com
o projeto de seus pátios, colunas, galerias,
cômodos, câmaras, portas, ornamentos e
vasos, além das instruções pormenorizadas
quanto ao serviço sacerdotal — demons
tram que o texto trata de um Templo real.
O trecho de Ezequiel 43.10-11 foi escrito
para aqueles judeus que viverão ao tempo
da restauração final ( ao tempo do cumpri
mento da profecia), para que eles constru
am o Templo conforme as instruções ali
contidas. O mesmo tipo de informação so
bre as dimensões arquitetônicas do Templo
também é dado a respeito do altar (43.1327). Tais dimensões devem ser observadas
“no dia em que o tarão [o altar]” (v. 18). A
coerência e a lógica literária exigem que,
se o altar do Templo deve ser construído, o
mesmo vale para o próprio Templo.

OUTRAS PASSAGENS PROFÉTICAS DO
ANTIGO TESTAMENTO
E de esperar que Ezequiel 40— 48, por
ser um texto sobre restauração, exiba se
melhanças e concordâncias com outros
textos proféticos. Deus, por exemplo,
ordena que Israel reconstrua o Templo
após “envergonhar-se de suas maldades”
(43.10-11). Ezequiel 36.22-38 já havia
definido que esta vergonha nacional, ou
arrependimento espiritual, faria parte da
obra regeneradora do Espírito (v. 33). Os
profetas fizeram freqüentes menções a
tal arrependimento (Is 55.3-5; 66.7-9; Jr
31.34; Os 3.4-5; Zc 12.10— 13.2), assim
como Jesus (M t 24-30-31; Mc 13.26-27),

I.ucu» (A l ). 19-21) tf Paulo (Km 11.2550). Esta» passagens refletem uma espe

rança derradeira para a nação, que deve
ser projetada em um reino escatológico.

REVELAÇÃO PROGRESSIVA
O afastamento da glória shequiná do
Templo físico em Ezequiel 9— 11 terá fim
com seu retorno em Ezequiel 13.1-7. Eze
quiel descreve o retorno da glória shequi
ná passo a passo, mostrando-o pelo mes
mo caminho percorrido quando a glória
abandonou o Templo. Ela parte do Santo
dos Santos para o pátio interno; dali para
a porta oriental e, depois, rumo ao leste.
Ela volta a partir do leste, passando pela
porta oriental, atravessando o pátio inter
no e chegando ao Santo dos Santos. Este
retorno pelo mesmo trajeto certamente
tenciona comunicar a restauração do que
se perdera anteriormente (a presença di
vina). Nenhum dos ouvintes originais de
Ezequiel poderia deixar de compreender
que estes dois eventos são complementares, com o último fechando o ciclo do pri
meiro. Se (como se aceita universalmente)
a presença divina literalmente deixou o
primeiro Templo antes de sua destruição,
por que não haveria de voltar ao último
Templo após sua reconstrução?
Também o aspecto teológico exige o
cumprimento literal destas passagens. Em
nenhuma parte das Escrituras (ou em qual
quer literatura judaica extrabíblica) en
contramos uma descrição da presença de
Deus enchendo o segundo Templo como
o fez com o Tabernáculo (Êx 40.34-35)
e com o primeiro Templo (1 Rs 8.10-11;
2 Cr 5.13-14; 7.1). Na verdade, as fontes
judaicas (como o Tosefta Yom Tov) apon
tam sua ausência e deixam tal esperança
para o período escatológico. A revelação
progressiva também exige que o dilema
teológico criado para Israel, pelo juízo di
vino em um exílio literal, seja solucionado

pela graça divina mimlfeitii em um n*toi<
no e restauração literais. Ente» »flo o» do!»
lados das previsões dos profeta», entre o»
quais contamos Ezequiel. A recon»lruçflo
do Templo e sua dedicação, com a volta ilu
glória shequiná, é a conclusão da restaura
ção. Este evento reúne Deus a seu povo e
o restaura à condição de nação santa, rei
no de sacerdotes e luz para as nações (Ez

37.27-28). A fim de eficientemente solu
cionar a tensão teológica criada pela falha
de Israel, é preciso que seja restaurada sua
prosperidade (tanto física como espiritu
al). Nesta resolução, a profecia de Ezequiel
é de suma importância. Ela termina com a
concretização desta restauração e garante
seu sucesso, declarando que “o Senhor Está
A li” (Ez 48.35).

— Randall Price e Ed Hindson
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HEBREUS, ESCATOLOCIA DE
O livro de Hebreus é, em muitos aspectos,
singular. É a única epístola anônima do
NT. O escritor dirige-se aos crentes he-

Itreim cerca de cinco unos antes cia queda
de Jerusalém em 70 d.C. O autor demons
tra um enorme conhecimento do AT e de
sua relação com Jesus, o Messias. O princi
pal argumento do livro é que Jesus cumpre
e supera o judaísmo veterotestamentário,
o que é demonstrado utilizando o próprio
AT. Cristo, em sua primeira vinda, cum
priu a maior parte das referências proféti
cas citadas em Hebreus. Algumas outras
partes, porém, dizem claramente respeito a
um cumprimento futuro.

ADMOESTAÇÕES
A fim de compreender a escatologia do
livro de Hebreus, devemos primeiro com
preender o propósito do autor em escrevêlo. Ele admoesta os crentes judeus (3.1,1214; 6.9) a não abandonarem a fé em Jesus, o
Messias (2.1), e alerta-os para não voltarem
ao judaísmo a fim de fugir da crescente per
seguição (10.32-39). A epístola inclui cinco
passagens admoestatórias principais (2.1-4;
3.7-14; 5.11-6.8; 10.19-39; 12.25-29) que
descrevem as conseqüências de um afasta
mento da fé em Jesus. Hebreus argumenta
que Jesus é, pessoalmente e em seu ofício
sacerdotal, mais excelente que o ministério
veterotestamentário, demonstrando a supe
rioridade do cristianismo neotestamentário
sobre o judaísmo. O escritor de Hebreus
“deseja demonstrar-lhes a superioridade do
Messias sobre os três pilares do judaísmo: an
jos, Moisés e o sacerdócio levítico”, comenta
Arnold Fruchtenbaum. “Ele consegue isto
por meio de contrastes. Não em compara
ções entre algo bom e algo mau, pois ambos
procedem de Deus. Ele compara o bom e o
melhor” (Fruchtenbaum, p. 951).
Esta epístola trata não apenas do rela
cionamento entre cada judeu e o messiado
de Jesus, mas também do juízo que haveria
de vir sobre a nação de Israel por ter, no
primeiro século, rejeitado Jesus como seu
Messias. O AT havia previsto este juízo

(l.v 26.H-W ; Dt 2H,64-68; Dn y.26-27) e
o próprio Cristo reforçou o alerta (Ml 22> !
23; 24.1-2; Mc 13.1-2; Lc 19.41-44). O»
judeus que confiavam em Jesus, no entan* '
to, dariam atenção a estas profecias, assim
como os hebreus cristãos que fugiram para
Pella em 62 d.C. Isto significa que as cinco
passagens de Hebreus visavam, em parte,
alertar sobre o juízo que viria em 70 d.C.
Ttl juízo seria o cumprimento de maldições
sobre a nação de Israel, as quais viriam por
causa de desobediências verificadas segun
do a aliança mosaica. O autor, portanto,
alerta os crentes judeus de que retornar ao
já conhecido conforto do judaísmo signifi
caria colocar-se sob juízo temporal, o que
traria conseqüências eternas.
Hebreus trata mais especificamente da
apostasia do crente judeu, não das tentações
e conseqüências da apostasia cristã como
um todo. Esta abordagem dupla, que apre
senta Jesus como superior ao AT e alerta o
leitor sobre os perigos de uma volta ao ju
daísmo, proporciona um rico contexto para
novas compressões do futuro profético.

ESTES ÚLTIMOS DIAS
O escritor usa a frase “nestes últimos
dias” em Hebreus 1.1. Alguns comenta
ristas acreditam que esta expressão é uma
referência aos últimos dias da Grande Tri
butação. Embora, por vezes, esta expressão
esteja realmente relacionada a um futuro
período de tribulações (Is 2.2; Jr 23.20;
49.39; Ez 38.16; Mq 4-1; At 2.17), é preci
so determinar a intenção do autor a partir
do contexto. No contexto aqui examina
do, o autor tem em mente todo o perío
do entre a primeira e a segunda vinda de
Cristo. Esta, portanto, não é uma passagem
escatológica.
O versículo 2 segue em frente e diz: “a
quem constituiu herdeiro de tudo”. Cristo
foi vitorioso em sua primeira vinda e agora
assenta-se à mão direita de Deus. Quando,

porém, voltar à terra, Ele governará tudo
que há no céu e nu terra. Este é o seu desti
no como “herdeiro de tudo” .

da de Cristo, pois a passagem diz: "uma voi
se manifestou, para aniquilar o pecado pelo
sacrifício de si mesmo”. Esta referência f» pri
meira vinda de Jesus prepara o leitor para a

0 FUTURO REINO DE CRISTO

menção de sua segunda vinda no versículo
28. Jesus “aparecerá segunda vez, sem peca
do, aos que o esperam para a salvação”. Nes
te contexto, “salvação” não se refere à salva
ção espiritual por meio da fé em Cristo (Ef
2.8), mas a um resgate ou livramento físico
(Rm 13.11). Quando Hebreus 9.28 afirma
que Cristo “aparecerá segunda vez”, referese muito provavelmente ao arrebatamento
e não ao segundo advento. Isto fica evidente
a partir da frase “aos que o esperam”. O NT,
ao descrever o crente da era da Igreja que
aguarda o iminente arrebatamento, retratao como alguém que ansiosamente aguarda a
vinda de Cristo (Rm 8.19,23,25; 1 Co 1.7;
G1 5.5; Fp 3.20; 1 Ts 1.10; Jd 21).

O restante de Hebreus 1 demonstra,
a partir de citações do AT, que Jesus é o
Deus-homem glorioso que um dia reina
rá sobre toda a criação. Apesar de estar
perfeitamente qualificado para exercer seu
domínio, Jesus ainda não está reinando no
trono de Davi. Somente após sua segun
da vinda Ele derrotará todos os inimigos
e governará sobre todas as coisas em seu
reino milenial.
Hebreus 2.5-10 cita o salmista para de
monstrar que Jesus cumpriu a profecia de
Davi e, no futuro, reinará sobre os anjos e
toda a criação. Os anjos não reinarão so
bre a humanidade no “mundo futuro” (v.
5). Salmos 8 indica que, por um pouco de
tempo, a humanidade foi feita um pouco
menor que os anjos. Jesus, durante sua en
carnação, também pareceu ser inferior aos
anjos. Isto, contudo, não o colocava sob a
autoridade dos anjos. N a verdade, por cau
sa de sua vitória, Ele governará sobre os
anjos no “mundo futuro” .
Hebreus 7 explica que o sacerdócio de
Jesus não era semelhante ao de Arão, que
se restringia a um tempo e exigia sacrifícios
contínuos. Jesus, em vez disso, assemelhase a um outro misterioso personagem do
início de Gênesis, Melquisedeque, que apa
renta ser atemporal e surge para interceder.
Com o o sacerdócio de Jesus, tal qual o de
Melquisedeque, é eterno (7.17,24), este é
também superior ao sacerdócio mosaico,
temporal. Jesus, então, será um Sumo S a
cerdote para sempre. Atualmente, Jesus in
tercede pelos crentes à mão direita do Pai.

SALVAÇÃO
Sabemos que a “consumação dos sécu
los” (9.26) é uma referência à primeira vin

0 DIA QUE SE APROXIMA
Hebreus 10.25 diz aos crentes:
“Não deixemos de congregar-nos, como é
costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia
se aproxima”. A frase “quanto vedes que o
Dia se aproxima” tem sido aplicada ao ar
rebatamento, à segunda vinda de Cristo e
aos iminentes juízos incluídos na destruição
de Jerusalém e do Templo pelos romanos em
70 d.C. Creio que a intenção do autor era
referir-se a este último evento pelas seguin
tes razões. Em primeiro lugar, a segunda ge
ração de crentes judeus que vivia na Judéia
veria o exército romano chegar a Jerusalém
ao fim da década de 60. Em segundo lugar,
a Bíblia não ensina em nenhuma parte que
o arrebatamento da Igreja seria precedido
por sinais observáveis. O arrebatamento é
sempre mencionado como algo repentino e
imprevisto. E por isso que o crente da Igre
ja está sempre à espera do arrebatamento
— nenhum sinal o precederá. Em terceiro
lugar, esta sentença está no meio do quarto

trecho de alerta paru aqueles que desejavam
retornar ao judaísmo, advertindo-os não
apenas quanto ao juízo eterno, mas também
quanto ao imediato juízo de 70 d.C.
O livro de Hebreus ensina a doutrina neotestamentária básica de que o crente deve
manter uma perspectiva eterna. Dessa forma,
ainda que com sacrifícios, ele seria motivado
a servir o Senhor. Esta mentalidade é ilustra
da na listagem dos heróis da fé que encon
tramos em Hebreus 11, onde vemos muitos
santos do AT que, com olhos no futuro,
permaneceram fiéis no presente. Uma visão
apropriada do futuro estimula os crentes a vi
verem para o Senhor no presente. Depois de
arrolar diversos exemplos do AT no capítulo
l l , o autor de Hebreus conclui:
“Portanto, também nós, visto que
temos a rodear-nos tão grande nu
vem de testemunhas, desembara
çando-nos de todo peso e do pecado
que tenazmente nos assedia, corra
mos, com perseverança, a carreira
que nos está proposta, olhando fir
memente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca
da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da
ignomínia, e está assentado à destra
do trono de Deus.” (Hb 12.1-2)

A GRANDE TRIBULAÇÃO
O quinto e último trecho de alerta
contém comentários de teor escatológico
(12.26-29). N o versículo 26, o autor de
Hebreus escreve: “aquele, cuja voz abalou,
então, a terra; agora, porém, ele promete,
dizendo: ‘Ainda uma vez por todas, farei
abalar não só a terra, mas também o céu’”.
A citação do AT é extraída de Ageu 2.6,
que é uma referência à Grande Tribulação.
A passagem também se presta ao sentido
de Hebreus. A primeira referência à voz de
Deus abalando a terra remete-nos ao livro

de Êxodo. A negunda, que fala dn terra e
do céu sendo abalados, encaixa-se na des
crição da Grande Tribulação encontrada
em Apocalipse. Este “abalar” serão os juí
zos da Grande Tribulação, que foram pla
nejados para preparar a vinda de “um rei
no inabalável” (12.28). Este reino é uma
referência ao reino milenial. O crente,
portanto, deve “[reter] a graça, pela qual
sirvamos a Deus de modo agradável, com
reverência e santo temor” (12.28).

NÃO SE TRATA DE UMA ESCATOLOGIA
SISTEMÁTICA
A escatologia do livro de Hebreus não
nos dá uma visão completa dos eventos
futuros do NT, o que não nos surpreen
de, se considerarmos o propósito central
da epístola de lidar com a apostasia cris
tã judaizante à luz do juízo iminente em
70 d.C. A inda assim, o escritor mencio
na importantes eventos proféticos como
o arrebatamento, a Grande Tribulação, a
segunda vinda, o Milênio e o estado eter
no. A maior ênfase escatológica do livro é
o comportamento do crente no presente à
luz da eternidade.

— Thomas Ice
B IB L IO G R A F IA
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ISAÍAS, ESCATOLOGIA DE
Isaías tem muitas vezes recebido o título de
“príncipe dos profetas”. Seu livro recebe

grande deHtaque no A7' como obra-prima
da literatura clássica hebraica. É o mais
longo dos livros proféticos e, dentre seus
contemporâneos, são as suas profecias que
penetram mais profundamente no futuro.
Sobre Cristo, o profeta Isaías profetizou
acerca de seu nascimento virginal, seu mi
nistério na terra, sua morte vicária e seu
retorno triunfal. A escatologia de Isaías in
clui profecias sobre a Grande Tribulação, o
Milênio e novos céus.
Isaías foi um dos cidadãos mais pro
eminentes de Jerusalém, com acesso à li
derança sacerdotal e à realeza. Seu nome,
Yesha Yahu, significa “O Senhor é salva
ção” — um nome que não poderia ser mais
apropriado, pois Isaías priorizava a vinda
do Salvador bendito que traria a salvação
a judeus e gentios.
O ministério profético de Isaías esten
deu-se por mais de meio século, indo da
morte do rei Uzias (740 a.C.) até pouco
depois da morte do rei Ezequias (686 a.C.).
Muitos dos eventos descritos em suas pro
fecias cumpriram-se enquanto ele ainda
era vivo — como a queda de Samaria,
Damasco, e o livramento de Jerusalém da
invasão Assíria que seria perpetrada pelo
rei Senaqueribe — porém muitos outros se
destinavam a um futuro distante, princi
palmente no que diz respeito às duas vindas
de Cristo.

0 MESSIAS QUE VIRIA
Em Lucas 4.17-21, o próprio Jesus ci
tou Isaías 61.1-3, dizendo: “[...] Hoje se
cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos”.
Nosso Senhor estava afirmando que Ele era
o verdadeiro cumprimento das profecias
messiânicas de Isaías. Quando João Batista,
perto de ser executado, buscou assegurar-se
de que Jesus era o Messias, Jesus citou Isaías
35 e 61, confirmando que os sinais messiâ
nicos estavam efetivamente sendo cumpri
dos em seu ministério (Mt 11.2-5).

Começando com nua prevlilo acerca
do nascimento virginal (7.14), Isafwt apre
senta um retrato da vinda do Messias e de
suas características divinas, chegando a
chamá-lo de “Deus Forte” (9.6). A visSo do
profeta fora tão clara que os primeiros cris
tãos de pronto viram seu cumprimento em
Jesus Cristo (A t 8.26-35). Isaías fez muitas
descrições proféticas de Cristo:
1. o nascimento virginal (7.14);
2. o ministério na Galiléia (9.1-2);
3. a origem divina (9.6-7);
4- o chamado aos gentios (11.10);
5. um precursor lhe prepara o caminho
(40.3);
6. a encarnação (40.9);
7. Servo de Deus (42.1-4);
8. Redentor de Israel (44-6);
9. Luz para os gentios (49.6);
10. Salvador sofredor (52.13— 53.12);
11. Senhor ressurreto (51.10);
12. Rei que virá (66.15-18).

A TRIBULAÇÃO VINDOURA
O trecho compreendido entre os ca
pítulos 24 e 28 de Isaías foi muitas vezes
chamado de “pequeno Apocalipse”. Nestes
capítulos, o profeta antevê um juízo cata
clísmico vindo sobre todo o mundo no fu
turo. Seu uso intercambiável das palavras
'eret (“terra”, no sentido de solo) e tebel
(“Terra”, no sentido de planeta”) deixa cla
ro que esta profecia prevê uma calamidade
mundial de grande magnitude, tal qual a
que ocorrerá durante a Grande Tribulação
(Mt 24.21-30).
Observando através das eras, Isaías vê
um tempo em que o mundo inteiro sofre
rá o juízo de Deus. Por terem todos trans
gredido as leis morais de Deus, o planeta

ó quase que completamente destruído. A
natureza universal deste juízo escatológico
deixará a população completamente ate
morizada (24.1 3). Os fundamentos da terra
estremecerão e o planeta “violentamente
se moverá” (24.18-20). Todas estas des
crições aludem ao terremoto que abalará a
terra durante a Grande Tribulação.
0 REINO VIN D O U R O

Isaías não profetizou apenas a respeito
da Grande Tribulação, mas também sobre
a era do reino. Ele descreve este período
como um tempo em que “muitas nações”
irão a Jerusalém para adorar ao Senhor
(2.1-5). Neste tempo, a paz e a salvação
reinarão sobre toda a terra (26.1-4). O de
serto florescerá como a rosa e a glória de
Deus resplandecerá sobre a terra (35.1-2).
A santidade, a justiça e a alegria da salva
ção abençoarão todo o mundo (35.8-10).
Os capítulos finais de Isaías (60— 66)
enfatizam a natureza pacífica do porvindouro Reino do Messias. Deus promete cumprir
seu pacto com Israel e enviar o Redentor a
Sião para abençoar seu povo. Nestas passa
gens, Isaías utiliza o pretérito perfeito em
suas profecias. Sua confiança no cumpri
mento destas promessas era tanta que ele as
descreve como fatos consumados.
Isaías previu um tempo em que os gen
tios (hb.: goyim, “nações”) serão atraídos,
não pela terra de Sião, mas pela refulgência
do próprio Senhor brilhando em seu povo.
Ele profetizou que as nações afluirão dos
cantos mais remotos da terra para buscar o
Senhor na Nova Jerusalém, cujos portões
estarão continuamente abertos (60.11).
Durante a era messiânica, Jerusalém re
ceberá “o dobro” (hb.: misheneh) das bên
çãos de Deus para compensar os anos em
que esteve sob a maldição do juízo (61.7).
Estas bênçãos incluirão “perpétua alegria”.
Deus abençoará Israel por causa de sua
“aliança eterna” com eles (61.8). Neste

tempo, eles usarSo "vestes de salvaçrto" e o
“ manto da justiça" (61.10).
Não se pode ler esses capítulos a par*
tir de uma perspectiva judaica e deixar de
enxergá-los como as promessas eternas de

Deus para Israel. Tentar aplicar tais passa
gens à Igreja, como a um “Israel” espiritual,
viola todos os princípios necessários para
uma interpretação saudável da Bíblia.
Isaías assegura ao leitor de que, durante
o tempo de seu reino sobre a terra, Deus
cumprirá as promessas feitas a Israel. Em
bora sejam exclusivas para o povo judeu,
tais promessas não foram cumpridas na
antigüidade. Seu cumprimento dar-se-á no
futuro, quando os “remidos do Senhor” fo
rem a Sião com louvores de paz e salvação
para o mundo inteiro (62.12).
Isaías 63— 66 ressalta o fato de que o
juízo divino (o período da Grande Tribulação) precederá a era do reino. O Messias
pisará as uvas da ira no lagar do juízo de
Deus enquanto marchar para a vitória no
Armagedom (Is 63.1-6; Ap 16-19).
Isaías fala para seus leitores: “Regozijaivos com Jerusalém”, pois a paz fluirá “como
um rio” durante o Milênio (66.10-16). As
nações então declararão a glória do S e 
nhor sobre toda a terra (66.19). Os salvos
participarão tanto na era do reino como
nos “novos céus e nova terra” (66.20-22),
quando todos os salvos se reunirão para
adorar o Senhor.
0 ESTADO ETERNO

As profecias de Isaías terminam com
um claro lembrete de que há apenas dois
destinos: céu ou inferno (66.23-24). Temos
apenas uma vida, onde podemos optar por
um dos dois caminhos: ou servimos a Deus
ou sofremos as conseqüências. Desde a gló
ria dos portões dos céus, vem o derradeiro
aviso sobre a realidade da condenação eter
na. Deus coloca diante de todos o caminho
da vida e o caminho da morte. Por nossa

vez, devemos Inzer n mais importante de
todas as escolhas.

— Ed Hindson
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AS DESCRIÇÕES DE JER E M IA S ACERCA
DOS JUÍZO S FUTURO S

Nos capítulos 2— 29, Jeremias previu a
chegada de Nabucodonosor, a conquista de
Judá, a destruição de Jerusalém e a deporta
ção do povo para a Babilônia. Nos capítulos
30— 33, ele previu uma era futura, quando
Deus reverteria a sorte de Israel/Judá. Ao
fim dos setenta anos, Deus destruiria a Ba
bilônia (25.11-14) e reconduziria os exila
dos à Terra Prometida (29.10-14).

pany, I 972.

JEREMIAS, ESCATOLOGIA DE
A o profetizar nos últimos dias antes da
queda de Jerusalém em 587 a.C., Jeremias
predisse que Deus enviaria Judá e Jerusa
lém para o exílio na Babilônia, em razão de
terem violado a aliança mosaica. Entretan
to, ele também predisse o dia em que Deus
destruiria o poder da Babilônia e de outras
nações hostis, restaurando a terra ao seu
povo. Naquele tempo, Deus estabeleceria
uma nova aliança com Israel e Judá reunificados, capacitando o povo a obedecer-lhe
perpetuamente. Deus ainda restabeleceria
a dinastia davídica e restauraria um sacer
dócio levítico purificado. Tudo isto teria
início ao fim dos setenta anos de exílio,
caso toda a nação se arrependesse. O rei
no de Israel/Judá seria completamente res
taurado se eles continuassem a obedecer a
Deus após voltarem para a Terra Prometi
da. As profecias de Jeremias cumpriram-se

AS DESCRIÇÕES DE JER E M IA S ACERCA
DA RESTAURAÇÃO FUTURA

A queda da Babilônia ao fim do exílio
de setenta anos seria sucedida pela restau
ração do povo de Deus (25.12-14; 29.1014). Deus haveria de reverter a sorte de
Israel, resgatando os exilados em um glo
rioso “segundo êxodo”, dando início a uma
era de bênçãos sem paralelo e inaugurando
uma nova aliança eterna com Israel e Judá.
Ele asseguraria a obediência de seu povo,
restabeleceria a dinastia de Davi por meio
de um descendente justo (um “Renovo de
justiça” ) e restauraria o sacerdócio levítico.
Também exaltaria uma Jerusalém purifica
da e restaurada como um centro de adora
ção para Israel e todas as nações. Estende
ria sua redenção às nações gentílicas que se
arrependessem ao testemunhar as podero
sas bênçãos de Deus sobre seu povo.
A questão da condicionalidade é o
tema central das profecias de Jeremias.
Isto vale tanto para as que falam de juízos
ameaçadores como para as que discorrem

sobre n,s hônçftos prometidas (IN .1-11).
Um juízo anunciado poderia ser evitado
pelo arrependimento, mas era mais do que
garantido a uma rebelião que prosseguisse.
Da mesma forma, as promessas de bênçãos
seriam cumpridas mediante obediência,
mas revogadas diante do pecado. Como até
seus contemporâneos reconheceram, o juí
zo anunciado contra Jerusalém nos dias de
Ezequias (Mq 3.9-12) foi revogado quan
do a cidade se arrependeu (Jr 26.17-19).
De acordo com Jeremias, a destruição de
Jerusalém e o exílio babilônico poderiam
ser evitados se a nação se arrependesse, do
contrário a destruição seria certa. Jeremias
anunciou que o exílio duraria setenta anos,
mas a restauração da nação não seria auto
mática. Dependia de um genuíno arrepen
dimento nacional: “Logo que se cumprirem
para a Babilônia setenta anos, atentarei
para vós outros e cumprirei para convosco
a minha boa palavra, tornando a trazer-vos
para este lugar” (29.10).
Em 536 a.C., um remanescente retor
nou para a terra, cumprindo a profecia de
Jeremias acerca dos setenta anos de exílio
(2 Cr 36.22; Ed 1.1). Daniel, no entanto,
informa que a descrição apresentada por Je 
remias de uma gloriosa restauração do reino
(Dn 9.1-2) não se cumpriu completamen
te no século VI a.C., mas toi postergada e
deverá se cumprir no futuro (Dn 9.24-27).
Um remanescente arrependeu-se, mas a
nação não voltou para Deus nem permane
ceu fiel durante o período pós-exílico (Ag
1.2-11; Ml 1.6-14; 2.10-17; 3.6-7).
O Retomo do Exílio Babilônico:
O “ Segundo Êxodo”

Jeremias predisse o exílio babilônico,
mas também previu um dia em que Deus
restauraria os exilados. Deus traria de volta
os exilados de Judá e Israel, reunificando a
nação. Aparentemente, eles viriam de todas
as partes e de todas as nações. Formariam

uma urinule multidAo, Incluindo nté aquele»
que normalmente seriam incapazes de vlti*
jar, como os cegos, os coxos e as mulheres
grávidas prestes a dar à luz ( i 1.7-8). listu
grandiosa libertação seria como um "se^un*
do êxodo” que empalideceria a primeira It*
bertação do Egito. A chegada de Israel/Judá
a Sião daria início a uma era de ouro, com
redenção eterna e bênçãos inigualáveis, as
seguradas pela perfeita obediência do povo a
Deus em uma nova aliança eterna.
R estauração, Purificação e Exaltação de
Jerusalém
Jeremias predisse que a devastada ci
dade de Jerusalém voltaria a ser habitada
(30.17-20) e reconstruída (31.4,38; 33.7),
a ponto de cada edificação destruída pelos
babilônios ser reerguida em seu lugar origi
nal (30.18). Após ter sido profanada pelo
pecado, Jerusalém seria purificada. Até
mesmo o impuro Vale de Hinon seria san
tificado e incorporado aos limites expandi
dos da cidade (31.39-40). Jerusalém estaria
perpetuamente segura e protegida sob a
guarda do Senhor (32.37; 33.16) e nunca
mais seria abatida ou destruída (31.3840). Como alvo especial das bênçãos de
Deus (31.23), a fama da cidade haveria
de espalhar-se entre as nações e glorificar
a Deus (33.9). As peregrinações a Jerusa
lém voltariam a ocorrer, realizadas pelos
povos de Israel, Judá (31.6, 12-14; 31.11)
e do mundo inteiro (3.17). Naquele tem
po, Jerusalém seria chamada de “o Trono
do Senhor” (3.17), “ morada de justiça” e
“santo monte” (31.23), além de “o Senhor
é Nossa Justiça” (Jr 33.16; Is 1.26; 62.2-4;
Jr 23.6; Ez 48.35; Zc 8.3).
Jerusalém foi reconstruída e voltou a ser
habitada, primeiramente em escala reduzi
da, durante o período persa, e com maior
intensidade durante os períodos grego e
romano. Sua situação e reconhecimento,
porém, não chegaram aos pés da glória re

tratada por jeremia*, Slílo tornou-se o cen
tro da adoração em Israel e até mesmo prosélitos gentios adoravam ali, mas ela jamais
se tornou um centro de adoração para o
mundo inteiro. Ademais, Jerusalém jamais
esteve inteiramente segura ou protegida.
Sofreu a chacina promovida por Antíoco
Epifânio em 165 a.C. e a monstruosa des
truição de Tito em 70 d.C. Além disso, não
foi a profecia de Jeremias que falhou, mas a
própria Jerusalém. Deus prometera “mudar
a sorte” de Jerusalém quando houvesse ar
rependimento (29.10-14). Ele derramaria
bênçãos eternas sobre a cidade com a con
dição de que perseverassem em obedecerlhe (31.31-34; 32.36-41; 50.4-5). Deus,
não obstante, mandará um redentor a Sião
no futuro (Rm 11.27). Ele enviará Cristo
dos céus à Jerusalém, a fim de cumprir to
das as promessas firmadas em aliança e as
profecias da antigüidade (A t 3.19-21). Du
rante o Milênio, Cristo governará a partir
da “cidade amada” (A p 20.4-10). O derra
deiro cumprimento das profecias de Jere
mias culminará na futura Nova Jerusalém
(A p 20.1-10; 21.2-22.5, 14-15).
A R eocupação da T erra como um a Pos
sessão Eterna

O Senhor dera à Israel a terra como
“possessão eterna” (G n 17.8; 22.17; 48.4;
2 Cr 20.7), mas sua ocupação perpétua e
contínua estava condicionada à obediên
cia (Dt 4.1; 6.1). A geração ímpia dos dias
de Jeremias perdeu a posse da terra por
causa do pecado (17.4; 32.23), mas Deus
haveria de restaurá-la à Israel, como uma
“possessão eterna” (3.18; 30.3; 32.8). O
Senhor iria “plantá-los” na terra e eles flo
resceriam (31.27-28). A nação de Israel,
restaurada, jamais voltaria a ser desarraigada da terra (23.3-4; 24.6; 30.3) ou sub
jugada por governantes estrangeiros (30.8,
19-20), mas viveria em segurança (32.37)
e seria eternamente uma nação (31.36-

M ). Ismel/Judrt retomaria a pouse da terra

após o exílio caso a naçflo se arrepende»*
se (29.10-14). Manteriam esta posse pura

sempre se continuassem obedientes (7.3,7;
11.5; 25.5; 35.15).
A Renovação da A liança:
A Nova A liança
O ponto alto da descrição de Jeremias
sobre a futura restauração de Israel foi
a promessa de uma nova aliança eterna
(31.31-37; 32.36-41; 50.4-5). Jeremias des
creveu o início da nova aliança (31.31-37;
32.38-40; 50.4-5), quando Deus traria de
volta os exilados da Babilônia. Com o Moi
sés prenunciara muito tempo antes (Dt
30.6), Deus transformaria os corações para
que verdadeiramente lhe obedecessem:
“Dar-lhes-ei coração para que me conhe
çam que eu sou o Senhor” (24.7; 3.17).
Esta seria uma nova aliança no sentido de
que seria diferente da que foi firmada no
Sinai. A diferença não estaria nas exigên
cias básicas da aliança em si, mas na capa
cidade das pessoas para obedecê-la. A an
tiga aliança, gravada em tábuas de pedra,
podia mandar, mas não instilava obediên
cia. A nova aliança seria escrita “em seus
corações” (31.34), contrastando com a ge
ração iníqua da época de Jeremias, em cujo
coração o pecado estava gravado (17.1) e
cuja capacidade para o mal era parte ine
xorável de sua natureza (13.23). O Senhor
continuaria a exigir obediência, mas dessa
vez Ele mesmo concederia o desejo e a ca
pacidade para serem fiéis.
A nova aliança, portanto, sobrepujaria
de tal forma a antiga aliança, que esta últi
ma acabaria praticamente esquecida (3.1617). Deus firmaria esta nova aliança com
Israel (31.31-37; 32.36-42; 50.4-5), jun
tamente com o resgate dos exilados. Isto
estaria condicionado a que humildemen
te buscassem ao Senhor, contristados por
seus atos e com genuíno arrependimento

(50.4-5; 29.10-14). Jesus inaugurou a nova
aliança por meio de seu sacrifício, como

claramente afirmam as citações de Jere
mias 31.31-34 no N T (Hb 8.8-10; 10.16).
As bênçãos da nova aliança são uma reali
dade para os que pertencem à Igreja, quer
judeus quer gentios (Ef 1.13-14; 3.1-9),
mas as promessas da nova aliança quanto
ã redenção de Israel ainda são um even
to futuro (Rm 11.25-27). Isto acontecerá
quando o supremo Rei davídico vier a Sião
(Rm 11.27) e restaurar o reino de Israel
(A t 1.6-8; 3.19-26).
A Restauração das Bênçãos da A liança
Moisés proclamou a promessa divina
de recompensar a obediência com as bên
çãos da aliança (Lv 26.1-13; Dt 28.1-14)
e punir a desobediência com as maldições
descritas na aliança, culminando no exílio
(Lv 26.14-38; Dt 28.15-68). Deus, porém,
também prometeu restaurar a nação caso
houvesse verdadeiro arrependimento (Lv
26.39-45; Dt 30.1-10). À luz da estrutura
desta aliança, Jeremias descreveu as futuras
bênçãos que, após a maldição do exílio ba
bilônico, viriam sobre a nação penitente.
Tais bênçãos reparariam as calamidades an
teriores (31.23), permitindo ao povo des
frutar de seus antigos privilégios (30.20).
A promessa divina de abençoar a na
ção arrependida foi parcialmente cumpri
da na reestruturação da comunidade pósexílica. Eles, contudo, não desfrutavam das
benesses prometidas por Deus a seus pais,
mas suportavam grande sofrimento sob o
domínio de governantes estrangeiros (Ne
9.36-37). Por causa de sua desobediência
à lei mosaica, o povo de Israel sofria as
maldições da aliança em vez de vivenciar
suas bênçãos (Ag 1.7-11; Ml 3.6-7). Com a
nova aliança implementada por Cristo, os
crentes neotestamentários receberam to
das as bênçãos espirituais (Ef 1.3) e foram
capacitados a obedecer à lei de Cristo (Rm

8. i-4). Quando Israel se voltar para Cristo,

experimentará a plenitude das bênçãos da
aliança (Rm 11.13-32). O completo cum
primento destas bênçãos virá no final do»
tempos, como recompensa pela fé e obedi
ência (Rm 8.20-24).
A Restauração do Reinado Davídico Eterno
Com exceção de Josias, todos os sobe
ranos da linhagem de Davi à época de Jere
mias foram iníquos. Jeremias, no entanto,
previu o dia em que Deus restabeleceria
líderes santos (3.15), levantando um rei
justo da linhagem de Davi para restaurar a
dinastia (23.5-6; 30.9; 33.15-22).
Deus prometeu instituir uma dinastia
davídica eterna no trono (2 Sm 7.12-16, 2529; 23.1-7; 1 Rs 2.1-4; 9.3-9; 1 Cr 17.7-14;
28.2-10; SI 89.3-4,19-37; 132.10-18), mas
advertiu que a continuidade desta linha
gem estava condicionada à obediência (SI
132.12). Jeremias, então, censurou a popular,
mas errônea, crença de que o trono de Davi
era absolutamente inviolável. Deus cobraria
na justa medida cada rei iníquo da linhagem
davídica e a dinastia como um todo (4.9;
21.11-14; 23.1-2). Caso se arrependessem,
a dinastia continuaria de geração a geração,
mas se insistissem no pecado, a dinastia es
taria em risco (17.19-26). Jeremias, porém,
anteviu o dia em que, após resgatar os exi
lados, Deus restauraria a dinastia davídica e
levantaria governantes justos (“pastores”)
que guiassem (“apascentassem”) correta
mente seu povo (3.15; 23.1-4). Então, não
mais existiriam reis estrangeiros governando
a nação, mas do meio do povo seria levanta
do um líder (30.21). A dinastia seria restau
rada por meio de um “renovo de justiça”, ou
seja, um descendente davídico justo (23.5;
33.15). Algumas pessoas crêem que este go
vernante é Davi que, ressuscitado, reina ao
lado de Cristo. A maioria, contudo, com
preende tratar-se do próprio Cristo. Jeremias
chama-o “Davi” (30.9), não por ele ser Davi

rcumiNcitiulo, mas porque governará secundo
o mesmo espírito de seu ilustre ancestral (Ez
14.23-24; 37.24; Os 3.5; Mq 5.2).
A Restauração do Sacerdócio Levítico

Embora tenha declarado juízos sobre
os sacerdotes levitas corruptos à época de
Jeremias (4-9; 6.13-15; 8.1; 13.13; 20.1-6;
2 3.34; 26.1-11), Deus prometeu restaurar
o sacerdócio levítico (31.14; 33.11). Esta
restauração teria o objetivo de cumprir sua
promessa de “aliança do sacerdócio eterno”
para com os levitas, segundo a qual seus
descendentes serviriam como sacerdotes
perante Deus para sempre (33.18-22; Nm
18.19; 25.1-13; Dt 33.8-11; SI 106.30-33).
De acordo com Jeremias, Deus restauraria
a sucessão eterna de sacerdotes levíticos a
fim de que ministrassem no Templo, assim
como restauraria ao trono a sucessão eterna
dos descendentes de Davi.
As palavras de Jeremias foram parcial
mente cumpridas quando o sacerdócio foi
reestruturado com Jesua, o sumo sacerdote,
em 538 a.C.(Ed 3.2,8-13). O ministério e a
sucessão eterna dos sacerdotes levíticos fo
ram, no entanto, interrompidos quando o
Templo foi destruído em 70 d.C. O N T de
clara que o sacerdócio levítico, que deveria
ser eterno, foi substituído pelo sacerdócio de
Melquisedeque exercido pelo Messias. Isto
não se deu por alguma falha moral dos le
vitas, mas devido à eficácia superior do sa
crifício vicário de Cristo. Alguns teólogos
acreditam que o Templo deve ser novamen
te reconstruído e o sacerdócio levítico resta
belecido, para que literalmente se cumpram
as profecias de Jeremias e de outros profetas
do AT (em especial Ez 40— 48).
A R estauração da Adoração no Templo
Jeremias censurou a crença popular de
que o Templo em Sião era absolutamente
inviolável (7.2,4,14; 26.6,9; 27.16; 28.6).
O pecado de Judá havia profanado o Tem

plo (11.15; 21.11) e, por emie motivo,

seria destruído tal qual o antigo mmluiUlo
em Siló (7.14; 26.6,12; 27.18,21; W.8),
Jeremias, ainda assim, retratou um Templo
restaurado em uma futura era após o exí
lio. Ele não disse de forma explícita que o
Templo seria reconstruído e nem forneceu
os detalhados planos encontrados em Eze
quiel 40— 48, mas afirmou que voltaria a
existir abundância de sacrifícios em seus al
tares (31.12,14; 33.11; 17.26). Israel, Judá
e o mundo inteiro fariam peregrinações
ao Templo para adorar o Senhor (3.17;
31.6,12-14; 33.11).
Futuras Bênçãos e Salvação para os Qentios
Um Único Povo de Deus
Jeremias previu um dia — posterior aos
juízos de Deus sobre as nações gentílicas e o
resgate de Israel do exílio — em que os gen
tios se arrependeriam da idolatria e abraça
riam somente a Jeová (16.19-20). Esta sal
vação dos gentios acompanharia a divina
restauração da Judá arrependida (4.2). As
nações dariam louvores e glórias a Deus
ao verem Jerusalém ser livrada e coberta
de bênçãos (33.9). Ele também prometeu
restaurar a sorte de Moabe (48.47), Edom
(49.7) e Elão (49.39). Não é, contudo, ofe
recida nenhuma esperança futura para a
Babilônia, pois seus crimes são excessivos.
Tão numerosos são os seus pecados que ela
é utilizada para representar todas as nações
hostis que se opõem a Deus e seu povo (Ap
14.8; 16.9; 17.5; 18.2,10,21).
Jeremias também disse que, após julgar
inúmeras nações gentílicas, Deus se apiedaria e se compadeceria daquelas que se ar
rependessem (12.14-17) e incluiria gentios
entre o povo de Deus. Jeremias, assim, an
tecipava a futura inclusão de fiéis gentios,
juntamente com os judeus, na nova alian
ça. Era a criação de um único povo de Deus
que só veio a ser plenamente revelado no
NT. Logo, as condições da nova aliança

c*Ntn«> cumprindo as expectativas que Jere
mias tinha sob a antiga aliança. Ele havia

antecipado que o poderoso livramento da
arrependida nação de Israel levaria à con
versão uma multidão de gentios que a es
tivesse observando. A redenção do rema
nescente de Israel levou à conversão uma
multidão de gentios que, por sua vez, um
dia também trará a nação de Israel para a
salvação da nova aliança (Rm 11.11-27).

— Gordon H . Johnston
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JOÃO, ESCATOLOCIA DE
Estudos recentes levantaram sérias ques
tões quanto à relação existente entre os
ensinamentos de João e outras doutrinas
do NT, resultanto em muitas teorias sobre
o assunto. Há os estudiosos mais antigos,
que vêem os ensinos de João como tardios,
mudando a tradição. De outro lado, há
aqueles mais jovens, que entendem os en
sinos de João mais provavelmente como os
primórdios, alterados posteriormente pela

U M A PERSPECTIVA VERTICAL

Utilizando-se das idéias de alguns es
tudiosos, porém de uma perspectiva evan
gélica, G. E. Ladd fala sobre uma dupla
perspectiva teológica nos escritores do NT,
descrevendo-a como um “duplo dualismo”
(Ladd, p. 338ss)., João ilustra graficamente
uma perspectiva vertical (cósmica) em João
1.51, e nós vemos uma perspectiva horizon
tal (escatológica) em 12.25. João enfatiza a
vertical, mas sem ignorar a horizontal. Este
contraste é ainda mais espantoso quan
do comparamos, por exemplo, o discurso
no monte das Oliveiras (Mt 24— 25) com
aquele no Cenáculo (Jo 13— 16). Enquanto
os outros três escritores do evangelho dão
maior atenção à seqüência horizontal de
eventos escatológicos, João concentra-se no
envio do Espírito Santo. Em vez de falar de
Cristo vindo sobre as nuvens em glória em
algum momento futuro, João quer que o lei
tor compreenda que, durante a presente era,
Cristo sempre estará presente, e em íntima
comunhão, por intermédio da presença do
Espírito Santo em nossos corações. João não
rejeita a verdade de sua gloriosa manifesta
ção futura, assim como os outros escritores

nflo rejeitam o atual ministério de Cristo
por meio do Espírito Santo. Na verdade, ele

escreve para encorajar seus leitores com esta
última e mais imediata verdade (1 Jo 2).
A V ID A ETERNA

Uma outra forma de se observar esta du
alidade nos escritores do N T é atentar para
o uso das expressões “já” e “ainda não” em
relação às promessas do reino. Isto é espe
cialmente verificado nas palavras de João
acerca da vida eterna. A vida eterna fala,
além de uma vida perpétua na presença de
Deus, de uma realidade presente (Jo 3.16;
4.36; 12.25; 14.1-3; 1 Jo 1.2; 2.17; 3.1-5;
5.13). Como Paulo, João promete clara
mente um lar no céu, mas, para ambos os
autores, o futuro (o “ainda não”) começa no
presente (o “já”). No cenáculo, João registra
as palavras de Jesus aos discípulos. Jesus dis
se que, enquanto partia para “preparar-lhes
lugar”, eles deviam permanecer para receber
a promessa do Consolador (Paráclito) e fa
zer “grandes obras” (14 •7 -17).
Paulo exorta seus leitores de maneira
bastante semelhante, ao vincular a promes
sa de uma “casa terrestre [...] eterna, nos
céus” à vinda do Espírito, ao julgamento, à
nova criação e ao ministério da reconcilia
ção (2 Co 5.1-21). Isto é novamente obser
vado na primeira epístola de João, em que
ele faz a seguinte exortação: “Filhinhos, ago
ra, pois, permanecei nele, para que, quan
do ele se manifestar, tenhamos confiança
e dele não nos afastemos envergonhados
na sua vinda” (1 Jo 2.28). E novamente:
“Amados, agora, somos filhos de Deus, e
ainda não se manifestou o que haveremos
de ser. Sabemos que, quando ele se mani
festar, seremos semelhantes a ele, porque
haveremos de vê-lo como ele é” (1 Jo 3.2).
Aquilo que “seremos” é o que já somos, ou
seja, filhos de Deus. Apesar de João não re
gistrar a transfiguração de Cristo (Mt 17.2;
Mc 9.2), não se pode deixar de imaginar que

era esta a manlfestaçflo da «lórla de J cmum —
a qual testemunhou juntamente com Pedro
e Tiago — que ele tinha em mente na passagem acima. Quando Ele vier, os filhos de

Deus se tornarão “semelhantes a ele", i.e.,
gloriosamente transfigurados. A vida eterna
foi manifesta em sua primeira vinda (1 Jo
1.2), mas sua plenitude só virá a lume em
sua segunda vinda (1 Jo 3.1-3). Em Filipenses 3.20-21, Paulo discorre sobre esta mesma
esperança escatológica.
0 ANTIC RISTO

Esta dualidade de uma realidade futura
com efeitos no presente também é verifica
da nos ensinos de João a respeito do A n ti
cristo. Podemos ver este fato sucintamente
expresso em 1 João 2.18: “Filhinhos, já é
a última hora; e, como ouvistes que vem
o anticristo, também, agora, muitos anticristos têm surgido; pelo que conhecemos
que é a última hora”. A menção do A nti
cristo evoca a oposição às leis de Deus e ao
povo de Deus, personificada por Antíoco
Epifânio, em Daniel 8 e 11. Esta oposição
chegará a seu ápice no surgimento de uma
personalidade inspirada pelo demônio, se
melhante a Antíoco, que surgirá em cena
no tempo do fim: o Anticristo. Segundo a
perspectiva de João e de outros escritores
neotestamentários (2 Ts 2.3-11), este tal
ainda não veio.
Algumas pessoas, no entanto, fingem
seguir a Cristo, mas “não [são] dos nos
sos”. Eles não possuem a verdade, embora
tenham “sido dos nossos” (1 Jo 2.19-22).
Estes prenunciam a obra e a maldade do
Anticristo (1 Jo 2.18; 2 Jo 7). N o espírito
do Anticristo, falam mentiras, não reco
nhecem que Jesus é o Cristo e negam o Pai
e o Filho (1 Jo 2.22-23).
M O R TE, RESSURREIÇÃO E JUÍZO

Visto que já é verdadeiro que “quem
crê no Filho tem a vida eterna” (Jo 3.36),

litmbém ô verdade que “Quem crO cm mim,
ainda que morra, viverá; e todo o que vive
e crê em mim não morrerá, eternamente”

(Jo 11.25-26), como Jesus orientou Marta
e Maria na sepultura de Lázaro. Marta es
tava voltada para uma ressurreição futura,
mas Jesus declara que a porção daqueles
que lhe pertencem já é uma realidade. Para
os crentes, a morte física — a separação
entre o corpo e o espírito — não passa de
um evento transitório no caminho para a
glória. Aqueles que não lhe pertencem,
porém, enfrentam uma terrível realidade
igualmente verdadeira, tanto para agora
como para o futuro: “Aquele que não crê
no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
sobre ele permanece” (Jo 3.36 b).
O juízo, freqüentemente visto como
exclusivamente escatológico, já está sobre
aqueles que rejeitam a única Fonte de vida.
“Quem crê nele não é condenado; mas
quem não crê já está condenado, porquan
to não crê no nome do unigênito Filho de
Deus. E a condenação é esta: Que a luz
veio ao mundo, e os homens amaram mais
as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más.” (Jo 3.18-19) Tal qual a ressur
reição e a glória, o juízo já é promovido no
presente. O apóstolo, contudo, não deixa
de lembrar seu leitor de que isto ainda não
é o fim (Jo 5.24-29).
O juízo final, por fim, acabará por revelar
0 presente juízo e, ao fazê-lo, confirmá-lo-á
em toda a sua cruel realidade. Os perdidos,
agora, vivem em um paraíso absurdo de ne
gação, mas aqueles que são habitação de
Cristo vivem, desde logo, em seu amor (1 Jo
4-17-19). O destino do crente é ser amado
por Jesus, ser semelhante a Ele (Jo 17.22-26;
1 Jo 3.1-3), estar com Ele (Jo 14-3; 1 Jo 1.2-3;
Ap 21.1-7), ser protegido por Ele (Jo 17.1112; 1 Jo 5.18) e com Ele permanecer para
todo o sempre (Jo 17.3; Ap 7.15; 22.3).

— Daniel R. Mitchell
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MATEUS, ESCATOLOGIA DE
O Evangelho de Mateus serve a vários
propósitos: prova que Jesus é o Messias e
Rei que cumpre as profecias do AT; expli
ca a razão de o reino prometido ainda não
ser uma realidade; e ensina à Igreja sobre
como levar uma vida piedosa e sobre seu
papel nesta era. O reino antevisto no AT
é o principal tema de Mateus. Logo, este
Evangelho contém uma grande quantidade
de profecias.
A ENCARNAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO
M IN IS TÉ R IO 0 0 SENHOR (1 .1 — 4 .2 5 )

Há uma primeira alusão às profecias
que ainda estão por se cumprir em Ma
teus 1.21, quando um anjo do Senhor diz
a José para dar à criança concebida pelo
Espírito Santo o nome de “Jesus” (“Jeová
Salva”) — porque ela “[salvaria] seu povo
de seus pecados”. Trata-se de uma alusão à
promessa veterotestamentária de um filho
de Davi que salvaria Israel de seus peca-

dou c conseqüentca danos (Is 9.3-7; 16.5;
22.22; S5.3-4,12-13;Jr 23.5-6; 33.14-16;SI

I Kt.H). Conforme prossegue o Evangelho
de Mateus, a expressão “povo do Messias”
assume um significado cada vez mais amplo,
mas o contexto de 1.21 descreve este povo
como sendo especificamente de judeus. No
futuro, Deus libertará Israel e lhe fará uma
grande nação.
O nome “Emanuel” (1.23) significa
“ Deus conosco”. A o longo da história, o
desejo de Deus tem sido habitar com a
humanidade. Ele fará exatamente isto no
reino vindouro (Êx 15.17-18; SI 68.16;
1 52.14). N a eternidade, a Nova Jerusa
lém não terá um Templo, pois o próprio
Deus estará presente. O próprio Senhor
habitará no Templo milenial (Ez 43.1-9).
Mateus 1.23 prenuncia o reino vindou
ro. Nesse meio tempo, o Senhor Jesus,
por intermédio do Espírito Santo, possui
atualmente três templos: o corpo humano
(1 Co 6.19), a igreja local (1 C o 3.16) e a
Igreja universal (Ef 2.21-22).
A referência a Miquéias 5.2, encon
trada em Mateus 2.6, antecipa um tempo
em que Israel, que até então só conhecera
pastores infiéis, será governado pelo Bom
Pastor, o Senhor Jesus — novamente um
prenuncio do Milênio. A té mesmo a ado
ração dos magos prenuncia um futuro em
que todos os gentios reconhecerão o se
nhorio de Cristo.
A perspectiva escatológica fica perfeita
mente clara em Mateus 3, com a declaração
de João Batista: “Arrependei-vos, porque é
chegado o Reino dos céus” (v. 2). Mateus
fala muito sobre “o Reino”, termo que uti
liza em outras 53 vezes. A forma mais clara
e óbvia de explicar os termos “Reino dos
céus” e “Reino de Deus” é afirmar que eles
sempre prenunciam a eternidade e o reino
milenial vindouro.
João Batista proclamava que o Reino
de Deus estava próximo. Para que este

viesse, Israel precisava arrcpcndcr-ie (Zc
12.10-14). Deus não permitirá a entrada
de almas impenitentes. Haverá um jul
gamento antes que venha o reino. O ma
chado já estava posto (tempo presente no
texto grego) à raiz da árvore, logo, o reino
estava próximo (Mt 3.10).
A declaração celestial do Pai acerca
dt) Filho (Mt 3.17) também possui sentido
profético. “Este é o meu Filho amado” vem
de Salmos 2.7, um salmo que prenuncia o
futuro reinado do Senhor. Isaías 42.1 é a
passagem por trás destas palavras: “Eis aqui
o meu Servo, a quem sustenho, o meu Elei
to, em quem se compraz a minha alma”. As
duas passagens do AT apontam para o rei
no milenial do Messias.
Mateus escreve que o ministério de
Cristo em Cafarnaum cumpriu o que fora
dito em Isaías 9.1-2 (Mt 4-14-16). O sen
tido de “cumprir” aqui é o de “confirmar”,
pois Isaías 9.1-2 ainda se cumprirá no futu
ro. Isaías prossegue descrevendo o governo
de justiça do Messias no reino vindouro.
O Senhor Jesus concordou com a pa
lavra de João ao proclamar exatamente a
mesma mensagem: “Arrependei-vos, por
que é chegado o Reino dos céus” (4.17). O
reino estava preste a vir, bastando haver o
arrependimento de Israel.
0 SERM ÃO DO M O NTE (5 .1 — 7 .2 9 )

O famoso Sermão do Monte é um códi
go de ética a ser cumprido pelos seguidores
de Jesus até a vinda do reino. E um guia
a ser seguido nesse meio tempo. As bemaventuranças (Mt 5.3-12) prometem bên
çãos para aquele povo porque ele entrará
no reino vindouro. O conforto, a herança
da Terra Prometida, ver a Deus e outras
bênçãos — todas retratam o reino vindou
ro: o Milênio e a eternidade.
A s referências ao Reino de Deus em
5.19-20 dizem respeito ao futuro Reino do
Messias. Os versículos 29-30 aludem ao

Inferno e Indicam o trriglco julgamento
do» perdidos.

Mateus 6 fala sobre as recompensas dos
salvos. O Senhor recompensa apenas as
boas ações realizadas para agradar a Deus
Pai. Realizá-las para ganhar aplausos e a
aprovação dos homens não traz nenhuma
recompensa. Os judeus davam grande im
portância aos atos de justiça mencionados
aqui por Jesus, ou seja, dar esmolas, orar e
jejuar. Estas atividades representavam to
das as boas ações (6.1).
Jesus continua ensinando sobre a oração
com uma prece simples (6.9-13). Os primei
ros três pedidos são inteiramente proféticos.
“Santificado seja o teu nome” poderia ser
traduzido como “permita que teu nome seja
santificado” ou “faça com que teu nome seja
reverenciado”. Esta passagem aponta para
Ezequiel 36.16-36, que antecipa a era do rei
no, quando todo o mundo honrará a Deus.
Em outras palavras, este é um pedido para
que Deus dê início à era em que seu nome
será honrado sobre a terra.
“Venha o teu reino” é um clamor para
que Deus traga o seu reino à terra. Alguns
estudiosos explicam a passagem como uma
petição para que o Reino de Deus entre no
coração de seu povo, mas as Escrituras sem
pre falam de pessoas entrando no reino, e
não vice-versa.
“Seja feita a tua vontade, Canto na terra
como no céu” é mais um pedido para que
o Reino de Deus venha para a terra. Desse
modo, os três primeiros pedidos nesta ora
ção clamam pela mesma coisa: o Reino de
Deus na terra. O povo de Deus em nossa
época devia estar clamando por este reino
vindouro. Em Mateus 6.11-13, Jesus ora
pelas necessidades dos que pertencem ao
Senhor até que venha o reino.
João Batista disse que um julgamento
precederia o reino, e o Senhor alude ao
mesmo julgamento (ainda futuro) em M a
teus 7.13-27. Os salvos entrarão no reino

e o» Impenltentes Irflo pura a detitrulçílo e
para o fogo.
JESUS M A NIFESTA -SE A ISRAEL (8 .1 —

11 - 1)
Em Mateus 8— 9, o Senhor realizou
uma série de milagres que legitimaram sua
pessoa. Estes milagres também demons
tram como será o reino, pois ilustram o
que Cristo fará para produzir as condições
do reino. Mateus 8.10-12 vê o futuro com
ênfase na salvação dos gentios. O Senhor
também profetizou sobre a presente era, em
que muitos judeus não creriam e seriam ex
pulsos do reino vindouro.
Mais problemática é a citação de Isaías
53.4 em Mateus 8.17. As curas realizadas
em 8.16 confirmaram o cumprimento de
finitivo das promessas para as pessoas que
terão seus corpos glorificados no futuro
Reino de Cristo. N a eternidade, todos os
que confiam em Cristo conhecerão esta
bênção. As pessoas são curadas nos dias
de hoje, não por causa da cura expiatória,
mas porque Deus, em sua soberania, lhes
concede a cura. A cura expiatória será dada
a todos os crentes quando receberem seus
corpos eternos.
Quando Jesus curou dois endemoniados (Mt 8.28-34), os demônios expul
sos disseram a mesma coisa: “Vieste aqui
atormentar-nos antes de tempo?” Eles
evidentemente sabiam que o lago de fogo
estava preparado para o Diabo e seus anjos
(25.41). Além disso, também sabiam que
o momento ainda não tinha chegado. Era
algo ainda futuro.
Em Mateus 10, o Senhor Jesus enviou
seus doze apóstolos a Israel (excluindo samaritanos e gentios) com a mesma mensa
gem que Ele e João Batista haviam procla
mado (3.2; 4.17; 10.7): “É chegado o Reino
dos céus”. O reino estava próximo, mas a
possibilidade de ele estabelecer-se estava
nas mãos de Israel. Isto explica por que o

Senhor proibiu os apóstolos de irem aos samaritanos e gentios ( 15.24).
Em 10.16-25, surgem duas dificuldades,

lim primeiro lugar, Mateus não registra ne
nhum indício de que os apóstolos tenham
enfrentado o tipo de oposição que Jesus
descrevera. A única resposta plausível pa
rece ser que as palavras de Cristo referiamse ao ministério dos apóstolos após a ressur
reição. Durante o ministério de Cristo na
terra, eles não foram levados à presença de
governadores e reis por se terem associado
ao Senhor.
O segundo problema, um dos mais di
fíceis na Bíblia, diz respeito à profecia de
Cristo sobre seu retorno durante a vida dos
discípulos. A melhor solução seria supor
que tal evento foi adiado pela rejeição,
crucificação e ressurreição do Senhor, tal
qual realmente aconteceu (a rejeição pode
ser vista nos vv. 22,24-25,38). Como Isra
el continuou a desdenhar de Jesus como o
Messias, mesmo após sua ressurreição, Deus
adiou o reino e os sete anos de Tribulação
que o precederiam. Durante a futura tribu
lação, os judeus mais uma vez ministrarão a
Israel e a mesma promessa voltará a ser vá
lida. A vinda do reino e a futura tribulação
estavam condicionadas à reação de Israel
junto ao Senhor Jesus.
OPOSIÇÃO A CRISTO (1 1 .2 — 1 3 .5 3 )

Em Mateus 11, vemos o Senhor Jesus
reconhecendo a rejeição de Israel. Então,
nos versículos 20-24, lemos profecias acer
ca de juízos futuros sobre aquela geração, os
quais seriam mais rigorosos que os destina
dos a Tiro, Sidom e Sodoma. Esta passagem
é de grande importância, porque mostra
que haverá níveis de tormento para os per
didos. Quanto maior a luz recebida, mais
severo será o julgamento (12.41-42).
Conforme o capítulo 12, o Senhor ha
veria de manifestar-se em fraqueza até que
viesse para instituir seu reino (v. 20). Esta

passagem também antecipa n wilvitçflo do*

gentios (v. 21).
Mateus 10— 12 registra a rcjclçflo de
Israel em relação ao Senhor. No cnpftnlo
13, o Senhor responde com uma série de
parábolas informando aos discípulos que o
reino viria bem mais tarde, precedido por
uma era que viria sem aviso. A primeira e a
última parábola possuem a propriedade de
introduzir e concluir a série.
As seis parábolas falam sobre misté
rios (novas verdades) acerca dos planos de
Deus para o reino. A Parábola do Joio (vv.
24-30, 36-43) ensinou aos discípulos que
viria uma nova era antes da vinda do reino,
na qual o bem e o mal coexistiriam. Depois
disso, viria um julgamento para determinar
quem entraria no reino e quem seria exclu
ído (contrastando com as palavras de João
Batista, que pregava este julgamento como
sendo iminente).
A Parábola do Grão de Mostarda (vv.
31-32) ensinou aos discípulos que o núme
ro de herdeiros do reino aumentaria gradu
almente e eles prosperariam. O reino, em
nossa atual era, não irromperia repentina
mente nas civilizações mundiais, como Da
niel previra. Isto acontecerá ao fim da era.
Embora controversa, a curta Parábola
do Fermento (v. 33) claramente descreve
o crescimento do pecado e da apostasia até
sua totalidade durante a Tribulação. Em vez
do reino esperado, o mal dominará. Então
virá o reino.
N o versículo 44, temos a Parábola do
Tesouro Escondido. Talvez o tesouro es
condido seja o reino, e Cristo bem pode
ser aquEle que o encontra. A parábola alu
de à proximidade do reino, seu subseqüen
te adiamento e, por fim, sua revelação. O
Senhor Jesus comprou aquele campo com
sua morte.
A Parábola da Pérola de Grande Valor
(vv. 45-46) corresponde à Parábola do Te
souro Escondido. A pérola possivelmente

representa os remidos de todas as oras. Bstes e n t r a r ã o n o f u tu r o reino.

A rede de pesca (vv. 47-50) representa
o julgamento que, ao final da Tribulação,
precederá o Milênio.
Estas parábolas ensinam novas verdades
sobre a era que precederá a vinda do reino.
Tal era intermediária passou a existir por
que Israel rejeitou seu Messias. Deus, em
sua sabedoria, respondeu com a inserção de
um período que não estava anteriormente
predito, durante o qual o evangelho seria
pregado por todo o mundo, encontrando as
mais diversas reações (Rm 11.25-36).
A REAÇÃO DE JESU S À OPOSIÇÃO
(1 3 .5 4 — 1 9 .2 )

A famosa profecia de que Cristo edificaria sua Igreja sobre a rocha (16.18)
inclui uma importante previsão para o
futuro: “as portas do inferno não preva
lecerão contra ela”. A expressão “portas
do inferno” refere-se à morte, a maior
evidência do poder de Satanás na terra.
Mas tal poder será vencido pela ressurrei
ção de Cristo e pela futura ressurreição
da Igreja! Nem a própria morte poderá
sobrepujar a Igreja.
A transfiguração (16.28— 17.8) asse
gura a futura vinda do Reino de Deus. A
promessa de 16.28 é cumprida em 17.1-8.
Em 2 Pedro 1.16-18, vemos a confirmação
de que esta é a interpretação correta. O
Senhor é glorificado, Moisés e Elias repre
sentam os santos salvos com o Senhor na
glória, e Pedro, Tiago e João representam
aqueles que, em seus corpos físicos, herda
rão o Reino de Cristo sobre a terra.
Elias virá antes do Senhor (17.11). Po
tencialmente, João Batista era Elias, mas
como ele não cumpriu a profecia de Malaquias 4.5-6, não se tornou o Elias que fora
predito. N o futuro, virá uma pessoa que,
no espírito e no poder de Elias, cumprirá as
profecias (Is 40.3; Mq 3.1; 4.5-6).

A REJEIÇÃO A JESUS POR PARTE DE
ISRAEL (1 9 .3 — 2 5 .4 6 )

A Parábola dos Trabalhadores na Vinha
(20.1-16) ilustra as futuras recompentiui
que serão dadas aos seguidores do Senhor
que aproveitarem as oportunidades de ser
vi-lo (19.27-30), mas esta não é sua ênfase
principal. O principal assunto da parábola
é a igualdade entre judeus e gentios nesta
era (v. 11). Os que são contratados primei
ro simbolizam os judeus e suas alianças, os
que são chamados mais para o fim do dia
são os gentios. Assim, os últimos serão os
primeiros, e os primeiros serão os últimos
(19.30; 20.16), de modo que todos são
iguais (Ef 3.1-6).
Mateus 22.1-14 compara o reino vin
douro a um banquete de casamento, que é
a parte mais importante de um casamento
judeu. A segunda parte da parábola (vv.
11-14) mostra que o Senhor Jesus exigirá
a correta indumentária para que a pessoa
entre no reino. Alguém poderia supor que,
por causa do convite aberto, qualquer tipo
de roupa seria aceita, mas todos que não
estiverem envergando a justiça imputada
por Deus ficarão de fora no reino vindouro
sobre a terra.
A infame charada proposta pelos saduceus a respeito do casamento no céu
(22.23-28) proporcionou uma oportunida
de para que o Senhor falasse sobre a futu
ra ressurreição dos santos (vv. 29-32). Eis
a parte principal de sua resposta: “Eu sou
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o
Deus de Jacó”. Isto nada tem a ver com o
presente estado de Abraão, Isaque e Jacó.
Tal argumento comprovaria sua presente
existência espiritual, mas não sua ressurrei
ção. A o citar Êxodo 3.6, Jesus reporta-se
à promessa de Deus de que a terra de Canaã seria dada a eles e a sua semente. Estas
promessas, é claro, jamais foram cumpridas
junto aos patriarcas pessoalmente; logo,
eles devem ser ressuscitados para que Deus

cumpro sim palavra. Jesus calou os snduceus
com sua resposta.
Em Mateus 22.43-45, o Senhor citou

Salmos 110.1, que prenuncia o atual mi
nistério do Messias e seu futuro reino sobre
a terra. A passagem afirma que o Messias,
Filho de Davi, será maior que o próprio
Davi. Este “Senhor” está agora à mão di
reita do Pai, até que o reino venha. A pas
sagem antecipa o futuro reinado de Cristo
(Hb 10.12-13).
Depois da acusação contundente aos
escribas e fariseus (M t 23.1-36) e de seu
lamento trágico (23.37-38), o Senhor faz
a seguinte declaração: “Porque eu vos digo
que, desde agora, me não vereis mais, até
que digais: Bendito o que vem em nome
do Senhor!” Estas palavras foram extraí
das de Salmos 118.26 e prenunciam a res
posta de Israel ao Messias no futuro. Todas
as esperanças de Israel estão no advérbio
“até”. Chegará o dia em que a nação se
arrependerá, então virá o reino. A vinda
do reino depende do arrependimento de
Israel (Zc 12.8-14).
Mateus 24— 25 registra o mais longo
discurso profético do Senhor. Começa com
uma impressionante afirmação a respeito do
Templo, “Em verdade vos digo que não fica
rá aqui pedra sobre pedra que não seja derrihada” (24.2), a qual trouxe perplexidade e
confusão aos discípulos, de modo que estes
perguntaram a Jesus: “Dize-nos quando se
rão essas coisas e que sinal haverá da tua vin
da e do fim do mundo?” Para os discípulos,
todas as três perguntas giravam em torno
da visão que tinham a respeito da vinda do
Senhor — visão que seguia o que fora pro
fetizado em Zacarias 14.1-4- Por causa desta
profecia, a destruição de Jerusalém e a vinda
de Jeová para libertar Israel compreendiam
apenas um breve momento na história.
A resposta do Senhor começou com um
aviso para que não fossem enganados (24.46). Esta era intermediária seria caracterizada

por falsos mestres c guerras, mim titU evento*
ainda não marcariam o seu fim.
O versículo 8 traz o próximo ponto ero*
nológico: “o princípio das dores". Em outru»
palavras, o fim desta era incluirá um aumen
to das guerras entre reinos e nações, com

fomes e terremotos por todo o mundo.
O período final da Tribulação incluirá
uma perseguição universal contra os crentes
(os que forem salvos durante a tribulação).
Haverá terrorismo, falsos profetas, des
respeito à lei e a proclamação do reino ao
mundo inteiro (24-9-14)- Este parágrafo é
um rápido esboço dos últimos sete anos que
precedem o segundo advento de Cristo.
A mais relevante característica da Tri
bulação será a abominação da desolação,
profetizada em Daniel 9.27; 11.31 e 12.11
(veja também 8.13). Esta abominação,
muito provavelmente, é um ídolo coloca
do no Templo pelo homem da iniqüidade.
Trata-se de um evento futuro e é segura
mente o acontecimento descrito em A po
calipse 13.14-15. Com o Paulo observa em
2 Tessalonicenses 2.3-4, esta será a mais
clara indicação de que a Tribulação co
meçou. A abominação dará início a uma
tribulação sem precedentes e a orientação
do Senhor é que, quando ela vier, seus fi
éis fujam para salvar a vida.
Os falsos messias, apesar de realizarem
milagres espantosos, serão desmascarados
diante da presença do Filho do Homem,
tamanho será o esplendor de sua manifes
tação. Será como um raio que cruza de um
lado para o outro no céu (24-23-27).
O
Senhor anunciará sua vinda com
grandes convulsões na terra e no céu, além
de algumas manifestações pessoais nos céus
(possivelmente a glória shequiná do Jeová
veterotestamentário; ver Zc 12.10).
Por fim, cumprindo Daniel 7.13, Isaías
27.10 e Zacarias 9.14, o Senhor voltará ao
som de uma trombeta para recolher seus es
colhidos sobre a terra (Mt 24-29- 31).

I
Xirunle o período da Trllnilaçflo, os ha-Deu» planejou purn n humanidade donde
hitantcs da torra estarílo tão concentrados cm a criação tio mundo (25. i4),
mias atividades cot idianas que serão pegos de
surpresa pela volta de Cristo, a exemplo do A CRUCIFICAÇÃO E A RESSURREIÇÃO
i|iie aconteceu com a geração de Noé, que foi
Significativamente, o futuro Reino de
repentinamente tomada pelo dilúvio. Os in Deus para a humanidade estava na mente
divíduos que são tomados da terra em 24-40- do Senhor até mesmo quando Ele instituiu
41 nada têm a ver com o arrebatamento, mas a Ceia do Senhor (Mt 26.29). Na ocasião,
serão mortos de forma que não entrarão no Cristo referiu-se a uma fruta literal que sent
reino após a Tribulação. Assim como as ví
timas dt) dilúvio foram tomadas por aquela
catástrofe, estes também serão tomados pelos
juízos de Deus (Mt 24.37-41 )•
Em Mateus 24-42— 25.30, o Senhor
apresenta diversas parábolas para ilustrar o
julgamento dos salvos e dos perdidos, falan
do sobre os que entrarão no reino vindouro
e sobre os que serão mortos e lançados no
inferno. Algumas dessas parábolas também
descrevem recompensas para os salvos,
envolvendo responsabilidades e posições
de destaque durante o reinado do Messias
sobre a terra.
O julgamento descrito em 25.31 -46 não
ocorre perante o Grande Trono Branco que
está profetizado em Apocalipse 20.11-15.
Existem dois julgamentos distintos, sepa
rados por mil anos. O julgamento perante
o Grande Trono Branco acontece após o
Milênio, quando os impenitentes do hades
serão lançados nas chamas eternas do lago
de fogo (Ap 20.14-15). Mateus 25.31-46
profetiza acerca do julgamento dos gentios
ainda vivos no final da Tribulação. Antes
deste julgamento, virá o dos judeus (Rm
2.9-10; Ez 20.33-44; Lc 19.27).
Três grupos estão envolvidos neste
cenário: as ovelhas (os gentios salvos), os
bodes (os gentios condenados) e “meus
irmãos” (os judeus salvos). Durante a Tri
bulação, o anti-semitismo estará de tal
forma desenfreado que ajudar um judeu
poderá envolver risco de vida, principal
mente se for um judeu sem a marca da
Besta. O destino dos salvos é o reino que

apreciada no futuro reino literal.
Quando o sumo sacerdote confrontou Je
sus e colocou-o sob juramento, Cristo mais
uma vez referiu-se a si mesmo como o Filho
do Homem, um termo messiânico extraído
de Daniel 7.13-14. Jesus então descreve a si
mesmo sentado à direita do Pai, conforme
Salmos 110.1 (posição que Ele agora ocupa;
Hb 10.12-13). De lá, Ele retornará por entre
as nuvens do céu (Dn 7.13). Esta vinda ainda
é futura e precederá seu reino sobre a terra.
A última profecia do Senhor Jesus no
Evangelho de Mateus está implícita no ver
sículo final. Em Mateus 28.20, Cristo pro
mete estar junto de seus seguidores até o fim
dos séculos, claramente aludindo à profecia
anterior de que esta era terminará com seu
glorioso retorno. Não é de surpreender que
a Igreja Primitiva proclamasse: “Maranata!”

— Stanley D. Toussaint
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PAULO, ESCATOLOGIA DE
Em suas epístolas, o apóstolo Paulo escre
veu extensivamente sobre muitos assuntos
proféticos, de uma forma literal e histórica.
Seus comentários extremamente práticos
tratavam das preocupações de seus leitores
da época. Dentre os tópicos tratados, havia
a apostasia religiosa.
A APOSTASIA DA IGREJA

Apesar de alguns estudiosos dis
cordarem, Paulo claramente profetizou so
hre uma apostasia religiosa perto do fim da
era da Igreja. A palavra “apostasia” significa
“ficar longe ou afastar-se de” e Paulo a uti
liza apenas uma vez (2 Ts 2.3). Escrevendo
para a igreja de Tessalônica, ele diz: “Ora,
irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião
com ele [provável referência ao arrebatamento], que não vos movais facilmente do
vosso entendimento, nem vos perturbeis,
quer por espírito, quer por palavra, quer
por epístola, como de nós, como se o Dia
de Cristo estivesse já perto” (2 Ts 2.1-2).
Os cristãos de Tessalônica erroneamente
pensavam que a terrível Tribulação era imi
nente. Paulo assegurou-lhes: “Ninguém, de
maneira alguma, vos engane, porque não
será assim sem que antes venha a aposta
sia e se manifeste o homem do pecado, o
filho da perdição” — este, uma referência
ao Anticristo. Alguns leitores crêem que a
“apostasia” (ou o “afastamento” ) pode es
tar relacionada ao arrebatamento dos cren
tes para a glória. O consenso mais amplo,
porém, é que ela tem a ver com um afasta
mento espiritual (“afastamento” da fé) que
ocorre nos estágios finais da era da Igreja.
Em suas cartas a Timóteo, Paulo especi
fica o que constitui este afastamento, escre
vendo: “Mas o Espírito expressamente diz
que, nos últimos tempos, apostatarão alguns

da fé, dando ouvidos a espírito» cnuiimulorr*
e a doutrinas de demônios, pela blpocrUIu
de homens que falam mentiras, tendo cautcrizada a sua própria consciência" ( 1Tm 4.l2). Com a frase “apostatarão alguns da fé",

Paulo deixa subentendido que estes apósta
tas continuarão a ser “religiosos”, mas nega
rão a verdade da fé em Cristo e sua salvação.
Aqui, “apostatarão” é o futuro do indicativo
do verbo aphieemi e significa “abandonar”
ou “afastar-se". Os homens, portanto, não
serão afastados por forças externas, mas
afastarão a si próprios da verdade, abraçan
do doutrinas de espíritos malignos e ensinos
de demônios. Paulo volta a escrever sobre
esta apostasia em 2 Timóteo 3.1-5: “[...] nos
últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos;
porque haverá homens amantes de si mes
mos, avarentos, presunçosos [...] mais ami
gos dos deleites do que amigos de Deus”.
Paulo fala sobre este assunto no futuro do
presente, mas acrescenta que tal apostasia já
estava presente dentro da Igreja.
Ryrie (p. 140) diz que apostasia é “um
afastamento de uma verdade previamente
aceita, envolvendo a ruptura de um rela
cionamento professado para com Deus. A
apostasia sempre implica abandonar ver
dades já reconhecidas e abraçar o erro”.
Nos últimos tempos da dispensação da
Igreja, muitos dos que se declararem con
vertidos e professarem um relacionamen
to pessoal com Deus estarão apenas repre
sentando, vivendo uma mentira, levando
vidas de charlatões. Nos últimos dias an
tes do arrebatamento da Igreja, a apostasia
será intensa.
A RESSURREIÇÃO DOS SANTOS DA IGREJA

Tal qual Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos, os crentes em Cristo também pos
suem a promessa da ressurreição do corpo.
Cristo foi sepultado e então ressuscitado “se
gundo as Escrituras”. Em seguida, apareceu a
Pedro, aos doze apóstolos, a quinhentos ir-

"uma voz", a Tiago o, por (im, a Paulo
(1 Co 15.4-8). Sem a ressurreição de Cristo,
não temos esperança em nossa própria res
surreição (15.12-19). Paulo prossegue em
sua argumentação escatológica em 1 Coríntios 15, proclamando que a maior vitória da
humanidade é a ressurreição do corpo: “Ora,
o aguilhão da morte é o pecado, e a força do
pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos
dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo”
(1 Co 15.56-57).
Quando o Senhor voltar para sua Igre
ja, Deus trará com Ele “os que em Jesus
dormem” (1 Ts 4-14). Estes serão ressus
citados primeiro; então, os que estiverem
vivos serão arrebatados. Os santos vivos
serão “arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares”
(1 Ts 4.17). Nesta passagem, Paulo com
bina a ressurreição dos santos da Igreja e o
arrebatamento.
Outras ressurreições virão, para os santos
dt) AT e para os que perecerem na Tribu
lação. Também experimentarão a ressurrei
ção os perdidos, que serão julgados perante
o Grande Trono Branco. Paulo, contudo,
concentra-se aqui na ressurreição da Igreja,
“os que morreram em Cristo” (1 Ts 4.16).

Deus; e os que morreram em Cristo ressus
citarão primeiro; depois, nós, os que ficar
mos vivos, seremos arrebatados [gr.: harpazo]
juntamente com eles [os ressurretos] nas
nuvens”. Esta é a bendita esperança para
aqueles que não morreram. Paulo escreve;
“Portanto, consolai-vos uns aos outros com
estas palavras” (1 Ts 4-16-18).
Aqueles que crêem devem “esperar dos
céus a seu Filho [...] a saber, Jesus, que nos
livra da ira futura” (1 Ts 1.10), pois “Deus
não nos destinou para a ira, mas para a
aquisição da salvação [libertação], por nos
so Senhor Jesus Cristo” (5.9). O filho de
Deus deve crer na profecia e esperar pela
“bem-aventurada esperança e o apareci
mento da glória do grande Deus e nosso
Senhor Jesus Cristo” (Tt 2.13). Os cren
tes serão conduzidos à “presença de nosso
Senhor Jesus” (1 Ts 2.19) e serão apresen
tados irrepreensíveis e em santidade “dian
te de nosso Deus e Pai, na vinda de nos
so Senhor Jesus Cristo, com todos os seus
santos” (1 Ts 3.1 3). As profecias acerca do
arrebatamento são uma característica sin
gular da escatologia de Paulo.

0 ARREBATAMENTO DA IGREJA

0 TR IB U N A L DE CRISTO

Cristo parece aludir ao arrebatamento
em João 14-1-3, mas é Paulo que apresenta
a doutrina completa e a revelação acerca
do acontecimento. Ele chama o arrebata
mento de “um mistério”: algo secreto ou
não revelado previamente. Quanto aos que
não estiverem mortos, ele escreve: “todos
seremos transformados” (1 Co 15.51-53).
Paulo profetiza que “num momento” (gr.:
atoma), num abrir e fechar de olhos, ante a
última trombeta, nós seremos transforma
dos. De imediato, o corruptível se revestirá
de incorruptibilidade.
Paulo, profeticamente, entra em maiores
detalhes a respeito desta verdade: “Porque o

Paulo escreve sobre as recompensas de
Cristo para os santos da Igreja. O Tribu
nal de Cristo (gr.: bema) é o trono ou o
pódio onde todos devemos comparecer,
“para que cada um receba segundo o que
tiver feito por meio do corpo, ou bem ou
mal” (2 C o 5.10). Este julgamento tem
sido mal compreendido. Com freqüência
é visto apenas como um lugar de recom
pensas. Paulo, entretanto, chama-o de um
lugar de compensação (gr.: komizo, “re
ceber para si” ). O Senhor atenta para o
que fazemos, seja bom (aghathos) ou mau
(phaulos). Seremos compensados de acor
do com nossas obras.

mrtoN

mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de

Anteriormente, Paulo escreveu sobre
este dia de juízo para os crentes em 1 Co-

ríntios 3.10-15. Ele diz que os crentes constroem sobre o fundamento de Cristo, edificando suas vidas com ouro, prata, pedras
preciosas, madeira, feno ou palha. Estes
materiais simbolizam a qualidade da vida
cristã e do serviço prestado a Cristo. Tais
obras serão testadas pelo fogo, que consu
mirá o que for indigno e preservará o que
for digno do Senhor.
A TRIBULAÇÃO

De modo geral, Paulo utiliza a palavra
“ira” (gr.: urge) para descrever profetica
mente o período de sete anos da Tribulação
sobre a terra. Ele diz que, no arrebatamen
to, Jesus nos salvará da ira vindoura (1 Ts
1.10) e declara que “Deus não nos destinou
para a ira” (1 Ts 5.9). Quando Jesus vier
para ser glorificado com seus santos em seu
reino, executará um juízo de labaredas de
togo, tomará vingança e aplicará o castigo
da “eterna perdição, ante a face do Senhor
e a glória do seu poder” (2 Ts 1.7-9).
Em 2 Tessalonicenses 2.3-4, Paulo des
creve rapidamente a profanação do Tem
plo reconstruído pelas mãos do Anticristo,
o “homem do pecado, o filho da perdição” .
O apóstolo refere-se à profecia de Daniel
sobre a vinda do Anticristo (Dn 11.36-45).
Daniel profetizou sobre um rei obstinado
que falará contra o “Deus dos deuses” e se
engrandecerá contra Deus. Paulo, por sua
vez, profetizou que esse Anticristo será eli
minado pelo sopro da boca de Cristo em
sua segunda vinda (2 Ts 2.8).
Durante a Tribulação, Deus enviará o
erro sobre os ímpios e escarnecedores, a fim
de que não recebam a verdade para serem
salvos (2 Ts 2.9-10). Deus também enviará
uma influência enganadora para que creiam
no que é falso e sejam julgados “os que não
creram a verdade; antes, tiveram prazer na
iniqüidade” (2 Ts 2.11-12). Os alertas de

Paulo para que nflo rojeltemoH a CrUto «Ao

realmente graves.
0 REINO M ESSIÂN ICO

Apesar de Paulo falar pouco a respei
to do reino no Milênio, esta realidade faz
parte do pano de fundo de suas considera
ções escatológicas. Ele vê a Igreja a cam i
nho do reino e, em um momento futuro,
desfrutando das bênçãos do reino de C ris
to sobre a terra.
Quando Paulo e Bamabé saíram a pre
gar o evangelho, lembraram os fiéis de que
eles algum dia entrariam no reino “por mui
tas tribulações” (A t 14.22). Paulo pregou
o evangelho na sinagoga de Efeso por três
meses, “disputando e persuadindo-os acer
ca do Reino de Deus” (A t 19.8). Enquan
to esteve em prisão domiciliar em Roma,
Paulo falou aos anciãos judeus da cidade
a respeito de Jesus e “declarava com bom
testemunho o Reino de Deus e procurava
persuadi-los à fé de Jesus” (A t 28.23). S o 
mente aqueles que forem considerados jus
tos e remidos pelo sangue de Cristo serão
capazes de herdar o Reino de Deus (1 Co
6.9). Cristo entregará o reino a Deus Pai
“quando houver aniquilado todo império e
toda potestade e força” (1 Co 15.4). Deus,
em sua misericórdia, libertou os santos da
Igreja do domínio das trevas e “nos trans
portou para o Reino do Filho do seu amor”
(Cl 1.13).
Não devemos confundir a dispensação
do reino com a dispensação da Igreja. Pau
lo separa completamente o reino da era da
graça, o que fica claro quando ele dá uma
atribuição a Timóteo: “Conjuro-te, pois,
diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos, na
sua vinda e no seu Reino” (2 Tm 4-1). Pau
lo preserva a visão veterotestamentária a
respeito do reino: um período de tempo
específico, em que Cristo reinará sobre a
nação de Israel e sobre as nações de todo o

mundo. É uma época completamente dife
rente da era da Igreja. Paulo não substitui o
reino pela Igreja e, em nenhum momento,

sente, tornando nossos dias mais difíceis
suportáveis e alegres (1 Pe 1.8).

chama a Igreja de reino. O reino ainda é
algo futuro. É algo que só será real na terra
após o retorno pessoal do Rei.

TÓ PICOS ES C A T0LÓ G IC 0S QUE TR AZEM
ENCORAJAMENTO

—Mal Couch

Pedro refere-se aos seguintes tópicos escatológicos para encorajar o crente a perseverar na dificuldade e fazer o que é correto
e digno perante o Senhor:
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PEDRO, ESCATOLOCIA DE
Para o apóstolo Pedro, é a escatologia que
possibilita suportar tempos incertos, prova
ções, perseguições, zombarias e falsas dou
trinas. E o impulso do crescimento espiri
tual e a certeza da vitória. O Pai nos cha
mou e escolheu (1 Pe 1.2,15), o Espírito de
Cristo nos santifica (1 Pe 1.2), e a promes
sa de uma herança eterna e incorruptível
nos aguarda (1 Pe 1.3-5). Esta inexplicável
salvação, que deixou os profetas da antigüi
dade perplexos, e até hoje deixa os anjos
fascinados, é nossa, para a abraçarmos e
desfrutarmos à luz da gloriosa expectativa
por tudo o que será nosso com a segunda
vinda do Salvador (1 Pe 1.5,7,13). De ma
neira simples, a escatologia mostra que o
fiel vencerá, ainda que todos os aspectos de
sua atual situação indiquem o contrário. A
escatologia é relevante para o tempo pre

1. A viva esperança: a certeza da vida
eterna, que é dada ao crente por
meio da ressurreição de Jesus Cristo
(1 Pe 1.3; 3.15).
2. A salvação: o processo pelo qual
Deus chama, separa e transforma
uma pessoa à imagem de seu Filho. E
o infalível processo de redenção que
começa na cruz, com o arrependi
mento, e culmina na segunda vinda
de Cristo (1 Pe 1.2-9; 5.10).
3. Uma herança: a promessa divina de
uma recompensa aos crentes, a qual
é boa, eterna e incorruptível (1 Pe
1.3-5; 3.9; 5.4).
4. O retomo de Cristo: para Pedro, é
o momento em que as provas, que
acompanham nossa caminhada de fé
sobre a terra, finalmente resultam na
glória, na honra, no louvor e no júbi
lo que os crentes sempre ansiaram por
dar ao Senhor (1 Pe 1.7; 4.13; 5.1). É
o momento em que a obra da graça
de Deus completa a salvação da alma
do crente (1 Pe 1.13; 5.1). E um mo
mento visto como iminente; ou seja,
o retomo de Cristo pode acontecer a
qualquer momento (1 Pe 4.7).
5. A promessa de uma nação santa: a
reunião de um povo que Deus, por
meio de sua grande misericórdia,
escolheu dentre os povos do mundo
para refletir sua vontade e seu caráter
(1 Pe 2.5-10).

(>. O Juízo: ti promessa de que os delito,s,
de todo e qualquer indivíduo, como os
prazeres ilícitos e as imprecações con
tra os justos, serão cobrados (1 Pe 4.35, 17-18). Pedro refere-se ao derradei
ro derramar do juízo de Deus como “o
Dia do Senhor” (2 Pe 3.10,13).
7. O inferno: é provável que Pedro ti
vesse o inferno em mente quando
entendeu que a “escuridão das trevas”
estava reservada para aqueles que en
sinam falsas doutrinas (2 Pe 2.17).
8. Novos céus e nova terra: um perí
odo ardentemente ansiado pelos
crentes, o qual encerrará o Dia do
Senhor (o terrível juízo final sobre
o mundo), pondo um fim ao pecado
e ao sofrimento. Os novos céus e a
nova terra serão um lugar onde ha
bitará a justiça (2 Pe 3.13).
Pedro não trata de eventos específicos
que ocorrerão durante a segunda vinda,
como o arrebatamento, a Grande Tribu
lação, o segundo advento, a batalha do
Armagedom, o Milênio ou o julgamento
perante o Grande Trono Branco. Em vez
disso, ele vê a volta de Cristo como um
acontecimento futuro e inevitável que de
veria incentivar os crentes a permanece
rem firmes na fé.
A ESCATOLOGIA APLICADA ÀS QUESTÕES
COTIDIANAS

Buscar a Deus e não ao mundo (1 Pedro
1 .13— 2 .1 2 ).
Os crentes deveriam dedicar cada dia
de suas vidas à busca de características e
qualidades condizentes com sua heran
ça incorruptível, afastando-se das coisas
corruptíveis e vis desta terra (1 Pe 1.14;
2.1,11-12). Como povo de Deus, os cristãos
são “peregrinos e forasteiros” neste mundo
(1 Pe 2.11), cujo destino final são novos

céus e nova terra, onde apcmiit n )u«fl(,W
habitará. Considerando esta Nltimçflo, neu
comportamento deveria ser tal que oh ím
pios, ao observarem seus valores, tivessem
dificuldade em levantar calúnias e ficassem
inclinados a receber esta mesma misericór
dia, concedida por Deus a todos os que se
arrependem (1 Pe 2.12).
Submeter-se às autoridades, quer boas,
quer más (1 Pedro 2 .1 3 -2 5 ).
Aqueles que sobre nós exercem autori
dade, independentemente de quem sejam
(autoridades locais, estaduais, federais,
militares, em nossos empregos e negócios,
na igreja local ou na família), possuem a
responsabilidade de assegurar a manuten
ção da justiça, de forma que nossa socie
dade seja o mais equânime possível. Em
sua relação com essas autoridades, o cristão
pode vir a sofrer injustiças, seja porque a
autoridade ignora o problema ou porque
não se interessa em combatê-lo. Nesta si
tuação, os servos do Deus Altíssimo, que
outorga poder a quem quer conforme seus
próprios planos para toda a humanidade,
devem suportar as conseqüências de pro
curar fazer o que é certo em uma situação
ruim. O sofrimento do Senhor em sua vida
na terra culminou na ressurreição e numa
nova vida. Por causa do que Ele suportou
e realizou na cruz, a experiência do cristão
na terra terminará em uma completa cura
espiritual (1 Pe 2.24) e na concretização da
esperança viva, por que ele ansiosamente
espera (1 Pe 1.3-5).
Sempre bendizer em meio aos problemas
(1 Pedro 3 .1 -2 2 ).
O cristão tem a responsabilidade de sem
pre abençoar. Em outras palavras, bendizer
com palavras de louvor, gratidão e apoio,
ou agir em benefício do outro sem esperar
gratidão. A salvação que Deus promete aos
crentes — a herança que lhes é garantida

— citpitclnww n fazer o bem pelos outros n
ilespelto da situação, pois, que dano perma
nente pode o ímpio causar ao justo (1 Pe
2.6)? Nada pode separar o que é chamado
daquele que chama. A salvação do crente
é al^o inexorável. O crente tem apenas de
viver a salvação graciosamente concedida
por Deus de forma que venha refletir a graça
e o amor do Senhor pelos mais relutantes
(1 Pe 3.8-9), seja um cônjuge (1 Pe 3.1-7),
um irmão ou um inimigo do evangelho.
Visto que já recebeu a maior de todas
as bênçãos — a garantia da salvação eter
na (1 Pe 1.2-9) — o crente se torna capaz
de buscar a santidade e sacrificar o que for
necessário para abençoar o próximo. Uma
escatologia bem estruturada incentiva o
amor e a confiança do cristão em um Cris
to que ele jamais viu. Dessa forma, ele é
capaz de participar, de forma respeitosa e
consciente, de um mundo que não pode
ver (1 Pe 3.15-16).
Viver o resto da vida segundo a vontade de
Deus (1 Pedro 4 .1 -1 9 ).
Nenhum ser humano conhece a hora
em que o Senhor voltará. Até onde é pos
sível saber, isto é algo sempre “próximo” ou
iminente (1 Pe 4-6). Por isso, Pedro exorta
os crentes a viverem segundo a vontade de
Deus (1 Pe 4-2). N ão há tempo a perder na
busca das coisas que satisfazem homens pe
cadores e lascivos, nem tempo para se preo
cupar com a zombaria daqueles que as pro
curam (1 Pe 4-4). Aqueles que, em prol de
sua própria satisfação, escolhem abandonar
o Senhor serão julgados por suas transgres
sões. Apesar de os ímpios perseguirem os
justos, eles já perderam a batalha que real
mente importa: a batalha entre a vida e a
morte espirituais, entre o espírito e a carne
(1 Pe 4 5, 17-18).
Com seu destino final sempre em vis
ta, o crente deve lembrar que sofrer com
Cristo o identifica como alguém que aban

donou os próprios interesses em prol das
outras pessoas (I Pe 4.1). Além disso, a
volta de Cristo e o juízo vindouro impelem
o coração do crente a manter a mente con
centrada na oração, no amor, no perdão,
no partilhar de suas posses (hospitalidade),
no desenvolvimento e na utilização dos
dons que Deus deu aos santos, a fim de que
ministrem uns aos outros e às outras pesso
as (1 Pe 4-7-11). A alegria que um crente
é capaz de sentir ao enfrentar perseguições
por causa de Cristo será transformada em
júbilo na segunda vinda (1 Te 4-1 3). Aque
les que sofrem por fazer a vontade de Deus
confiam seu destino eterno aos cuidados do
Criador, cujas promessas de justiça e alegria
preenchem as esperanças de cada dia.
Fazer com que a humildade seja a arga
m assa que une a fam ília de Deus (1 P e
dro 5.1 -1 4 ).
Embora, com o fim de assegurar a or
dem, seja necessário o respeito pela autori
dade dentro da igreja, posições não tornam
um crente melhor ou pior que os outros.
A consciência que um crente adquire em
relação à obra de Deus, no que diz respei
to ao resgate de sua alma miserável, tem o
impacto de aniquilar a menor insinuação
de arrogância e promover uma montanha
de humildade. Aceitar é tudo o que as pes
soas podem fazer quanto ao plano salvífico
de Deus; todo o resto é resultado da graça
do Senhor. Compreender os aspectos pas
sados (escolhidos por Deus; 1 Pe 1.1-2),
presentes (a obra santificadora do Espírito
e a proteção do poder de Deus; 1 Pe 1.2,5)
e futuros (a herança incorruptível que está
reservada no céu; 1 Pe 1.4) do processo de
redenção torna possível que líderes e reba
nho trabalhem juntos para o bem de todos.
Cada papel serve aos demais sem ciúmes
ou competição. No tempo de Deus, Ele
trará seus filhos para a glória eterna, onde
Ele os “aperfeiçoará, confirmará, fortificará

v fortalecerá" (I IV 5.íi-10). A humildade
reconhece que o futuro está sob o controle
de um Deus soberano. Aqueles que a pos
suem escolheram enfrentar as tempestades
que acompanham a fé nesta vida, pelo inexaurível prazer de desfrutarem a próxima
na companhia de Deus.
D ar atenção às admoestações de um a tes
temunha ocular (2 Pedro 1.1-21).
Embora a escatologia seja um grande es
tímulo para o crente suportar as agruras que
acompanham uma vida fiel ao Senhor nes
ta terra, ela não é suficiente para, de forma
isolada, sustentá-lo. O crescimento de um
crente exige diligência, que, com o tempo,
amadurece a natureza divina que é dada a
todo crente pela fé em Cristo e ajuda a su
perar a corrupção que há no mundo (2 Pe
1.2-4,9). As promessas de Deus garantem
a plenitude da salvação para cada crente
(1 Pe 1.3-5,9,13). O acréscimo de virtudes
cristãs à vida do crente assegura uma experi
ência mais rica, tornando a vida cristã mais
proveitosa e espiritualmente frutífera, uma
vez que tenha sido moldada pelo verdadeiro
conhecimento de Cristo (2 Pe 1.8-9). Sem
excelência moral, conhecimento, autocon
trole, perseverança, santidade, fraternidade
e amor, o crente leva uma vida cristã nomi
nal, improdutiva e fracassada.
A idéia de que os crentes pudessem fa
lhar em sua fé era por demais intolerável
para Pedro levar em consideração. No tex
to de 2 Pedro, fica claro que sua exortação
não é a primeira (2 Pe 1.12-15). Ele se pre
ocupa de tal forma em ser levado a sério,
que continuamente lembra sua audiência
de que seu entendimento da necessidade
de tais virtudes cristãs advém do fato de
ele ter sido testemunha ocular da glória e
da honra de Cristo na transfiguração. Lá,
na transfiguração, a voz audível de Deus
convenceu-o completamente de que a re
lação entre Jesus e seu Pai era efetivamente

singular (2 IV I.I6-IH), A ionfirmM<,flinU'
Deus na transfiguração de seu Fllho lomuii
todas as profecias a respeito de Cristo "mui
firme[s]”, reforçando a credibilidade das Es
crituras como um todo (2 Pe 1.18-19). O
conhecimento da Palavra de Deus produz
um crente comprometido, competente e
confiante, capaz de suportar as provações
de seu tempo enquanto aguarda a vinda do
Senhor (1 Pe 1.13; 2 Pe 1.16).
Lem brar que o juízo divino sobre o pecado
é certo (2 Pedro 2 .1 -3 .1 8 ).
A o longo da história, sempre houve pe
ríodos em que a injustiça foi a regra. Aliás,
pode-se afirmar sem medo de errar que a
impiedade é o padrão do comportamento
humano. Tal qual Davi, que estava cansado
das investidas e perseguições dos ímpios, os
crentes hoje podem com justiça clamar:
“Até quando, ó Deus, nos afrontará o ad
versário? Blasfemará o inimigo o teu nome
para sempre?” (SI 74.10) E, porém, impor
tante lembrar que a Bíblia está repleta de
ilustrações em que Deus assegura que os
ímpios colherão as conseqüências do mal
que plantaram. Pedro lembra seus leito
res do Juízo de Deus sobre os anjos caídos
(2 Pe 2.4), da destruição dos ímpios nos
tempos de Noé (2 Pe 2.5) e da condenação
de Sodoma e Gomorra (2 Pe 2.6). Mesmo
durante os mais negros períodos da história
humana (2 Pe 2.5,7-9), Deus preserva os
justos e condena os iníquos. A história re
gistrada na Bíblia mostra que o fim de toda
falsa doutrina e de todo o pecado é o juízo
divino. Se ele julgou os ímpios no passado,
certamente julgá-los-á no futuro
sua jus
tiça imutável não exige menos do que isso.
A mensagem de incentivo de Pedro é
clara e simples: manter-se fiel em meio às
falsas doutrinas e proteger-se de sua influ
ência (2 Pe 2.17-22). Deus não permitirá
que o pecado dure para sempre (2 Pe 2.17).
Em verdade, no tempo escolhido, Deus en-

vliirit um juízo de proporçrtes globais (2 Pe
3.5-9). Este juízo será tão abrangente que

exigir;! a criação de novos céus e nova ter
ra, onde somente a justiça permeará a vida
daqueles que lá habitarem (2 Pe 3.10-13).
Pedro encerra sua segunda epístola da
mesma forma como iniciara a primeira:
com a promessa de um tempo em que a jus
tiça reinará sem ser limitada pelo pecado
humano. Cientes de que a vitória é ine
vitável, os crentes devem concentrar suas
energias em refletir as qualidades morais de
seu Deus (2 Pe 3.14), aprofundar sua com
preensão da Palavra (2 Pe 3.2, 16) e levar
uma vida obediente e livre das influências
do mundo (1 Pe 1.13-19).

— Gary P. Stewart
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SALMOS, ESCATOLOGIA DE
0 REINADO DE DEUS

O reinado eterno e absoluto do S e 
nhor é o conceito teológico unificador

dos Salmos. O Senhor é "Rei grande sobre
toda a terra” (47.2), e o seu reino “é um
reino eterno” (145.13). O seu governo se
estende “acima de todos os deuses” (95.3),
e Ele é o “Deus dos deuses” e “Senhor dos
senhores” (136.2-3). Os Salmos declaram
que o Senhor estabeleceu o seu direito
para governar a criação quando trouxe
o mundo à existência (95.3-5; 96.4-10;
104-1-9; 146.6-10). Contrário às reivin
dicações da religião cananéia, o Senhor,
e não Baal, subjugou o mar e sujeitou as
forças do caos à sua autoridade (74.13-15;
89.9; 93.3-4). O Senhor também afirmou
a sua soberania na história derrotando os
seus inimigos e levando Israel à terra de
Canaã (9.5-7; 24.7-10; 66.6-7; 68.7-1Ò,
21-24; 77.16-20).
A esperança escatológica dos Salmos é a
consumação e o reconhecimento universal
da soberania do Senhor. Embora o reinado
do Senhor seja uma realidade eterna, ini
migos rebeldes ainda se opõem ao governo
de Deus e oprimem o seu povo. Os Salmos
mostram uma tensão entre o governo abso
luto de Deus e a sua evidência, o que parece
sugerir que os inimigos de Deus prevalecem.
As nações conspiram contra o Senhor e o
governante davídico (2.1), e as forças do
caos que o Senhor subjugou na criação con
tinuam fazendo-se valer (46.2-3).
Os justos sofrem nas mãos dos seus ini
migos, tanto nacionais como pessoais (9.13;
17.8-12; 102.8). O salmista é cercado pelos
inimigos, que são como animais vorazes de
sejando despedaçá-lo (22.12-16). Em vez de
desfrutar da segurança do Senhor como o
seu Pastor (23.1), Israel queixa-se de serem
“reputados como ovelhas para o matadouro”
(44.22). Exércitos de inimigos que lançam
os seus insultos contra o Senhor profana
ram e queimaram o seu santuário (74-3-10).
Nos lamentos, os salmistas perguntam: “Até
quando?” (6.3; 13.1; 119.84) Até que o Se
nhor intervenha e eles recorram a Deus,

pedindo-lhe que “desperte" e aja de acordo
com o seu caráter (7.6; 35.23; 44.23). Os
salmos imprecatórios são clamores inflama

dos e impacientes para que Deus ponha fim
àqueles que se opõem ao seu governo e ao
seu povo (cf. 3.7; 58.6-10; 137.8-9).
0 SENHOR COMO G UERREIRO E JU IZ

Apesar das injustiças da vida, os S al
mos refletem uma firme confiança de que
o Senhor agirá como Guerreiro e Juiz, para
corrigir essas injustiças e livrar o seu povo.
O Senhor virá para julgar a terra (96.13;
98.9). Como resultado, os justos estão se
guros, como árvores hem regadas, enquan
to os ímpios são como a palha soprada para
longe, pelo vento do juízo de Deus (1.3-5).
O Senhor destrói os ímpios com “fogo e en
xofre e vento abrasador” , mas recompensa
as ações piedosas dos justos (11.6-7). Os
ímpios podem prosperar temporariamente,
mas serão rápida e repentinamente destru
ídos (73.18-20; 92.7-9).
Embora o juízo divino antecipado nos
Salmos não seja explicitamente escatológi
co em natureza, os Salmos aguardam ansio
samente um tempo em que Deus virá para
estabelecer a justiça em uma escala mun
dial (cf. 67.7; 96.10-13; 98.9). Os salmos
de Sião prometem que o Senhor derrotará
os exércitos hostis que atacarem a santa
cidade de Jerusalém (46.5-7; 48.3-8; 76.26), e os profetas do AT falam de um ataque
final sobre Jerusalém no grande Dia do S e 
nhor, quando o Senhor purificará Israel em
juízo, e então, de uma vez por todas, livrará
o seu povo dos seus inimigos (Ez 38— 39;
Joel 3.9-21; Sf 3.6-20; Zc 14; veja também
Ap 19.14-20; 20.7-9).
A SALVAÇÃO DAS NAÇÕES

Os Salmos não só vêem as nações como
objetos de juízo, mas incluem os povos do
mundo no plano de salvação de Deus. Israel
desfruta privilégios singulares como o povo

da aliança de IVus, mas
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Senhor se estende por toda a terra ( íí.? ) ,
Deus ordenou que Israel proclamasse os aliw
de salvação do Senhor às nações (96.1-4;
105.1), e o plano de Deus era que os seus
atos poderosos em Israel e as suas bênçãos
providenciais sobre toda a criação fizessem
com que as nações se submetessem ao seu
governo (6 5 .5 -13;98.3).0 fato de as nações
serem convocadas a louvarem ao Senhor pe
los atos de salvação em favor de Israel (96.1 3; 98.1-3) mostra que, no final, as próprias
nações irão partilhar desta salvação.
Finalmente, todas as nações se subme
terão ao Senhor e lhe oferecerão a adora
ção que é devida ao seu nome (22.27-30;
145.10-13). Salmos 47.9 até mesmo retrata
os príncipes das nações reunindo-se para
adorar como “o povo do Deus de Abraão”,
cumprindo a promessa da aliança de que to
das as famílias da terra seriam benditas em
Abraão (Gn 12.1-3). A adoração de Israel a
Deus é a antecipação da grandiosa sinfonia
de louvor que todas as nações oferecerão ao
Senhor na Nova Jerusalém (Ap 21.22-27).
0 S SA LM O S E 0 M ES S IA S

A escatologia dos Salmos está inextricavelmente ligada à promessa de um fu
turo Messias, em razão da íntima relação
existente entre o reinado de Deus e o go
verno do rei davídico em Jerusalém. O S e 
nhor estabeleceu um relacionamento de
aliança com a casa de Davi, prometendolhe uma dinastia eterna, estipulando que
abençoará ou punirá os governantes da
descendência de Davi conforme a obedi
ência que demonstrarem aos mandamen
tos de Moisés (89.28-37; veja também 2
Sm 7.12-16).
O reinado visível do rei davídico é
uma reflexão do governo invisível de
Deus. Pelo fato de o Senhor dominar o
mar (89.9), Ele estabelece a soberania do
rei davídico pondo “a sua mão no mar"

(89.25). O filho de Davi é também um
“filho de Deus” , n3o porque o rei seja deificado, mas porque o Senhor o adotou nes

se até "os confins da terra" (2.8). Todos os
governantes históricos da dinastia davídica
falharam e foram, na melhor das hipóteses,

te relacionamento especial (2.7; 89.27).
Com o nenhum outro governante huma
no, o rei davídico desfruta de uma posição
privilegiada como servo do Senhor (35.27;
69.17; 89.3,20,39; 143.12). Salmos 45.6
declara: “O teu trono, ó Deus, é eterno e
perpétuo”; aqui se entende que haja uma
referência ao governante davídico (veja
os vv. 2-5) por causa da sua posição como
representante humano de Deus. Assim,
ele era alguém inigualável em sua época.
O relacionamento entre Deus e a casa de
Davi espelha o relacionamento entre Deus
e Adão, onde A dão é a “imagem de Deus”
e serve como regente designado por Deus,
governando e tendo domínio sobre o resto
da criação (veja G n 1.26-28; SI 8).
Por causa do relacionamento de alian
ça entre Deus e Davi, o Senhor promete
proteger o rei em batalha, derrotar os seus
inimigos e dar-lhe o domínio sobre as na
ções (2.8-9; 18.35-45, 50; 20.6-8; 72.8-11;
110.5-7). O Senhor abençoará o rei com
um longo reinado que trará bênção e pros
peridade ao povo de Israel (72.1-7). Os
salmos reais eram principalmente orações
pelo governante davídico contemporâneo,
baseados nas promessas especiais que Deus
fizera à casa de Davi. Estes salmos, em sua
maior parte, não eram proféticos no sen
tido estrito do termo, porque expressavam
aspirações associadas com todos os gover
nantes na descendência de Davi. N o en
tanto, eles assumem um significado profé
tico e escatológico pelo fato de nenhum
rei davídico na história de Israel e Judá
ter percebido o ideal que retratava. Em
bora os reis de nações sujeitas trouxessem
os seus tributos a Jerusalém para honrarem
ao Senhor (47.9; 2 Sm 8.1-14; 1 Rs 10.115), nenhum governante davídico jamais
estabeleceu um domínio que se estendes

pobres imitações do ideal.
Somente o Messias, Jesus Cristo, cum
prirá o ideal que os salmos reais imaginam.
Talvez na maior parte das referências diretas
e proféticas ao futuro Messias, Davi reco
nheça a superioridade deste futuro descen
dente, referindo-se a Ele como “meu Se
nhor” (110.1). Salmos 2.9 imagina Jesus es
tabelecendo a soberania mundial ferindo as
nações em juízo na sua segunda vinda (veja
Ap 19.15). N a verdade, o cumprimento das
promessas a Davi, em Cristo, vai além da
linguagem ideal dos salmos reais. Mais do
que um filho adotado do Senhor, Jesus é o
Filho de Deus em sua própria natureza (Rm
I.3; Hb 1.2-3). Ele governa à mão direita
de Deus não só a partir do trono terreno
em Jerusalém, mas também a partir do seu
trono exaltado no céu (110.1; veja At 2.3235; Hb 1.3; 8.1). Não sendo apenas parte de
uma dinastia eterna, o próprio Senhor Je
sus reinará para todo o sempre (Lc 1.33; Ap
II.15), cumprindo literalmente a linguagem
hiperbólica associada ao governante davídi
co nos Salmos (veja 21.4-6; 72.5,17).
ESCATOLOGIA PESSOAL

Os Salmos apenas dão a entender os de
talhes da vida após a morte. O salmista im
plora ao Senhor que o poupe dos castigos “até
que tome alento”, diz ele, “antes que me vá
e não seja mais” (39.13). O Seol, que inclui
tanto a sepultura quanto um submundo de
trevas e sombras, é o destino final dos justos e
dos ímpios mortos (89.48). E um lugar onde
não se pode mais lembrar ou dar louvores ao
Senhor (6.5; 30.9; 115.17) e está associado
com terror e medo (18.5; 116.3). A diferença
fundamental entre os justos e os ímpios é que
Deus preserva a vida dos seus fiéis da morte
inoportuna, enquanto os ímpios são lança
dos no Seol rápida e repentinamente (i.e.,

antes dn tempo) (v e ja Í7.
i<S; 4 9 .1 5 -1 4 ;
55.15,2 5). No entanto, certas passagens nos

Salmos prometem a vida eterna na presença
de Deus: “Não deixarás a minha alma no iníerno" (16.10); “Deus remirá a minha alma
do poder da sepultura” (49.15). Esta esperan
ça se sobressai em maiores detalhes na litera
tura profética (Is 26.19; Dn 12.2).
Os Salmos expressam confiança na per
manência do relacionamento entre Deus e
os justos. Em Salmos 23.6, o salmista declara
que ele habitará “na casa do Senhor por lonfjos dias”. Ele será parte da comunidade ado
radora por toda a sua vida. A mão direita de
Deus, há “delícias perpetuamente” (16.11), e
o Senhor é a “porção [do salmista] para sem
pre” (73.26). Estas passagens apontam para
um relacionamento que não pode ser confi
nado apenas aos limites desta vida. Embora
os Salmos não ensinem claramente o que
esteja nos aguardando do outro lado, a con
fiança em um relacionamento perpétuo com
Deus antecipa a esperança e a certeza da vida
eterna que nos foi revelada em Jesus Cristo.
ESCATOLOGIA E 0 ARRANJO DO LIVRO
DOS SALM OS

Estudos recentes têm demonstrado que
mesmo a formação e o arranjo final do livro
dos Salmos parecem refletir uma ênfase es
catológica. Salmos 1 e 2, geralmente vistos
como a introdução para o livro inteiro, con
têm mensagens a respeito de um tempo de
juízo e ajuste de contas tanto para os indiví
duos (1.4-6) como para as nações (2.8-12).
Semelhantemente, o Salmo 145, no final do
livro, tem o seu foco no tema do governo do
Reino de Deus (145.10-13) e convoca “toda
a carne” a bendizer o seu nome (145.21).
Os salmos de aleluia, na conclusão do livro
(145— 150), oferecem louvor ao Senhor
como aquEle que governa sobre tudo e to
dos. Os Salmos, como um todo, refletem um
movimento do lamento (o gênero dominan
te na primeira metade dos Salmos — livros

1 a 5 ou Salmos 1— H9) ao» hino* p louvo
res, as formas principais que eslflo prpwnlp»
na segunda metade dos Salmos (livrou 4 a
5 ou Salmos 90— 150). Embora o povo de
Deus enfrente tempos de crise e angústia no
presente, o salmista vê a certeza do triunfo
definitivo de Deus através dos olhos da fé.

Os salmos reais aparecem em pontos
estratégicos no livro dos Salmos — o Sal
mo 2, no início do livro um, e o Salmo 72
e 89, no início e no final do livro três. O
Salmo 89 trata da crise relativa à monarquia
davídica, criada pelo exílio e pela ausência
do rei (89.39-51), levando a uma afirmação
do reinado do Senhor nos Salmos 93— 99.
O reinado do Senhor é do alto, e não é de
pendente do bem-estar da descendência da
vídica, embora os salmos reais na segunda
metade dos Salmos (110; 132) continuem
a afirmar o compromisso de Deus com a
casa de Davi. A presença de um salmo real
prometendo a vitória do governante davídi
co sobre as nações, na introdução do livro
(2.8), e a inclusão dos salmos reais no livro
dos Salmos após o exílio — quando não ha
via nenhum rei no trono — testificam sobre
a tenacidade da esperança messiânica que é
encontrada nos Salmos. Esta confiança está
presente até mesmo quando as circunstân
cias da história parecem ter destruído qual
quer expectativa desse tipo.

— Gary Yates
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TESSALONICENSES,
ESCATOLOGIA DE
As duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses fornecem mais informações sobre profe
cias da Bíblia do que todas as outras epístolas
do N T juntas. Na primeira e na segunda epís
tola, Paulo apresenta profecias sobre a ressur
reição, o arrebatamento, a Tribulação, o A n
ticristo, a segunda vinda, o juízo dos perdidos
no retorno de Cristo, e o reino. E possível que
estes dois livros, cuja escrita é separada por
vários meses (aproximadamente no ano 51
d.C.), sejam as duas primeiras epístolas que
o apóstolo escreveu (embora alguns creiam
que a epístola aos Gálatas seja o seu primeiro
livro). Grandes temas claramente proféticos
estavam na mente de Paulo, desde o princí
pio do seu ministério de escrita.
Paulo descreve eventos proféticos fu
turos contra o cenário do sofrimento e da
perseguição por que passava a igreja tessalonicense. Suas aflições seriam vingadas
pela futura libertação. O Senhor do céu
resgataria a Igreja, libertando-a de seus
problemas e sofrimentos.
As seções proféticas predominantes nes
tes livros incluem os seguintes assuntos:
•

a ressurreição da Igreja (1 Ts 4-13-18);

•

o arrebatamento (1 Ts 1.9-10; 2.19;
3.13; 4.13-18; 5.9-10,23; 2 Ts 2.1-3a);

•

a Tribulação e o Dia do Senhor (1 Ts
1.10; 5.1-4);

A doutrina do arrebatamento é o tema
profético mais predominante nas epístolas
aos Tessalonicenses. Aparentemente, Paulo
mencionou o arrebatamento em uma carta
ou seção de ensinamentos anterior, mas os
crentes tessalonicenses ainda estavam con
fusos a respeito da seqüência de eventos,
porque pensavam que possivelmente já esti
vessem na Tribulação (o Dia do Senhor).
Estas duas cartas enfatizam a importância
de se compreender as distinções das dispensações no estudo da Bíblia. Seria bastante
simples mesclar todas as seqüências proféti
cas e ficar completamente confuso a respeito
do fim dos tempos. A doutrina da Igreja lida
com aqueles que estão “em Cristo”. A Igreja
não é o Reino de Deus nem o Reino do céu
mencionado de modo tão proeminente nos
Evangelhos. Não é uma substituição de Isra
el, nem um Israel espiritual. Paulo não suge
re, de nenhuma maneira, tal correlação entre
a Igreja e Israel. Ao estudar cuidadosamente
as cartas aos tessalonicenses, é possível ver
que elas são consideradas separadamente. A
Igreja não é Israel, o arrebatamento não é a
segunda vinda de Cristo, e o Anticristo não
virá até que a Igreja esteja fora do caminho, e
a Tribulação tenha início.
O apóstolo Paulo menciona o Reino de
Deus em cada uma das cartas (1 Ts 2.12;
2 Ts 1.5), o que alguns comentaristas in
terpretam como uma alusão à Igreja. O ar
gumento é que a Igreja substituiu Israel e
tornou-se aquele reino prometido no AT.
Nas duas cartas, Paulo refere-se ao Reino
de Deus, mas jamais diz que este é a Igreja.
Paulo também descreve a Tribulação de
maneira explícita, retratando-a como as “do
res de parto” (1 Ts 5.3). Isto recorda Jeremias
30.6-7, onde o profeta descreve “aquele dia

|...| (Ao tfninde" como "11 que estil dando A

luz". E acrescenta: “que nâo houve outro se
melhante! E é tempo de angústia [hb.: za-rah;
‘tribulação’] para Jacó”. O Senhor Jesus cita
Jeremias 30, descrevendo a ira que virá como
“grande aflição” (Mt 24-21). Semelhante
mente a Jeremias, Cristo chama este período
de um dia “como nunca houve desde o prin
cípio do mundo até agora, nem tampouco ha
verá jamais”. No mesmo contexto, o Senhor
chama-o de “princípio das dores” (24.8). Mais
adiante, Paulo cita Jeremias e Jesus para des
crever a Tribulação da mesma maneira — as
repentinas dores de parto (1 Ts 5.3).
Paulo cita Cristo outra vez, quando es
creve: “Não vos movais facilmente do vosso
entendimento, nem vos perturbeis, quer por
espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como de nós, como se o Dia de Cristo estives
se já perto” (2 Ts 2.2). A palavra “movais”,
no texto grego, é throeo, cujo infinitivo quer
dizer “estar aterrorizado”, “traumatizado”. O
apóstolo indica que agora eles não estão em
meio à Tribulação. “Não vos assusteis”, diz
o Senhor Jesus aos discípulos. Ele disse que
muitas coisas sobreviriam ao mundo, mas a
Tribulação não teria começado. “Então, não
vos perturbeis.” (veja Mt 24.6; Mc 13.7).
Cristo usou a palavra throeo somente uma
vez, conforme registrado nos textos de Ma
teus e Marcos. Paulo usa-a praticamente da
mesma maneira, em sua forma gramatical,
de modo que ele está claramente citando
Jesus e lembrando os crentes tessalonicenses
de que o Dia do Senhor não tinha come
çado, embora eles estivessem vivendo uma
época de terrível perseguição.
As cartas à igreja de Tessalônica apre
sentam mensagens poderosas sobre as pro
fecias, especialmente sobre a doutrina do
arrebatamento. Paulo desejava certificar-se
de que a igreja compreendia o fluxo dos
eventos futuros.

— Mal Couch
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TIAGO, ESCATOLOGIA DE
A o contrário das epístolas de Paulo, a car
ta de Tiago não traz novas revelações, mas
aplicações de ensinamentos do AT e de Je
sus (Mt 24-25; Mc 13; Lc 17; 21). A esca
tologia de Tiago, portanto, não apresenta
alguma nova informação.
Tiago fala muito sobre o juízo vindouro
(2.13; 3.1; 5.5, 9,12) e sobre a morte (1.15;
2.26; 4.14; 5.20). Menciona o futuro Reino
de Deus (2.5) e a segunda vinda do Senhor
(5.7-9). Três aspectos da escatologia de
Tiago merecem atenção especial: o reino,
o inferno e o retorno do Senhor.
H ERDEIRO S D 0 REINO DE DEUS

Quando repreende seus leitores, que
eram cristãos judeus, por mostrarem pre
ferência pelos ricos e desprezarem os po
bres, Tiago lembra-lhes que Deus, m ui
tas vezes, escolhe os pobres aos olhos do
mundo para torná-los ricos na fé e her
deiros de seu reino (2.5). Com certeza
isto diz respeito ao futuro reino milenial

que Deu» prometeu por melo de seus pro
fetas no AT, e que também Jesus, antes de
voltar para o Pai, prometeu a seus discí
pulos (M t 24.31; 25.31).

Tiago não afirma que todos os pobres
irão para o céu, mas que estes não levam
nenhuma desvantagem quanto a se torna
rem herdeiros da vida eterna e do Reino de
Deus (Lc 6.20; 1 C o 1.26-29). Os leitores
de Tiago tinham preferência pelos ricos,
mas Deus honra os menos favorecidos e
aceita todas as pessoas igualmente.
A LÍNGUA É INC EN DIA DA PELO INFERNO

O AT ensina que a língua é um fogo (SI
120.3-4; Pv 16.27; 26.21). Tiago deu ênfa
se a este ensinamento identificando a fonte
deste fogo como sendo o inferno (3.6). A
palavra aqui traduzida por “inferno” não
é Hades, a mais comum, mas Geena. Esta
palavra é utilizada apenas por doze vezes
no NT. Onze delas estão nos Evangelhos
sinópticos, onde Jesus usa Geena para des
crever o horror do lago de fogo eterno. A
única outra ocorrência neotestamentária é
esta em Tiago.
N o AT, Geena era uma região a sudo
este de Jerusalém que, durante o reinado
de Acaz, fora utilizada como lugar de sa
crifícios humanos ao deus pagão Moloque
(2 Cr 28.3; 33.6). O rei Josias (c. 630 a.C.)
profanou Geena (2 Rs 23.10), impedindo
futuros sacrifícios humanos.
A época do NT, Geena se tornara um
depósito de lixo para Jerusalém. O lixo e
detritos queimavam continuamente. O
mau cheiro dos vermes era inextinguível
(Mc 9.43-48). Este retrato forneceu uma
boa idéia de como seria o lago de fogo eter
no (A P 19.20; 20.10,14,15).

referência

"vinda" do Senhor. No grego

secular, esta palavra era utilizada em rela
ção à chegada de um rei ou outro dignatário. A Igreja Primitiva freqüentemente
a utilizava com relação à vinda de Jesus
ao fim desta era, para julgar os ímpios e
libertar os santos (Moo, p. 221; veja 1 Co
15.23; 1 Ts 2.19; 3.13; 4-15; 5.23). A
palavra enfatiza a vinda e a presença do
Senhor ao lado de seu povo. Denota um
evento específico, uma esperança bem co
nhecida dos leitores da epístola de Tiago
(Hiebert, p. 296).
A palavra grega parusía não é utili
zada na tradução grega do AT (a Septuaginta). Provavelmente, isto se deve ao
fato de que ela só passou a ser associada
ao Messias após sua primeira vinda (Mt
24-3,27,37,39). E, contudo, amplamente
utilizada no N T em relação ao retorno de
Cristo (Hiebert, p. 296).
Tiago expressa claram ente a crença
de que o retorno de Cristo é im inente.
Ele afirma que a volta de Jesus está “à
mão” e dram aticam ente proclama que
o Juiz está “às portas” . Tiago, portanto,
exorta seus leitores a serem pacientes a
despeito das injustiças que enfrentam , e
a cessarem de murmurar uns contra os
outros por causa do iminente retorno de
Jesus Cristo.

—James Freerksen
BIBLIOGRAFIA
Baker, William. Books of James and I & 2 Peter.
Chatanooga: amg Publishers, 2004.
Hiebert, D. Edmond. The Epistle of James. Chi
cago, Illinois: Moody Press, 1979.
Kent, Homer A. Jr. Faith That Works: Studies in

A V IN D A D 0 SENHOR

the Epistle of James. Winona Lake, Indiana:

Tiago, tal qual os demais apóstolos, es
perava pelo retorno pessoal de Jesus C ris
to. Ele utilizou a palavra grega parusía em

bmh Books, 1986.
Moo, Douglas J. The Letter of James. Crand Ra
pids: Eerdmans Publishing Company, 2000.

ZACARIAS, ESCATOLOGIA DE

d o fu tu ro , o tip o d e p ie v U fto

que normal»

m e n te v e m à m e n te q u a n d o

nc

ponNM «MU

m in is t é r io p r o fé tic o .

Uma certa familiaridade com o livro de Za
carias é essencial para desenvolver um en
tendimento claro e mais completo do plano
profético de Deus, porém este livro está enire os menos estudados do AT. Os autores
do N T citam o conteúdo de Zacarias, ou a
este se referem, quarenta vezes, tornando-o
uma das obras do AT mais citadas.
Zacarias revela mais acerca do Messias
que virá do que todos os outros profetas me
nores combinados. Ele é verdadeiramente
o profeta menor, com a maior mensagem.
Nas páginas de Zacarias, encontramos mui
tas das maiores “pistas” da profecia messiâ
nica a respeito da restauração de Jerusalém
e o Rei messiânico que virá.
0 AUTOR

O profeta Zacarias, cujo nome quer di
zer “aquele de quem o Senhor se lembra”,
ou “Javé se lembra”, é mencionado entre
os 50.000 judeus exilados que retornam,
em Esdras 5.1; 6.14. Descendente de sacer
dotes, ele nasceu durante o exílio na Ba
bilônia, e assim é o terceiro na tríade de
profetas-sacerdotes associados com o exílio
na Babilônia: Jeremias, cujo ministério se
deu antes do exílio, Ezequiel, cujo ministé
rio se deu durante o exílio, e Zacarias, cujo
ministério se deu depois do exílio. Zacarias
data cuidadosamente as suas profecias, que
se iniciaram no final de 520 a.C.

0 CONTEÚDO

O livro tem duas ê n fa s e s específieiiN ,
A primeira é a da poderosa a p a riç flo d o
Senhor para destruir os inimigos d o seu
povo, Israel, e (uma vez que todos e s t e 
jam subjugados sob o seu controle) p a ra
habitar pessoalmente entre o seu povo. A
segunda é a da escolha e glorificação es
pecífica da sua cidade, Jerusalém, a sede
do seu Templo e o centro da adoração ao
Deus de Israel (ou seja, ao Deus de todo
o mundo). Zacarias menciona Jerusalém
(e seu sinônimo, “Sião” ) cinqüenta vezes
em seus catorze capítulos. A restauração e
glorificação sobrenatural da cidade do Rei
messiânico é claramente o foco central
deste profeta.
0 PROPÓ SITO

Zacarias transmitiu a Palavra de Deus
aos exilados judeus que retornavam para
incentivá-los a terem coragem em meio a
determinadas circunstâncias, e a termina
rem de reconstruir o Templo. Ele explica
os planos do Senhor para estabelecer o
Templo como o centro do seu reino, quan
do Ele retornar pessoalmente e glorificar
a sua cidade, Jerusalém. Isto resultará no
cumprimento de todas as promessas do
concerto: a libertação final do seu povo,
Israel, e a facilitação da adoração univer
sal ao Senhor.

A ESTRUTURA

O conjunto da mensagem de Zacarias
divide-se em três partes principais. A pri
meira seção, capítulos 1— 6, contém oito
visões apocalípticas, acompanhadas por
interpretações angélicas. A segunda se
ção, capítulos 7— 8, é um exemplo de pro
fecia ética, ou exortação. A seção final,
capítulos 9— 14, é uma profecia preditiva

TEM AS

A Restauração de Jerusalém e do Povo
Judeu à su a Terra
O Senhor promete restaurar o povo
judeu, independentemente de seus erros,
por causa da sua impressionante paixão
protetora por eles. Zacarias fala de quatro
promessas divinas específicas:

1. No futuro cm breve, o Senhor retor
nará pessoalmente a Jerusalém e re
sidir;! permanentemente entre o seu

povo, dando proteção, provisão, pros
peridade, paz e segurança (8.3-5).
2. A sua presença em Jerusalém glorificará e santificará a cidade. Sua glória ma
nifesta será visível a todos (2.5-12).
3. Independentemente da condição do
compromisso do concerto de Israel
com Ele, a sua obrigação de concerto
com a nação como um todo não fa
lhará (9.11-13).
4- Não importa quão grande tenha sido a
dispersão do povo judeu, o Senhor ga
rante que fará retomar pessoalmente
o seu povo a Jerusalém e restaurará o
seu relacionamento de concerto com
Ele, por um ato soberano de graciosa
autoridade (8.7-8). Zacarias descreve
vividamente o retomo dos exilados
da sua dispersão por todo o mundo
como um segundo êxodo. Os exilados
que retornam serão tão numerosos
que encherão a terra, e as fronteiras
de Israel precisarão ser expandidas
(10.8-11). O Senhor abençoará a po
pulação renovada de Israel, e eles o
adorarão (10.12).
O Juízo de Deus sobre Israel

Antes de qualquer futura bênção divi
na e prosperidade, Deus julgará e limpará
todos da comunidade do concerto que se
jam culpados de romper o pacto, transgre
dindo a lei de Deus. Para que Deus resida
pessoalmente em meio ao seu povo, eles
devem estar limpos de tudo que seja clas
sificado como impureza no concerto. Toda
a terra de Israel será devastada (11.1-3)
por causa da rejeição de Israel ao Pastor
escolhido do Senhor, o Messias (11.4-17).
O povo está destinado a passar por um
terrível sofrimento por causa do seu repú

dio ao Líder escolhido de Deus (I 1.8-9),
No futuro, eles voltarão a entrar em suh
terra, mas dois terços dos habitantes se
rão mortos (13.8). Os sobreviventes des

te genocídio serão purificados através do
sofrimento e adorarão ao Senhor com seu
modo de vida, que estará de pleno acordo
com o concerto (12.10— 13.1).
O Messias que Virá

Zacarias revela a vinda do representante
do Senhor, o Messias (9.9-10), que deverá
governar pelo Senhor como o justo e vito
rioso Rei de Israel. Ele descreve o Messias
como sendo humilde e conduzindo um reino
de paz, entrando em Jerusalém não sobre um
cavalo de guerra, mas sobre um jumento. O
reino das fronteiras de Israel será expandi
do em tildas as direções, até a sua extensão
prometida, sob o reinado justo e pacífico do
seu Messias, e este Rei de Israel na verdade
reinará sobre toda a terra.
Quando o Messias aparecer em cena,
completará a construção do seu Templo e
governará Israel com vigor, pela fusão dos
ofícios de Rei e Sumo Sacerdote, removen
do o pecado do povo judeu e inaugurando
um período de tremendas bênçãos para o
povo e a terra (3.1-10).
Uma significativa ambigüidade pertur
ba o relacionamento entre o retorno do
Senhor ao seu povo e a vinda do Messias.
O Senhor e seu Messias estão tão intima
mente associados no texto de Zacarias que,
em determinados pontos, as suas identida
des parecem se mesclar.
O Juízo de D eus e a R estauração das

Nações
A ira de Deus deve ser derramada so
bre todas as nações que participaram ou
irão participar da dispersão do povo ju
deu. Perseguindo o povo judeu, as nações
culpadas maltrataram, pessoal e doloro
samente, o Senhor, a quem o povo judeu

liando titrnvtfs de um relacionamento
de concerto (2.8). Mas quando o Senhor
pausar a residir em Jerusalém e a enchêI, i iiun a sua glória protetora, inúmeros
yetifios se unirão ao povo judeu no seu
relacionamento com o Senhor, e adorarão
|untamente com eles (2.12-13). M ulti
dões de nações vizinhas serão atraídas ao
Senhor e peregrinarão fervorosamente a
lerusalém para adorá-lo no Templo, junlamente com o povo judeu.
Em virtude do seu relacionamento de
concerto com o Senhor, os judeus servirão
como mediadores e receberão uma posição
de proeminência entre os gentios (8.9-23).
Seguindo o triunfo final do Messias, toda a
terra reconhecerá o Senhor, e conseqüen
temente a sua comunidade do concerto se
expandirá (14.9). Os sobreviventes das na
ções adorarão o Senhor com o povo judeu
em Jerusalém, no Templo, o lugar da sua
presença manifesta. Os embaixadores de
todas as nações farão peregrinação anual a
Jerusalém para celebrar a Festa dos Tabernáculos (ou “das Cabanas”), o grande dia
santo relacionado com o pedido de chuva,
a leitura pública da Torá, e a renovação do
concerto (14-16-19).
A Vitória Final do M essias em Jerusalém
Zacarias narra a libertação sistemática
dos inimigos nacionais vizinhos dada por
Deus a Judá e a vinda do Messias para es
tabelecer o seu reino (9.1— 11.17). Ele re
vela as circunstâncias angustiantes, ainda
que revigorantes, que precedem a vitória
definitiva do Rei messiânico e o estabele
cimento do reino (12— 14).
Zacarias conta que todas as nações
batalharão contra o povo judeu, e a sua
capital Jerusalém será cercada de todos
os lados por uma coalizão internacional
(cap. 14). N o entanto, o Senhor intervirá em favor do seu povo e incapacitará os
seus inimigos (12.2-3).

Quando tis nações parecerem estur prtm»
tas para derrotar completamente Jerimiilím
(com metade da população da cidade tendo
sido levada cativa e deportada, e o restante
tendo visto suas possessões pilhadas e suas

mulheres, brutalmente violentadas; 14.1-2)
e parecer que as nações completarão a sua
vitória com uma “solução final”, o Senhor
entrará pessoalmente na batalha e engajará
as nações em favor do seu povo (14.3). Ele
chega a leste da cidade, no monte das Oli
veiras, acompanhado por exércitos de anjos
sob seu comando.
O Messias é poderosamente revelado
como o próprio Deus que se manifestou aber
tamente. Com a sua aparição, o monte das
Oliveiras se dividirá em dois (uma lembran
ça da divisão do mar Vermelho), criando um
vale que servirá como rota de escape (14.5).
A vitória conclusiva do Senhor levará à bên
ção suprema para o seu povo, o estabeleci
mento do seu reino, e o cumprimento final
de todas as promessas do concerto.
Quando a ameaça que representam os
inimigos nacionais de Israel for finalmente
neutralizada, o Senhor infundirá no povo
judeu convicção espiritual e contrição. Ele
capacitará o povo a perceber a sua necessi
dade do perdão divino, e toda a nação de
Israel se arrependerá de sua rejeição ante
rior ao Messias, o representante da lideran
ça amorosa do Senhor.
Zacarias integra a identidade do Senhor
com a do Messias. Ele declara que, quando
o povo judeu vir o Senhor, repentinamente
compreenderá que, quando feriram mortal
mente o Messias, tinham ferido fisicamente
o próprio Senhor. Depois de perceber isto,
a sua angústia será enorme (12.10). Após
este período de tristeza e arrependimento,
o Senhor perdoará o povo judeu pela re
jeição da sua liderança e conduzirá a sua
purificação espiritual (13.1).

— Steven C. Ger
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ESPÍRITO SANTO E
ESCATOLOGIA
O dispensacionalismo pré-milenialista ensi
na que o Espírito Santo terá, no futuro, um
ministério diferente do que exerce hoje.
NO ARREBATAMENTO

Ele Completará a Igreja
Quando Cristo subiu aos céus, enviou o
Espírito Santo, tal qual prometera em João
16.7. Os crentes, portanto, foram pela pri
meira vez batizados no Espírito Santo no
Dia de Pentecostes (A t 2.1-4). Sempre que
um pecador, na atual era da Igreja, crê em
Jesus Cristo como seu Salvador, ele é ime
diatamente batizado pelo Espírito Santo
no corpo de Cristo.
Jesus Cristo um dia virá e tomará sua
Igreja para si (1 Ts 4.13-18). Quando hou
ver a última conversão nesta era, o corpo
de Cristo estará completo e o ministério do
batismo pelo Espírito Santo terminará com
o arrebatamento. Embora possam ser salvas
após o arrebatamento, as pessoas não mais
poderão fazer parte do corpo de Cristo.

ELE JA NAO FARÁ OPOSIÇÃO AO PECADO
Na correspondência enviada por Paulo
para os fiéis em Tessalônica, ele falou sobre
os seguintes tópicos de escatologia: o arre
batamento (1 Ts 4-13-18); o Dia do Senhor

(5.1-11); o homem do pecado, também co
nhecido como Anticristo (2 Ts 2.3-4); e a
volta de Cristo à terra (2 Ts 2.8).
Quando o Anticristo se manifestará?
Paulo explica: “E, agora, sabeis o que o de
tém, para que ele seja revelado somente em
ocasião própria. Com efeito, o mistério da
iniqüidade já opera e aguarda somente que
seja afastado aquele que agora o detém; en
tão, será, de fato, revelado o iníquo, a quem
o Senhor Jesus matará com o sopro de sua
boca e o destruirá pela manifestação de
sua vinda” (2 Ts 2.6-8). Alguém ou algu
ma coisa continua impedindo a revelação
deste futuro líder satânico — um agente
restritivo que deve ser mais poderoso que
o Anticristo ou Satanás. O único que su
planta seu poder é o próprio Deus. De que
forma, contudo, Ele será tirado?
A frase “o que o detém” é uma tradu
ção de to katechtm, um particípio verbal de
gênero neutro. A frase “aquele que agora
o detém” é ho katechon, um particípio ver
bal de gênero masculino. Aparentemente,
tanto a obra (gênero neutro) como a pessoa
(gênero masculino) desta força coerciva são
apresentadas na passagem. O texto grego do
N T usa tanto pronomes masculinos como
neutros para o Espírito Santo. A palavra
pneuma (“espírito” ) possui gênero neutro,
mas o Espírito é uma Pessoa eterna.
O Espírito é “aquele que agora o de
tém” e realiza seu trabalho através da Igre
ja. Quando a Igreja for removida da terra
no arrebatamento, a presença do Espírito
Santo também será afastada. Como veio à
terra, assim a abandonará.
O Espírito Santo já estava presente na
terra mesmo antes de começar a cumprir,
no Dia de Pentecostes, o ministério que

Ihc foi separado. Durante a era do AT, Ele
conscientizou e regenerou pecadores. Após
o arrebatamento, Ele terá um ministério se

sangue do Cordeiro" (714). Como o Enpf*
rito Santo é Deus, Ele também é onipre
sente. Por isso, apesar de deixar o mundo

melhante ao que tinha antes do surgimen
to da Igreja: continuará a conscientizar e a
regenerar pecadores.

com o arrebatamento e já n3o habitar na
Igreja, Ele continuará na terra e seguirá
regenerando pecadores como fizera antes
da era da Igreja.
Ele D ará Forças aos Servos de Deus
Ninguém pode servir a Deus com a pró
pria força. Não somos capazes de fazer isto
por nós mesmos (2 C o 3.5). Por esse moti
vo, os 144.000 servos judeus que estarão na
Grande Tribulação servirão pelo poder do
Espírito Santo (Ap 7.3-8).
Deus também usará duas testem u
nhas anônimas para um ministério de
três anos e meio (A p 11.3-12), as quais
profetizarão e realização milagres. Aliás,
farão o que Moisés e Elias fizeram no pas
sado: impedirão a chuva, transformarão
água em sangue e fustigarão a terra com
pragas. Moisés e Elias foram capacitados
pelo Espírito Santo, logo, é razoável su
por que estas duas testemunhas farão os
sinais pelo mesmo poder do Espírito. As
duas testemunhas estão relacionadas às
duas oliveiras e às duas lâmpadas, uma
analogia com o sumo sacerdote Josué e
o líder Zorobabel, que guiaram os judeus
que retornavam para reconstruir o Tem
plo (Zc 4.1-14)- Estes dois líderes veterotestamentários foram encorajados pelas
seguintes palavras: “N ão por força, nem
por violência, mas pelo meu Espírito, diz
o Senhor dos Exércitos” (Zc 4.6). A s duas
testemunhas presentes na Grande Tribu
lação também ministrarão pelo poder do
Espírito de Deus.

NA GRANDE TRIBULAÇÃO
Ele Salvará Judeus e Qentios

A Grande Tribulação compreende
todo o período de sete anos entre o arre
batamento da Igreja e a segunda vinda de
Cristo à terra. Trata-se de um sinônimo da
septuagésima semana de Daniel, o clímax
dos planos de Deus para Israel (Dn 9.2427). Durante este período futuro, o Espí
rito fará o que fez no passado, antes da era
da Igreja.
N o discurso sobre o monte das O li
veiras, Cristo descreveu o que haverá de
acontecer nestes sete anos, logo antes do
seu retorno visível (M t 24.24). N a Pará
bola das Ovelhas e dos Cabritos, as ove
lhas representam os gentios salvos duran
te a Grande Tribulação que terão miseri
córdia dos judeus perseguidos (25.31 -46).
Os israelenses atuais poderiam chamá-los
de “gentios justos”. N a Parábola das Vir
gens, as cinco virgens sábias representam
os judeus salvos que estarão prontos para
o encontro com C risto em seu retorno
(25.1-13).
Na visão de João, registrada no livro
de Apocalipse, ele viu 144.000 servos de
Deus selados, oriundos das doze tribos de
Israel (A p 7-4-8). Por meio do ministério
do Espírito, Deus salvará esses judeus du
rante a Grande Tribulação. João também
viu uma “grande multidão que ninguém
podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e
diante do Cordeiro” (7.9). Esta descrição
inclui tanto judeus como gentios. Eles são
“os que vieram de grande tribulação, la
varam as suas vestes e as branquearam no

Ele Será Derram ado sobre Israel
Por intermédio do profeta Joel, Deus
disse a Israel: “E há de ser que, depois,
derramarei o meu Espírito sobre toda a
carne, e vossos filhos e vossas filhas pro
fetizarão, os vossos velhos terão sonhos,

o* vomum

Jovens terflo vlsfles. E também

nobre o s se rv o s e so b re a s se rv as, n a q u e 
les dias, derramarei o meu Espírito” (J1
2.28-29). Este derramamento será acom 
panhado por “prodígios no céu e na terra,
sangue, e fogo, e colunas de fumaça. O
sol se converterá em trevas, e a lua, em
sangue” (J1 2.30-31).
Pedro citou esta profecia de Joel em seu
sermão no Dia de Pentecostes. Com base
nesta passagem, os pentecostais e carismá
ticos afirmam que a profecia cumpriu-se
naquele dia. Os fenômenos visíveis, porém,
não ocorreram na ocasião. O derramamen
to do Espírito no Dia de Pentecostes apenas
manifestou o poder do Messias ressurreto.
N o futuro, Deus derramará de seu Espírito
sobre Israel ao fim do período da Grande
Tribulação, quando Cristo retornar.

Ele P reparará Israel p ara a Vinda de
Cristo
Israel iniciará o período da Grande Tri
bulação, também conhecido como “tempo
de angústia para Jacó” (Jr 30.7), ainda sem
ter sido salvo. Nesse tempo de dificuldades,
perecerão dois terços do povo de Israel (Zc
13.8-9). Seis milhões de judeus morreram
durante o Holocausto nazista, mas os que
perderão a vida nas mãos do Anticristo se
rão muito mais numerosos. Cristo disse que
esse será o período de maior perseguição na
história do mundo (Mt 24-21).
Ainda assim, Deus protegerá e salvará
um terço (Jr 30.7; Zc 13.9). O povo de Is
rael clamará pelo nome do Senhor e será
salvo (J1 2.32; Zc 13.9). Eles serão libertos
quando virem Cristo voltando à terra (Rm
11.26), e dirão: “Bendito o que vem em
nome do Senhor!” (M t 23.39)
Cristo explicou a Nicodemos que uma
pessoa precisava nascer do Espírito para
poder entrar no Reino de Deus (Jo 3.3-8).
Os israelitas, portanto, nascerão do Espíri
to durante a Grande Tribulação e com o re

torno do MessiiiN, a fim de adentrar o reino
político e espiritual de Cristo.
DURANTE 0 M ILÊ N IO

Ele Fortalecerá Cristo em seu Reinado
As palavras “mil anos” aparecem por
seis vezes nas Escrituras (A p 20.2-9). A
palavra portuguesa “milênio” é derivada
do latim mille (“mil” ) e annus (“ano” ).
Apesar de a expressão “mil anos” não apa
recer no AT, existem profecias veterotestamentárias que descrevem o período do
Milênio. Quando Jesus Cristo voltar à ter
ra após a septuagésima semana de Daniel
(Dn 9.24-27), Ele destruirá o Anticristo e
as nações iníquas na batalha de Armagedom (A p 19.17-21), e então governará a
terra por mil anos.
Em uma profecia acerca das bênçãos
do reino milenial, Isaías escreveu: “Porque
brotará um rebento do tronco de Jessé, e
das suas raízes um renovo frutificará. E re
pousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o
Espírito de sabedoria e de inteligência, e o
Espírito de conselho e de fortaleza, e o Es
pírito de conhecimento e de temor do S e 
nhor” (Is 11.1-2). O Espírito de Deus veio
sobre Jesus em seu batismo e permaneceu
com Ele durante todo seu ministério na
terra. NEle, o Espírito continua a permane
cer, e permanecerá ao longo de seu futuro
reinado na terra.
Ele H abitará nos Fiéis
Deus prometeu firmar uma nova aliança
com Israel (Jr 31.31-37; Ez 36.24-32); uma
aliança que, em última análise, cumprirse-á no reino milenial. As bênçãos desta
aliança incluem a restauração da nação e
sua reunião na Terra Prometida, a gravação
das leis de Deus nas mentes e nos corações
dos israelitas remidos, a adoração pura, o
perdão de pecados e a prosperidade mate
rial. Deus, além disso, prometeu: “E vos da
rei um coração novo e porei dentro de vós

um espírito novo; o tinirei o coraçilode pe
dra da vossa carne e vos darei um coração
de carne. E porei dentro de vós o meu espí

rito e farei que andeis nos meus estatutos, e
guardeis os meus juízos, e os observeis” (Ez
<6.26-27). Durante o Milênio, todos os fi
éis estarão permanentemente cheios dt) Es
pírito Santo, que os capacitará a obedecer
n todos os mandamentos de Deus.
As Implicações p ara Nós

Em primeiro lugar, devemos conside
rar que, hoje, a função do Espírito Santo é
completar a formação da Igreja. Através do
testemunho e da evangelização, os crentes
(.levem participar desta tarefa divina. Visto
que o arrebatamento está às portas, deve
mos ser diligentes em nossos esforços para
ganhar os perdidos.
Em segundo lugar, sejamos instrumen
tos santos nas mãos do Espírito, a fim de
que Ele possa deter o pecado por meio de
nossas vidas. Devemos ser sal, e luz. Não
podemos contribuir para o declínio moral
do mundo e para o esfriamento espiritual
da Igreja.
Em terceiro lugar, é nosso dever orar pela
paz em Jerusalém. Devemos amar Israel, o
povo da aliança de Deus, e apoiar a dissemi
nação do evangelho na sociedade judaica.

— Robert Gromacki
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ESTA G ER A Ç A O

“Em verdade vos digo que não passará e»tn
geração sem que tudo isto aconteça" (M t
24.34; Mc 13.30; Lc 21.32). Durante os úl
timos cem anos, esta tem sido uma das pas
sagens mais controversas dentre as profecias
bíblicas. Muitos estudiosos a utilizam para
explicar suas convicções no que diz respei
to a quando Deus cumprirá os eventos pro
féticos do discurso no monte das Oliveiras.
Quais sãos as diversas visões existentes?
EXA M IN A ND O AS VISÕES

A Visão da Figueira
Uma das principais visões assevera que
“esta geração” refere-se àqueles que teste
munharam o renascimento da nação de Is
rael, que teve lugar em 1948. Segundo esta
visão, no período de tempo de uma geração
(40 anos) após Israel ter voltado a ser uma
nação, o Senhor voltará. Assim, somando
quarenta anos a 1948, definiu-se erronea
mente 1988 como o ano da volta de Cristo.
Mais recentemente, sugeriu-se que o ano
inicial deveria ser 1967 (ano em que Israel
tomou posse de toda a Jerusalém).
Esta visão baseia-se na crença de que
a “figueira” de Mateus 24-32 simboliza a
reconstituição de Israel como uma nação.
Assim, a geração que visse Israel tornar-se
uma nação também veria a segunda vinda
Cristo. Lamentavelmente, esta opinião
possui diversos problemas. Em primeiro lu
gar, Jesus jamais indicou que a figueira real
mente simbolizava Israel. Em Lucas 21.29,
Jesus refere-se à “figueira e todas as árvores”
na mesma ilustração.
Em segundo lugar, esta visão leva a ilus
tração de Cristo sobre a figueira um pouco
mais longe do que Jesus pretendia. Jesus,
em outras palavras, utilizou a aparência das
folhas da figueira como uma ilustração dos
sinais daquele tempo. Algumas pessoas to-

mitrnm cnI ii Iluatraçflo o tranaíormaram-nu
nu iimn profecia, O contexto claramente
iinllca que Jesus quis utilizar a figueira ape
nas como uma ilustração, não apresentar
mais uma profecia.

que eram os contemitorAneo* de Crinto que
buscavam um sinal. Os aspectos que cercam
a situação apontam para aqueles que viveram
na mesma época em que Jesus viveu.

A Visão Preterista
Ciary DeMar (pp. 66-67) diz: “A gera
ção que estava presente quando Jesus fa
lou a seus discípulos não passaria até que
transcorressem todos os eventos relatados
antes do versículo 34”. Ao contrário de seu
companheiro preterista Kenneth Gentry,
DeMar acredita que esta passagem exige o
cumprimento, de uma forma ou de outra,
de tudo o que está escrito em Mateus 24
e 25 em torno do ano 70 d.C., quando os
romanos invadem e destroem Jerusalém e o
Templo. DeMar afirma: “Todas as vezes que
a expressão ‘esta geração’ é utilizada no NT,
significa, sem exceção, a geração com que
Jesus estava falando” (DeMar, p. 68). Esta
expressão, entretanto, não precisa necessa
riamente referir-se àqueles que estavam vi
vos quando ela foi usada. Em Hebreus 3.10,
por exemplo, ela claramente diz respeito aos
israelitas que vagaram pelo deserto durante
quarenta anos à época do êxodo.

DeMar e muitos outros preteristas con
sideram que, em Mateus 24- 34, a frase “esta
geração” possui o mesmo significado que
verificamos em Marcos 8.12. Cada passa
gem, porém, deve ser estudada tanto indi
vidualmente como em comparação com
outros textos. Na definição do significado
exato do texto em questão, o contexto é o
fator de maior relevância. E assim que po
demos perceber que a maior parte das ou
tras ocorrências de “esta geração” refere-se
aos contemporâneos de Jesus.
Mateus 23.36 diz: “Em verdade vos
digo que todas essas coisas hão de vir sobre
esta geração”. A quem se refere a expres
são “esta geração” ? A espressão está rela
cionada ou é gramaticalmente controlada
pela frase “todas essas coisas”, que por sua
vez relaciona-se aos juízos pronunciados
por Cristo em Mateus 22.23. Todas as ve
zes que o N T menciona a expressão “esta
geração”, o significado é determinado por
aquilo que é afetado pela expressão em seu
contexto imediato.

ENCONTRANDO A VISÃO CORRETA

A RELAÇÃO GRAMATICAL

O Contexto
Como é possível que, quando quase todas
as outras ocorrências do termo “esta gera
ção” dizem respeito aos contemporâneos de
Jesus, o mesmo não seja válido para Mateus
24-34? Podemos decidir sobre a questão ao
examinarmos o contexto de cada ocorrên
cia. Em Marcos 8.12, por exemplo, lemos:
“suspirando profundamente em seu espírito,
[Jesus) disse: ‘Por que pede esta geração um
sinal? Em verdade vos digo que a esta geração
não se dará sinal algum’”. Por que podemos
concluir que, nesta passagem, a expressão
“esta geração”, utilizada por Cristo, está re
lacionada a seus contemporâneos? Sabemos

DeMar insiste que, com o uso do prono
me demonstrativo “esta”, é sempre estabe
lecida uma relação de tempo. Os objetos ou
situações relacionados a tal partícula teriam
lugar no tempo em que a oração é proferida.
Este, contudo, não é o caso. O gramático
grego Daniel Wallace (p. 325) diz: “As re
lações de proximidade atribuídas por outos
[este] e ekeinos podem estar relacionadas a
algo próximo/distante (1) no contexto, (2)
na mente do autor, ou (3) no que diz respeito
ao momento do autor ou do leitor". Walla
ce, portanto, observa que o orador pode usar
um pronome demonstrativo de proximidade
pelo menos de três maneiras.

O fino ile Jesus ler dito a frase "esta ge
ração" no primeiro século não significa que
Hle tivesse em mente apenas seus contem
porâneos, como sugerem os preteristas. Pelo
contrário, o uso gramatical de “esta” permi
te que Jesus fale no primeiro século, ainda
que olhando profeticamente para um futuro
distante. A frase “todas essas coisas" contro
la o significado de “esta geração”. Como as
evidências demonstram que nenhuma des
sas coisas ocorreu com a destruição de Jeru
salém em 70 d.C., Cristo estava apontando
para um outro período de tempo.
EXPLICANDO A VISÃO CORRETA

Sabemos que, em Mateus 24-34 (Mc
13.30; Lc 21.32), “esta geração” não se re
fere aos contemporâneos de Jesus, porque
a expressão que governa seu significado é
“todas essas coisas”. Temos aqui um longo
discurso profético; logo, devemos deter
minar a natureza de “todas essas coisas”
profetizadas por Jesus do versículo 4 ao 33,
para sabermos a que geração Jesus se refere.
Como “todas essas coisas” não aconteceram
no primeiro século, Cristo deve estar falan
do de uma geração futura. Ele afirma que a
geração que testemunhar “todas essas coi
sas” não deixará de existir sem que todos os
eventos da futura tribulação sejam literal
mente cumpridos. Cristo não está falando
a seus contemporâneos, mas à geração que
verá os sinais de Mateus 24- Darrell Bock,
ao interpretar a passagem paralela no evan
gelho de Lucas, comenta:

sar de tudo, no contexto profético do
discurso, a observação vem Hprtn ou
comentários sobre a proximidade
entre o fim e certos sinais. Assim, ó n
questão dos sinais que controla a for
ça da passagem, tornando esta visão
verossímil. Se esta visão está correta,
Jesus está dizendo que, quando vie
rem os sinais do começo do fim, o fim
virá de forma relativamente rápida,
no espaço de uma geração (Bock, pp.
1691-1692).
O
argumento preterista inverte o pro
cesso interpretativo. Ele declara de início
que “esta geração” obrigatoriamente diz
respeito aos contemporâneos de Cristo. A
partir disso, insiste que “todas essas coisas”
teriam de acontecer no primeiro século.
“Esta geração” não está relacionada
a eventos do século I ou a nossa própria
época. Cristo usou a expressão para dizer
que a geração que presenciar os eventos
da Grande Tribulação de sete anos será a
mesma que testemunhará a segunda vinda.
Esta interpretação encaixa-se na estrutu
ra gramatical e no contexto da passagem.
Além disso, harmoniza-se com o resto dos
ensinos bíblicos relativos aos eventos da
Grande Tribulação vindoura.

— Thomas Ice
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Jesus está dizendo que a geração que
vir o início do fim também verá sua
conclusão. Quando os sinais vierem,
suceder-se-ão rapidamente, sem se ar
rastarem por diversas gerações. Tudo
acontecerá durante uma geração [...]
A tradição refletida em Apocalipse
mostra que, uma vez iniciada, a con
sumação se dá rapidamente. [...] Ape
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EVENTOS FUTUROS
O próximo evento previsto no calendário
profético de Deus é o arrebatamento da igre
ja, que levará à completude do corpo de Cris
to. Imediatamente após este acontecimento,
diversas profecias do AT e do N T irão cum
prir-se rapidamente, dentre as quais se desta
cam aquelas referentes à Grande Tribulação,
à segunda vinda de Cristo, aos juízos de Deus,
ao reino milenial e ao estado eterno.
Deus planejou estes acontecimentos fu
turos de modo que se cumprissem tanto suas
promessas como suas advertências. Cumprirse-ão suas palavras em relação aos diversos
grupos com quem Ele vem lidando desde a
criação do mundo, incluindo a humanida
de, Israel e a Igreja. Alguns acontecimen
tos estão previstos para ocorrerem em uma
seqüência específica (como, por exemplo,
os selos de juízos, as trombetas de juízos, as
taças de juízos e a segunda vinda de Cristo),
enquanto outros, via de regra, têm lugar ao
fim da Era e levam à conclusão do plano de
Deus para esta terra. A cronologia abaixo
representa o que a Bíblia nos diz sobre aqui
lo que “há de vir” (Jo 16.13):
1. O Arrebatamento da Igreja
João 14-1-3; 1 Coríntios 1.7-8; 4-5;
15.23,51-53; Filipenses 3.20-21; Colossenses 3.4; 1 Tessalonicenses 1.10;
2.19; 3.13; 4.13-18; 5.23; 2 Timóteo
4.8; Tito 2.12-13; Hebreus 9.28;
10.25,37; Tiago 5.8; 1 João 2.28; 3.2;
Apocalipse 2.25; 3.10-11; 4-1
2. O Tribunal de Cristo
Romanos 14.10-12; 1 Coríntios 3.1115; 9.24; 2 Coríntios 5.10; Gálatas
6.7-7; Colossenses 3.24-25; 2 Timó
teo 4.8; Hebreus 10.30; 1 Pedro 1.7;
1 João 4.17
3. Surgimento do Anticristo e do Falso
Profeta

Daniel 7.24-25; 2 Toutalonlceniteií
2.2-3; Apocalipse 13.1,11-12)

4- Organização da Igreja Meretriz
1 Timóteo 4.11; 2 Timóteo 3.1-5;
4.1-4; 2 Pedro 2.1; 1 João 2.18-19;
Judas 4; Apocalipse 17.1-6
5. Ressurgimento do Império Romano
Daniel 2.41; 7.23-24; Apocalipse
12.3; 13.1; 17.12
6. Tratado de Paz de Sete Anos Firma
do entre o Anticristo e Israel
Daniel 9.27
7. Ministério dos 144-000
Matéus 24-14; Marcos 13.10; Apo
calipse 7.1-8; 14-1-5
8. Reconstrução do Templo Judeu
Daniel 9.27; Mateus 24.15; 2 Tessa
lonicenses 2.4; Apocalipse 11.1-2
9. Ministério das Duas Testemunhas
Apocalipse 11.3-6
10. Os Sete Selos de Juízos
Mateus 24.5-9; Marcos 13.6-8,12,25;
Lucas 21.8-11,16; Apocalipse 6.2-14
11. Invasão de Israel por Gogue e Magogue
Ezequiel 38.1— 39.12
12. Martírio das Duas Testemunhas
Apocalipse 11.3-7
13. Satanás É Expulso dos Céus
Apocalipse 12.9
14- Abominação da Desolação no Tem
plo
Mateus 24-15-16; Marcos 13.14-18;
2 Tessalonicenses 2.3-4; Apocalipse
13.11-15
15. Plena Manifestação do Anticristo
Daniel 7.25; 11.36-37; 2 Tessaloni
censes 2.8-10; Apocalipse 13.5-8
16. Perseguição de Israel por todo o
Mundo
Daniel 12.1; Zacarias 11.16; Mateus

24.21; Lucas 21.20-22; Apocalipse
7.13-14; 12.13

17. Destruição da Babilônia Religiosa
Apocalipse 17.16
18. As Sete Trombetas de Juízos
Apocalipse 8.7-12; 9.1-3,13-16; 11.15
19. As Setes Taças de Juízos
Apocalipse 16.2-4,8-12,17-21
20. Destruição da Babilônia Política e
Econômica
Isaías 13.19-20; Jeremias 51.8; Apo
calipse 14.8; 18.1-2,9,18-21)
21. Batalha do Armagedom
Salmos 2.1-5; Isaías 13.6-13; 24-1,1920; 26.21; 34.2-3; 42.13-14; 63.6;
66.15-16,24; Joel 3.2,9-16; Miquéias
5.15; Sofonias 1.14-17; 3.8; Zacarias
12.2-4,9; 14.1-3,12; Mateus 24.28;
Apocalipse 14.14,20; 16.6; 19.17-21
22. Segunda Vinda de Cristo
Isaías 11.12; 25.9; 40.5,10; 59.20;
Ezequiel 43.2-4; Daniel 7.13-14; Habacuque 3.3-6,10-11; Ageu 2.6-7;
Zacarias 8.3; 14.4,8; Malaquias 3.1;
4.2; Mateus 24-29-30; 26.64; Marcos
13.26; 14-62; Lc 21.27; 22.69; Atos
1.11; 3.20-21; 15.16; Romanos 11.26;
1 Coríntios 15.24; 2 Tessalonicenses
1.7-8; Apocalipse 1.7; 2.25; 19.11-13
23. Reunião e Julgamento de Israel
Isaías 10.20-23; 11.12; 35.10; 40.5;
43.5-6; Jeremias 16.14-15; 23.3;
24.6; 29.14; 31.8; 32.37-40; 46.27;
Ezequiel 11.16-21; 20.33-44; 34.1113; 36.25-28; 37.12-14; Oséias
1.10-11; 3.5; Amós 9.9-10, 14-15;
Miquéias 7.18-19; Zc 12.10; 13.1,89; Malaquias 4-1; Mateus 24.31,4851; 25.7-10,24-30; Marcos 13.27;
Lucas 21.34-35; Romanos 9.6
24- Julgamento das Nações
Mateus 25.31-32; 13.40-41,47-49;
25.31-46

25. Julgamento dos Anjos
Marcos 1.23-24; 1 Coríntios 6.3;
2 Pedro 2.4-9; Judas 6

26. Ressurreição dos Santos da Grande
Tribulação e do AT
Jó 19.25-27; Salmos 49.15; Isaías 25.89; 26.19; Daniel 12.2-3; Oséias 13.14;
João 5.28-29; 11.23-27; Hebreus
11.35; Apocalipse 6.9-11; 20.4-6
27. Satanás É Lançado no Abismo
Romanos 16.20; Apocalipse 20.2-3
28. Banquete do Casamento do Cordeiro
Isaías 61.10; Mateus 22.2; 25.1; Lu
cas 12.35-36; Apocalipse 19.7-9
29. Reinado Milenial de Cristo
Salmos 2.6-8; 98.4, 9; Isaías 2.2-4;
9.6-7; 11.9-6; 25.8; 29.18-19; 30.2326; 35.5-10; 40.4-5,10-11; 42.16;
45.6; 49.10-11;55.13; 60.1,3,11,1920, 22; 65.19-20, 25; Jeremias 23.56; Ezequiel 34-23-24; Daniel 2.44;
7.13-14; Joel 3.18; Amós 9.11,13;
Miquéias 4.1-6; Habacuque 2.14;
Sofonias 3.9,15,17; Zacarias 6.12-13;
8.3-5; 14.8-9,16,20; Mateus 19.28;
25.31; Lucas 1.31-33; 22.30; Atos
2.30; Romanos 8.21; 1 Coríntios
15.24-28; Filipenses 2.10-11; 2 Ti
móteo 2.12; Hebreus 1.8; Apocalipse
3.21; 5.13; 11.15; 19.15-16; 20.4
30. Revolta Final de Satanás
Apocalipse 20.7-8
31. Julgamento perante o Grande Trono
Branco
Salmos 9.17; Eclesiastes 12.14; Da
niel 7.9-10; Mateus 7.21-23; 12.3637; João 5.22,27; 12.48; Atos 10.42;
17.31; 2 Timóteo 4.1; Hebreus 9.27;
Apocalipse 20.11-12)
32. Destruição da Terra e do Céu que
Existem atualmente
Isaías 51.6; Mateus 24.35; Hebreus
1.10-12; 2 Pedro 3.10; 1 João 2.17

í ), ('rliiçfU) dc umn Nova Terra, Novos
Céus e da Nova Jerusalém
Isaías 65.17; 66.22; 2 Pedro 3.13;
Apocalipse 21.1-2

—Harold L. Willmington e
Wayne A. Brindle
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AS CARACTERÍSTICAS QUE ID E N TIFIC A M
0 FALSO PROFETA

O Falso Profeta atuará como porta-voi ,
do Anticristo. Os planos de Satanás culml* ‘
nam com a ação conjunta das duas Bestas,
A primeira irá opor-se a Cristo de forma
clara, enquanto a segunda assumirá a po
sição de um líder religioso notoriamente
vinculado a Cristo.
Apocalipse 13 apresenta dez caracterís
ticas que identificam o Falso Profeta:
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FALSO PROFETA
O A nticristo não subirá sozinho ao po
der. Seu sucesso será o resultado de um
ardil espiritual em escala mundial, per
petrado pelo Falso Profeta — líder reli
gioso cuja habilidade de realizar sinais
miraculosos irá capacitá-lo a convencer
o público de que o A nticristo é o líder
por que todos buscavam. O maior engano
do fim dos tempos envolverá a adoração
ao A nticristo por todo o mundo, fato
que será promovido pelo Falso Profeta
(A p 19.20; 20.10), também conhecido
como a segunda “besta” (A p 13.11-17).
O Apocalipse não revela claramente sua
identidade (nem a do A nticristo), mas
apresenta diversas pistas.

1. emerge da terra (13.11);
2. controla as questões religiosas (13.12);
3. é motivado por Satanás (13.11);
4. promove a adoração da Besta (13.12);
5. opera sinais e milagres (13.13);
6. engana o mundo inteiro (13.14);
7. dá poder à imagem da Besta (13.15);
8. mata todos que se recusam a adorar a
imagem da Besta (13.15);
9. controla o comércio e a economia
(13.17);
10. controla a marca da Besta (13.17-18).
Alguns estudiosos crêem que o Falso
Profeta será judeu, enquanto outros acre
ditam que será gentio. O registro bíblico,
por si só, é inconclusivo. Quando, contu
do, observamos o relacionamento entre
o Falso Profeta e a grande prostituta (Ap
17), imediatamente percebemos sua rela
ção com a cidade sobre as “sete colinas”
(Ap 17.7, 9), que “reina sobre os reis da
terra” (Ap 17.18). Considerando a termi
nologia utilizada na descrição do símbolo
da “Grande Babilônia”, João parecia estar
aludindo à cidade de Roma (famosa por
suas sete colinas).
O Anticristo e o Falso Profeta são duas
pessoas distintas que trabalharão por um
objetivo comum e enganoso. Seus papéis

i' reliicloniimcntoft silo semelhantes aos
i|uc vemos entre governantes do passado
(o Anticristo) e seus sumos sacerdotes (o
liilso Profeta).
A ATUAÇÃO DO FALSO PROFETA

O livro de Apocalipse descreve o Falso
Profeta como alguém que usa sinais de mi
lagres e maravilhas para enganar o mundo,
levando-o a adorar o Anticristo. Embora
estes eventos ainda estejam por vir, deve
mos, como cristãos, estar sempre atentos
contra os enganos espirituais. Tais enganos
lambém ocorrem hoje e não estão restritos
ao fim dos tempos.
Há um século, Samuel Andrews afir
mou que a tarefa do Falso Profeta será es
tender seu domínio eclesiástico sobre toda
a terra, estabelecendo a igreja do Anticris
to como uma réplica fraudulenta da ver
dadeira Igreja. Andrews descreveu uma
religião apóstata, reunida em torno de um
ódio comum ao cristianismo e cheia do
poder do demônio. O Falso Profeta, por
tanto, não apenas nega a doutrina cristã,
mas também a deturpa. Somente assim o
Anticristo poderá assentar-se no Templo
de Deus, exigindo ser adorado como Deus
(Is 14.12-14).
Quando tentou a Cristo no deserto, S a
tanás pediu que Jesus o adorasse (Mt 4-810). Satanás chegou a oferecer o mundo
inteiro a Cristo, caso este o adorasse. Por
isso, não é de estranhar que o objetivo do
Falso Profeta inspirado por Satanás seja
levar todo o mundo a curvar-se diante do
Anticristo, que é a personificação do pró
prio Satanás.
Juntos, Satanás (o Dragão), o A nti
cristo (a Besta que sobe do mar) e o Falso
Profeta (a Besta que sobe da terra) formam
a “trindade profana”, que tenta imitar o
Deus trino e uno. Satanás opõe-se ao Pai, o
Anticristo opõe-se ao Filho e o Falso Pro
feta opõe-se ao Espírito Santo. Esta aliança

profana é a suprema tentativa niitflnlcii dc
destruir a obra de Deus na terra.
A Bíblia explica o método utilizado. O
Anticristo não ousará aparecer até que ve
nha a “revolta” (N TLH ) ou a “apostasia"
(A R C ) (2 Ts 2.3). Enquanto esta hora não
chega, o espírito do Anticristo (iniqüida
de) já está em ação, tentando perverter o
evangelho e corromper a Igreja. Quando o
processo estiver suficientemente adianta
do, o Falso Profeta surgirá para preparar a
vinda do Anticristo.
A PR O STITU IÇÃ O E S P IR ITU A L DO FALSO
PROFETA

Apocalipse 17 relaciona o Falso Profeta
com a “grande prostituta” (a religião após
tata). A prostituição, não raro, fazia parte
dos cultos pagãos, mas o adultério mencio
nado aqui diz respeito a um adultério es
piritual. A mulher da passagem é culpada
de ceder espiritualmente e associar-se com
religiões apóstatas.
Muitos estudiosos mencionaram diver
sas analogias entre o Anticristo e Antíoco
IV Epifânio, que perseguiu os judeus no
século II a.C. O falso profeta é para o A nti
cristo o que Menelau foi para Antíoco IV.
Antíoco promulgou muitos decretos helenizantes e Menelau foi o responsável pela
aplicação de cada um sobre seu próprio
povo, os judeus.
At) descrever o Falso Profeta, João diz
que ele “[...] tinha dois chifres semelhantes
aos de um cordeiro; e falava como o dra
gão” (A p 13.11). O Anticristo parece ser
piedoso, mas fala como o Diabo. Falsifica
a verdadeira religião a fim de esconder sua
verdadeira identidade. Enquanto o minis
tério do Espírito Santo é trazer as pessoas
a Cristo, a obra enganosa do Falso Profe
ta consiste em atrair as pessoas para uma
aliança espiritual com o Anticristo.
O Falso Profeta engana o mundo por
meio da apostasia, que é uma renúncia ao

verdadeiro evangelho. O espírito do A n ti

cristo segue atuando ao longo da história,
negando o verdadeiro Salvador e sua obra
na cruz que nos remiu de nossos pecados.
A APOSTASIA R ELIG IO SA INCITADA PELO
FALSO PROFETA

O erudito puritano John Owen observou
que a apostasia é promovida pelo próprio
grande apóstata. Ele escreveu: “O diabo, o
maior dos apóstatas, tem como seu maior
desejo destruir a Igreja de Cristo sobre a ter
ra. Fracassando, ele procura corrompê-la e
torná-la sua própria igreja” (Owen, p. 135).
Owen descreve os ataques externos de
Satanás contra a Igreja como as investidas
de um leão furioso. Quanto aos ataques
internos, ele os compara a botes de uma
serpente venenosa. “Uma vez dentro da
Igreja, ele, de forma secreta e gradual, en
venena as mentes de muitos. Provoca pen
samentos fúteis de poder e ambição, gos
to pelo louvor e pela honra que o mundo
oferece, e superstições. Ele, então, afastaos da simplicidade e do poder espiritual do
evangelho [...] Dessa forma, o ‘mistério da
iniqüidade’ agiu e foi bem- sucedido”.
Owen prossegue em seu texto e relacio
na os sinais que alertam para o perigo da
apostasia (pp. 148-150):
1. perda de todo apreço pelo evange
lho;
2. perda da convicção de que o evange
lho é verdadeiro;
3. desprezo pelas promessas de Deus;
4- repulsa pela verdadeira religião cristã;
5. ódio pelo povo de Deus;
6. ódio pelo Espírito de Deus;
7. ódio por Cristo.
Apesar de ter feito estas observações
há mais de 300 anos, elas descrevem de

forma precisa a natureza da apostasia,
tanto eclesiástica como pessoal. Quando
cristãos professos se voltam contra a ver
dade, eles geralmente o fazem de forma
violenta e impetuosa.
N ão devemos, portanto, ficar surpresos
com o fato de o Falso Profeta representar
a religião apóstata ao tempo do fim. Se o
seu trajeto rumo ao poder for semelhante
ao trilhado pelo Anticristo, ele presidirá a
cristandade apóstata após o arrebatamento
dos verdadeiros crentes. Os que não forem
cristãos serão deixados para trás e o Falso
Profeta não terá dificuldades para enganálos. O Espírito Santo ainda será onipresen
te no mundo, mas a remoção da Igreja (o
corpo de Cristo) fará com que seu ministé
rio de contenção chegue ao fim.
A GRANDE M EN TIR A PROPAGADA PELO
FALSO PROFETA

O apóstolo Paulo explicou este proces
so quando escreveu: “Porque já o mistério
da injustiça opera; somente há um que,
agora, resiste até que do meio seja tirado”
(2 Ts 2.7). Após o arrebatamento, o Espí
rito Santo continuará convencendo as pes
soas do pecado, mas seu ministério refreador chegará ao fim e a maldade de Satanás
ficará solta na terra. Então o iníquo será
revelado. Paulo disse: “a esse cuja vinda é
segundo a eficácia de Satanás, com todo o
poder, e sinais, e prodígios de mentira, e
com todo engano da injustiça para os que
perecem, porque não receberam o amor da
verdade para se salvarem” (2 Ts 2.9-10). O
surgimento do Anticristo (“o iníquo” ) será
como um colapso da religião e dos valores
morais, levando a uma sociedade decaden
te que crerá na “mentira” (v. 11), ao invés
da verdade.
O apóstolo não chega a definir a “men
tira” (gr.: pseudei), mas deixa claro que se
trata de uma mentira específica, não uma
qualquer. Ele poderia estar se referindo à

mentir» perpetrada para justificar o arre-

incredulidade deitenfretidii no» cír»

banimento. Mais provavelmente, porém,
a "mentira” significa a rejeição oficial do
Cristo e a aceitação, deificação e adoração
do Anticristo.
Apocalipse apresenta o Falso Profeta
como um indivíduo capacitado por Sata
nás (Ap 13.11-12). O sistema religioso por
ele representado é chamado de “a grande
prostituta” (17.1), que se embriaga com o
“sangue dos santos” (17.6). A fase final da
apostasia é, então, tanto o sistema religioso
como o indivíduo que o lidera.

culos liberais.

A DERRADEIRA RELIGIÃO IN S T ITU ÍD A
PELO FALSO PROFETA

Umas poucas observações se fazem ne
cessárias. Em primeiro lugar, os apóstolos
estavam convencidos de que o espírito do
Anticristo (1 Jo 4-3) e o mistério da iniqüi
dade (2 Ts 2.7) já estavam em ação naquela
época. Isto significa que o espírito da apos
tasia precede todas as igrejas modernas que
conhecemos hoje.
Em segundo lugar, se os pré-tribulacionistas estão corretos em supor que o arre
batamento da verdadeira Igreja acontece
rá antes do início da Grande Tribulação,
todas as igrejas “cristãs” remanescentes
apostatarão independente da denomi
nação. Todos esses falsos cristãos, sendo
deixados para trás, bem poderão se unir
em torno da incredulidade que lhes será
comum (2 Ts 2.8-12).
Para resumir:

4- Após o arrebatamento dos verdadei

ros crentes, todos os “cristãos” pro
fessos deixados para trás apostatarão
da fé, independentemente de sua de
nominação.
5. O Falso Profeta virá para levar a
cristandade apóstata a aceitar o
Anticristo.
Em 2 Tessalonicenses 2.3-12, Paulo in
forma que este processo terá início já na era
da Igreja. A apostasia virá antes da “vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo” (2.1,3). Sua
expansão final como uma forma de incre
dulidade global, contudo, não acontecerá
até que o ministério refreador do Espíri
to Santo (que habita a verdadeira Igreja)
seja interrompido no arrebatamento. Isto
parece indicar que provavelmente não sa
beremos quem é o Falso Profeta antes dt)
arrebatamento. Aqueles que ficarem por
aqui para enfrentar a Grande Tribulação
conhecerão sua verdadeira identidade.

—Ed Hindson
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1. O espírito do Anticristo e o mistério
da iniqüidade estavam em ação no
tempo dos apóstolos.
2. A apostasia avançou ao longo da his
tória da Igreja, antecedendo a igreja
de nossos dias.
3. Um grande segmento da cristandade moderna já é apóstata. Há uma

Eugene, Oregon:

Harvest House Publi-

shers, 1993.
Owen, John. Apostasy from the Cospel. Resu
mido por Law, R. J. K. Edinburgh: Banner of
Truth, 1992.
Pentecost.J. Dwight. Things to Come. Crand Ra
pids: Zondervan, 1965.
Walvoord, John F. Major Bible Prophecies. Crand
Rapids: Zondervan, 1991.

FALSOS PRO FETAS
O engano promovido por falsos profetas
(yr.: pseudo Irrophetes) não é um fenômeno
novo. Moisés tratou do assunto ao falar
com os filhos de Israel: “Como conhecere
mos a palavra que o Senhor não falou?” A
resposta recebida foi: “Quando o tal profe
ta falar em nome do Senhor, e tal palavra
se não cumprir, nem suceder assim, esta é
palavra que o Senhor não falou; com so
berba a falou o tal profeta; não tenhas te
mor dele” (Dt 18.21-22). Um verdadeiro
profeta deve:
1. falar em nome do Senhor e não em
nome de algum outro Deus;
2. transmitir mensagens em harmonia
com a verdade revelada por Deus nas
Escrituras;
3. Prever eventos futuros que ocorram
tal e qual foi profetizado.
SUAS CARACTERÍSTICAS

A Bíblia descreve os falsos profetas das
seguintes formas:
1. Enganam a si mesmos. Falsos mestres
podem ser sinceros, mas, ainda as
sim, estar errados. Alguns enganam
a si mesmos e convencem-se de que
a mensagem é verdadeira. Como ve
mos em Jeremias 23.9-11, tais men
sagens provêm de suas próprias men
tes, não de Deus.
2. Mentirosos. Alguns falsos profetas
são deliberadamente mentirosos e
não têm intenção nenhuma de fa
lar a verdade. O apóstolo João diz:
“Quem é o mentiroso, senão aquele
que nega que Jesus é o Cristo? Este
é o anticristo, o que nega o Pai e o
Filho” (1 Jo 2.22).

3. Hereges. Falsos profeta* pregam
heresias (doutrinas falsas) e pro
movem a divisão da Igreja. A seu
respeito, João disse: “Eles saíram dc
nosso meio; entretanto, não eram
dos nossos” (1 Jo 2.19). O apósto* 1
lo Pedro disse: “Entre vós haverá
também falsos doutores, que intro* '
duzirão encobertamente heresias de
perdição [...] blasfemando do que
não entendem” (2 Pe 2.1, 12).
4. Escamecedores. Alguns mestres não
chegam a promover falsas doutri
nas, mas apenas negam a verdade de
■ Deus. Sobre estes, a Bíblia adverte:
“Nos últimos dias virão escamecedores, andando segundo as suas próprias
concupiscências” (2 Pe 3.3). O após
tolo Paulo chama-os de “amantes de
si mesmos [...] presunçosos, soberbos”
(2 Tm 3.2). Judas chama-os de “murmuradores, queixosos” (Jd 16).
5. Blasfemos. Aqueles que falam mal de
Deus, de Cristo, do Espírito Santo,
do povo de Deus, do Reino de Deus e
dos atributos de Deus são chamados
de blasfemos. Judas qualifica-os como
homens ímpios que “dizem mal do
que não sabem [...] ondas impetuosas
do mar [...] estrelas errantes” (Jd 10,
13). O apóstolo Paulo comenta que
ele mesmo era um blasfemo antes de
sua conversão a Cristo (1 Tm 1.13).
6. Sedutores. Jesus alertou-nos de que
alguns falsos profetas fariam sinais
de milagres e maravilhas, a fim de
seduzir e enganar até mesmo os elei
tos, “se possível” (Mc 13.22). N os
so Senhor quer dizer que a sedução
espiritual é uma ameaça real até
mesmo para os crentes, o que expli
caria o fato de uns poucos crentes
verdadeiros, mas enganados, serem
encontrados em seitas heréticas.

7. liclmwílivis. Este termo significa “re
provados", “corrompidos" ou “rejei
tados". Paulo o utiliza com respeito
àqueles que, voltando-se para as tre
vas espirituais, rejeitaram a verdade
de Deus. Em conseqüência, Deus “os
entregou a uma disposição mental
reprovável” (Rm 1.28-30). Eles de
tal forma rejeitaram a Deus que se
tornaram “cheios de toda injustiça”.
São “aborrecedores de Deus”, pesso
as tão corrompidas espiritualmente
que, apesar de terem consciência
de sua situação, não se importam.
Na mensagem profética do próprio
Jesus, proferida sobre o monte das
Oliveiras, somos alertados: “Acautelai-vos, que ninguém vos engane
[...] muitos serão escandalizados [...)
E surgirão muitos falsos profetas e
enganarão a muitos [...] porque sur
girão falsos cristos e falsos profetas e
farão tão grandes sinais e prodígios”
(Mt 24.4,10-11,24). Nosso Senhor
alertou seus discípulos sobre os peri
gos da sedução espiritual nas mãos de
falsos profetas.
0 ENGANO QUE P R O M O VEM

A Bíblia descreve Satanás como o “pai
da mentira” (Jo 8.44) e retrata-o como o
supremo enganador. Seu nome significa
“acusador”, e ele é descrito como o acu
sador do povo de Deus (Ap 12.10). Incita
homens e mulheres a pecarem contra as
leis de Deus (Gn 3.1-13); nega e rejeita a
verdade de Deus, enganando aqueles que
perecem sem Deus (2 Ts 2.9-10), e, por fim,
é o inspirador dos falsos profetas e do espí
rito do Anticristo.
A Bíblia avisa claramente que, nos últi
mos dias, “apostatarão alguns da fé, dando
ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios” (1 Tm 4.1). Estas falsas
doutrinas serão disseminadas por hipócritas

m e n tir o so s, c u ja s m e n te * (oram u tpiu rm lil»
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Doutrinas de Demônios
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F a lso s M estr es
Mensageiros do Engano

A palavra “anjo” (gr.: angelos) signi
fica “mensageiro”. Os anjos de Deus são
seus mensageiros (Hb 1.14; Ap 1.1) e os
verdadeiros profetas e pregadores são cha
mados de anjos das igrejas (Ap 2.1,8,12,18;
3.1,7,14). Em contrapartida, Satanás é des
crito como um anjo caído, líder de outros
anjos caídos, o qual engana o mundo (Ap
12.9). Ele é revelado como o verdadeiro
poder por trás do Anticristo e do Falso
Profeta, enganando a humanidade com a
falsa religião (A p 13.14-1 5). Os mensagei
ros (anjos) do engano são, portanto, falsos
profetas e mestres inspirados por Satanás.
Suas mensagens carregam o mesmo espíri
to que habitará o Anticristo.
Quando uma pessoa aceita a premissa
de um falso ensino, fecha sua mente para
a verdade e lança fora todo raciocínio lógi
co. Vivemos em uma época em que as falsas
doutrinas são cada vez mais prevalentes.
Com o tempo, chegaremos ao contexto ne
cessário para que o Falso Profeta promova
seu engano final. A s pessoas estarão tão ce
gas para a verdade que já não reconhecerão

o enuano pelo que ele é. Crerflo e obedecerflo ao que lhes for dito, chagando a ponto
de adorarem o Anticristo.

—Ed Hindson

outono de forma literal. A n festa» de pri
mavera incluem a Páscoa, a festa dos Pfles
Asmos, a festa das Primícias e o Pentecos
tes. As festas de outono incluem a festa
das trombetas, o Dia da Expiação e a festa
dos Tabernáculos.
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FESTAS DE ISRAEL
A lei mosaica prescrevia sete festas anuais
no calendário religioso de Israel, as quais
eram divididas em dois grupos: festas de
primavera e festas de outono. Cada festa
comunicava um aspecto específico do pla
no de Deus, tanto para Israel na história
do homem como para a vinda do Messias
(Hb 10.1). As quatro festas de primavera
prenunciavam eventos da obra salvadora
do Messias em seu primeiro advento, e
sobre a fundação da Igreja. Tais profecias,
ou tipos, foram cumpridos de forma literal
no dia exato de cada festa. Podemos supor
que Deus também cumprirá as festas de

A Páscoa era a primeira das festas sa
gradas, e também a primeira das três ce
lebrações anuais de peregrinação que exi
giam a presença de todos os homens no
Templo em Jerusalém (Êx 12; 23.17; Lv
23.5; Dt 16.16). A Páscoa comemorava a
libertação histórica dos judeus da escravi
dão no Egito e era observada no décimo
quarto dia de Nissan, que é o primeiro mês
do calendário religioso judaico. A Páscoa
era um prenuncio da redenção por meio
da crucificação do “Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo” (Jo 1.29; 1 Co
5.7). Cristo foi crucificado na véspera da
Páscoa, em um sacrifício vicário pelos pe
cados do mundo (Jo 19.14).
No dia seguinte à Páscoa, no décimo
quinto dia de Nissan, começava a festa
dos Pães Asmos que se estendia por uma
semana, indo até o décimo primeiro dia
de Nissan. Durante esta semana, ninguém
em Israel podia trabalhar. No primeiro e
no último dia, o povo oferecia sacrifícios
(Lv 23.6-8; Nm 28.16-25; Dt 16.1-8).
Esta festa ressaltava a separação de Israel
do resto do mundo. A festa dos Pães A s
mos também retratava a característica de
pureza da humanidade de Jesus Cristo, que
era uma união hipostática entre o Verbo
e a natureza humana, pois Jesus Cristo é
chamado de o “Pão da Vida” (Jo 6.35).
Por não ter pecado, Cristo estava qualifi
cado para morrer na cruz pelos pecados do
mundo (2 C o 5.21).
Israel observava a festa das Primícias
um dia após o sábado que se seguia à Pás
coa. Nesta festa, que era dedicada à colhei-

tu,
fiéis triizium no Templo um (eixo tio
primeiro cereal que colhessem e o sacerdote
movia-o de forma ritual perante o Senhor.
C)s sacerdotes então debulhavam o cereal,
moíam-no até formar farinha e ofereciamno ao Senhor como oferta de manjares,
juntamente com um litro de vinho. As
primícias simbolizavam a bênção divina e
eram uma garantia de que a colheita seria
abundante (Lv 23.9-14). A festa das Primí
cias tipificava a ressurreição de Cristo, “as
primícias dos que dormem” (1 Co 15.20).
Tal qual a festa das Primícias, a ressurreição
de Cristo anuncia e garante a colheita que
se seguirá (a ressurreição dos santos).
Cinqüenta dias após a festa das Primí
cias, vinha o Pentecostes, a “Festa das S e 
manas” (Lv 2 3.15-22; Dt 16.9-12). Esta era
a terceira peregrinação anual e celebrava
a colheita do trigo, a chegada da provisão
de Deus. O Pentecostes representava a pro
messa do Espírito Santo de Deus para Isra
el sob a Nova Aliança. Inicialmente, ela
deveria ser cumprida no primeiro advento.
Quando, porém, Israel rejeitou o messiado
de Jesus, a chegada do Espírito Santo passou
a prenunciar o juízo de Deus sobre a nação
(cumprido em 70 d.C .), e não a bênção do
reino messiânico. O cumprimento do sinal
desta festa, portanto, não se realizará para
Israel até que seu povo seja reunido na Ter
ra Prometida no futuro reino milenial.
o n

AS FESTAS DE OUTONO

A segunda fase do calendário religioso de
Israel ocorre no outono. As festas de outono
anunciam o segundo advento de Jesus.
A festa das Trombetas ocorre no pri
meiro dia de Tishrei (o sétimo mês do ca
lendário religioso judaico), no outono (Lv
23.24; Nm 29.1-6). Esta festa, cujo sinal
irá cumprir-se ao fim da Grande Tribula
ção, quando os exércitos do Anticristo ata
carem Jerusalém, representa a preparação
de Israel para o arrependimento nacional
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aceitar Jesus como Messias e experimenta
rá a salvação da nação.
O Dia da Expiação, ou Yom Ki/mr ("dln
do perdão”, Lv 23.26-32), acontece no dé
cimo dia de Tishrei. Esta festa representa
a salvação na nação e seu reconhecimen
to de Jesus como Messias e Salvador. A
expressão da fé da nação na expiação do
Messias sobre a cruz ocorre com o encerra
mento da Grande Tribulação. Nesta hora,
a nação de Israel clamará pelo nome do
Senhor em um pedido de socorro, dando
início à segunda vinda de Cristo (J1 2.32;
Mt 23.39; 24.30-31).
A Festa dos Tabernáculos, também
chamada de Sucot, a Festa das Tendas
ou Reunião, acontece do décimo quinto
ao vigésimo primeiro dia de Tishrei (Lv
23.33-43; Nm 29.12-38). Esta festa tinha
lugar quando a colheita era finalizada e o
povo se alegrava por tudo estar feito. Era
um momento de intensa celebração que
se estendia por sete dias (Dt 16.13-15).
N o primeiro e no último dia, ofereciam-se
sacrifícios. O povo juntava frutos e habita
va em tendas feitas de ramos e folhagens.
Comemoravam a plena provisão divina e
pressagiavam o início do milênio.

— Robert Dean Jr.
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FIGUEIRA
Em Mateus 24.32-33, Jesus contou a seus
discípulos a Parábola da Figueira: “[...] quan
do já os seus ramos se tomam tenros e bro
tam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes todas essas coi
sas, sabei que ele está próximo, às portas”.
Muitos estudiosos compreendem a fi
gueira nesta passagem como um símbolo
de Israel. Outros a vêem como uma ilus
tração da seqüência de eventos imedia
tamente anteriores à segunda vinda de
Cristo (Walvoord, p .192). O tempo do
cumprimento da profecia pode referir-se à
segunda vinda de Cristo ou à destruição
de Jerusalém em 70 d.C .
OS SINAIS

As passagens de Jeremias 24 e Oséias
9.10 são freqüentemente utilizadas para
estabelecer uma analogia entre Israel e a
figueira. Nestes textos, porém, Israel é sim
bolizado pelo figo, e não pela figueira.
Jesus realmente parece utilizar a figueira
em Mateus 21.19-20 como um símbolo de
Israel. Já em outras partes do NT, a figueira
não representa Israel. Em Apocalipse 6.13,
por exemplo, a figueira é usada para ilustrar
uma catástrofe cósmica.
A passagem análoga, Lucas 21.29,
dá-nos uma pista determinante para a
identificação da figueira. Aqui, Jesus não
se refere apenas à figueira, mas a “todas
as árvores”. A ilustração não está limi
tada somente à figueira, mas estende-se
às árvores em geral e ao ciclo periódico
de novas folhas que surgem com o clima
quente. Este tipo de analogia também é
observado no AT (C t 2.11-13).
Além disso, se a figueira simboliza Israel,
devíamos esperar encontrar outras aplica
ções bíblicas da palavra “verão” (em vez de
outono, inverno ou primavera) como sím

bolo de um momento profético. As Escri
turas, contudo, não usam a palavra "verSo"
neste sentido em nenhuma parte. Por isso, a
referência ao verão, na verdade, enfraquece
a idéia de que a figueira simboliza Israel.

A interpretação mais convincente vem
de uma comparação que é facilmente com
preensível. Jesus usou esta parábola da natu
reza para explicar que, assim como a figueira
(ou qualquer outra árvore sazonal) brota no
fim da primavera, anunciando o verão, tam
bém o aparecimento de sinais (Mt 24-4-28)
precederá a volta de Cristo e anunciará que
esta está próxima.
A ÉPOCA

Mateus 24-32-35 refere-se à destruição
de Jerusalém nas mãos do general romano
Tito (70 d .C .) , ou fala sobre a segunda vin
da de Cristo? Quatro linhas de raciocínio
apontam para a segunda opção.
Em primeiro lugar, por mais devastado
ra que tenha sido, a destruição de Jerusalém
em 70 d.C. nem chegou perto da magnitu
de descrita em Mateus 24-21. Dessa forma,
Mateus 24-32-35 necessariamente se refere
a uma época posterior a 70 d.C.
Em segundo lugar, conforme Mateus
24-14, o evangelho deverá alcançar até
os confins da terra antes da realização dos
eventos descritos em 24.32-35. Isto dificil
mente teria acontecido antes da queda de
Jerusalém no primeiro século.
Em terceiro lugar, o contexto imedia
tamente anterior, em Mateus 24-29-31,
descreve a segunda vinda de Cristo. E me
ramente lógico supor que a Parábola da Fi
gueira deve ser considerada neste mesmo
período da história.
Por fim, e ainda mais categórico, há a
passagem de Lucas 21.28: “Ora, quando
essas coisas começarem a acontecer, olhai
para cima e levantai a vossa cabeça, por
que a vossa redenção está próxima”. Jesus
disse a Israel que, quando aqueles sinais

(lliiNtmilus pelati folha» de figueira nn primavera) começassem a se cumprir, eles sa
beriam que a redenção estava próxima. E
impossível equiparar a queda de Jerusalém
com a redenção de Israel. Em vez disso, a

redenção de Israel aponta indubitavelmente para a segunda vinda de Jesus Cristo (Zc
14; Ap 19), quando Ele estabelecerá o seu
Reino de justiça sobre Israel.
— R ic h a r d M a y h u e
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futuro papel real sobre Slflo. O salmo iruuo
o esquema a seguir:
Versículo 1: Por que as nações estilo tílo

iradas?
Versículos 2-3: Os governantes da terra
se levantam contra o Senhor e seu U n
gido (o Messias).
Versículo 4: O Senhor no céu zomba da
rebelião dos povos da terra.
Versículos 5-6: Algum dia, Deus respon
derá com ira e instalará o seu Rei no tro
no de Sião.
Versículo 7: O Messias fala, e Deus o
chama de seu Filho.
Versículos 8-9: O Filho, algum dia, pos
suirá a terra e governará as nações com
uma vara de ferro.
Versículos 10-12: Os governantes da ter
ra devem prestar homenagens ao Filho
de Deus ou enfrentar a sua ira.

Walvoord, John F. Matthew: Thy Kingdom Come.
Chicago: Moody Press, 1974.

F I LHO D E D E U S
Este é um dos nomes mais definitivos para
o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, parti
cularmente no NT. “Filho de Deus” indica
a divindade de Cristo; a expressão “Filho
do Homem” define a sua obra como Cristo,
o Messias. Estas expressões poderiam ser
traduzidas como “o Filho que se relaciona
com Deus” e “o Filho que se relaciona com
a humanidade”.
SALMO 2

O Messias é chamado de Filho de Deus
pela primeira vez no grande Salmo messi
ânico (SI 2), que é uma profecia sobre a
vinda do Filho de Deus à terra e sobre o seu

O tema deste salmo é que Deus algum
dia enviará o seu Filho para reinar em Sião,
sobre toda a terra. N esta ocasião, o mundo
deverá reconhecê-lo como o Filho de Deus,
prestar-lhe homenagens e refugiar-se nEle.
PRÓLOGO DE JOÃO

O N T salienta a importância deste sal
mo e do título “Filho de Deus”. João 1.1-5
entra em detalhes, para mostrar que Jesus é
este Filho. O apóstolo fornece uma das apre
sentações mais gramaticalmente poderosas
da divindade de Cristo, em todo o NT. O
texto grego indica que Ele sempre existiu no
passado, como o Verbo de Deus, que sem
pre esteve com Deus, e sempre existiu como
Deus. O tempo passado dos verbos descreve
uma ação linear passada: Ele sempre existiu
no passado, desta maneira!
João reforça o fato da divindade do Filho
de Deus: “Deus nunca foi visto por alguém.

O Pilho unigênito, que o.st»1 no seio do Pai,
c»tc o fez conhecer" (Jo I.IH). Embora este

versículo contenha um problema textu
al, ele demonstra a divindade do Filho. O
Textus Receptus diz “o Filho Unigênito”, ao
passo que os manuscritos gregos mais antigos
dizem “o Deus unigênito”. Depois de muito
pensar e estudar, a maioria dos estudiosos
evangélicos acredita que deva prevalecer
aquilo que trazem os manuscritos mais anti
gos. Sem dúvida, isto indica a encarnação do
Filho, conforme tão claramente expresso em
Salmos 2 .7 .0 que João 1.18 quer dizer é que
o Filho está qualificado para revelar o Pai,
em virtude da comunhão permanente (en,
“em” seu seio) que o Filho tem com o Pai. O
versículo 18 tem sido chamado de “prólogo
em que o Logos é retratado de maneira ma
ravilhosa, como o Verbo de Deus em carne
humana, o Deus de Deus com a Glória de
Deus em si, mostrando aos homens quem é
Deus, e o que é Deus” (Robertson, 5.17).
Quando João fala do “Deus unigênito”,
ele usa a palavra grega monogenous, que
assinala a relação exclusiva do Pai com o
Filho, e não se aplica a mais ninguém além
deles. Isto também ressalta e distingue o re
lacionamento eterno entre o Pai e o Filho.
João 1.35-51 alude principalmente ao
Salmo 2. André diz a seu irmão, Pedro:
“Achamos o Messias (que, traduzido, é o
Cristo)” (v. 41). Esta é uma referência a
Salmos 2.2, que se refere ao Filho de Deus
como o Ungido de Deus (hb.: Meshiach;
gr.: Christos). Natanael reconhece Jesus
como o Filho de Deus, o Rei (veja SI 2.6).
A isto, Jesus acrescenta a expressão messiâ
nica “o Filho do Homem”.
OUTRAS REFERÊNCIAS NO NOVO
TESTAMENTO

O N T freqüentemente cita o Salmo
2. Tanto Deus Pai como João Batista con
firmaram que Cristo é Filho de Deus (Mt
3.17; Jo 1.34). Os demônios também sa

biam que Ele ern o Cristo, o Filho de Deu»
(Lc 4.41). No entanto, enquanto Cristo
esteve na terra, ninguém teve um entendi
mento abrangente do seu relacionamento
com o Pai. Jesus disse: “Tudo por meu Pai
me foi entregue; e ninguém conhece quem
é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai,
senão o Filho e aquele a quem o Filho o
quiser revelar” (10.22). Antes de ser pre
so e crucificado, Cristo explicou mais de
talhadamente o seu misterioso relaciona
mento com o Pai, no sermão do cenáculo
(Jo 13— 17). Ele disse a seus discípulos que
depois da sua ascensão Ele viria e habitaria
em cada crente, como também o fariam o
Pai e o Espírito Santo (14.23-26).
Nas epístolas, lemos que os salvos re
conciliam-se com Deus pela morte do seu
Filho (Rm 5.10) e Deus os convida à co
munhão com o seu Filho (1 Co 1.9). Deus
enviou o Espírito de seu Filho (G1 4-6),
ou seja, Cristo enviou o seu Espírito (Rm
8.9,11). Deus enviou o Filho como propiciação e Salvador, e aquele que confessa
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está
em Deus (1 Jo 4.9,14-15). A fé salvadora
consiste no ato de crer no testemunho de
Deus sobre seu Filho (5.9-10). O apósto
lo João acrescenta: “O testemunho é este:
que Deus nos deu a vida eterna; e esta
vida está em seu Filho. Quem tem o Filho
tem a vida; quem não tem o Filho de Deus
não tem a vida. Estas coisas vos escrevi,
para que saibais que tendes a vida eterna
e para que creiais no nome do Filho de
Deus” (5.11-13).
A profecia encoraja a Igreja a esperar
ansiosamente o arrebatamento — a reti
rada para estar com Cristo. Paulo elogiou
a congregação de Tessalônica, porque eles
estavam continuamente servindo ao “Deus
vivo e verdadeiro” e esperando “dos céus a
seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a
saber, Jesus, que nos livra da ira futura” (1
Ts 1.9-10). O apóstolo, mais adiante, ex-

pululo ente tema, dizendo: "O mesmo Se
nhor descerá do céu com alarido, e com voz
de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os
i|ue morreram em Cristo ressuscitarão pri

meiro; depois, nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor”
(4-16-17). O Filho de Deus é o Senhor que
aqui ressuscita os crentes que morreram, e
transforma aqueles que estão vivos, levando-os à sua presença.
No início do livro de Apocalipse, João
vê o Filho de Deus em glória, em pé, com
seus cabelos brancos como lã branca, como
a neve, e os olhos, como chama de fogo; e
os seus pés, semelhantes a latão reluzente
(Ap 1.14-15). Jesus diz à Igreja de Tiatira:
“Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos
como chama de fogo e os pés semelhantes
ao latão reluzente [...]” (2.18). Este é um
lembrete de que o Filho de Deus, mesmo
agora, se relaciona com as Igrejas, e de que
Ele retornará um dia (2.25).
Na conclusão do reinado de mil anos,
Cristo entrega o reino a Deus, seu Pai, “quan
do houver aniquilado todo império e toda
potestade e força” (1 Co 15.24). Quando a
morte finalmente for aniquilada (v. 26), e
quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas,
“então o mesmo Filho [de Deus] se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para
que Deus seja tudo em todos” (v. 28).

— Mal Couch
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F I L HO D O H O M E M
As expressões “Filho de Deus” e “Filho do
Homem” são duas das mais importantes
descrições de Cristo nas Escrituras. “Filho
de Deus” mostra que Ele é o Filho que se
relaciona com Deus. “Filho do Homem”
mostra que Ele é o Filho que se relaciona
com a humanidade. As duas descrições
predominam nos quatro Evangelhos.
Os judeus consideravam “Filho do Ho
mem” um dos títulos mais importantes
para o Messias do AT. No entanto, como
designação messiânica, este título é usado
somente uma vez — em Daniel 7.13. A ex
pressão “filho do homem” é freqüentemente
usada no AT, simplesmente para descrever
alguém que pertence à humanidade. Deus a
usa muitas vezes, ao falar com o profeta Eze
quiel. O anjo Gabriel usa-a uma vez, falando
a Daniel em uma visão (Dn 8.17).
Mateus usa “Filho do Homem” 28 vezes;
Marcos, 11 vezes, Lucas, 23 vezes, e João, 13
vezes. A metade dos usos nos Evangelhos
está em Mateus 19— 26. N o entanto, os
mais significativos são encontrados no
Sermão do Monte (24— 25) e no capítulo
que se segue. Nestes capítulos, Cristo fala a
seus discípulos sobre a sua morte iminente,
e o seu futuro retomo, para reinar como Rei
sobre Israel. Seria natural que Ele usasse a
expressão messiânica que era tão familiar
aos judeus — “o Filho do Homem”.
l is o s
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O livro do Atos usa "Filho ilo I lomem"

uniu tínlcn vez. Quando Estêvão, cheio do Es
pírito Santo, estava prestes a ser apedrejado,
disse: “ Eis que vejo os céus abertos e o Filho
do I lomem, que está em pé à mão direita de
Deus" (At 7.56). Os judeus compreenderam
claramente que Estêvão estava tendo uma
visão do Messias descrito em Daniel 7.13 e
Salmos 110.1-2. Com uma ira que os cegava,
“gritaram com grande voz, taparam os ouvi
dos e arremeteram unânimes contra ele” (At
7.57), apedrejando-o até à morte.
Nenhuma das epístolas do N T usa a
expressão “Filho do Homem”. A razão
pode ser óbvia: O reino messiânico foi
adiado, e a era da Igreja começou. A pro
ximadamente na metade do livro de Atos,
a mensagem do Evangelho afasta-se de Is
rael e passa aos gentios. A era da graça, a
era da Igreja, apresenta-se e alcança todo
o mundo. O reino do Filho do Homem
não terá lugar até depois do arrebatamen
to da Igreja e da Tribulação.
Embora alguns intérpretes argumen
tem que sejam referências messiânicas, a
expressão “Filho do Homem” aparece duas
vezes no livro de Apocalipse (1.13; 14-14).
Muitas versões da Bíblia não apresentam
“Filho” e “Homem” com iniciais maiús
culas nestes versículos. O texto grego não
tem um artigo determinado precedendo a
expressão “filho do homem” nestes versí
culos, de modo que muitas traduções, tais
como a N JV e a N A S B simplesmente
trazem “um filho do homem”. Isto está de
acordo com a versão em aramaico de Daniel
7.13, que não traz artigo determinado antes
de “filho do homem”. N o entanto, desde a
antigüidade, os rabinos deixaram claro que
o Messias é a referência aqui. Tanto em
Daniel 7.13 quanto em Apocalipse 1.13;
14.14, traduzir as passagens como “um filho
do homem” não é suficientemente preciso.
Sem o artigo determinado, seria “um seme
lhante a filho de homem...”

O Messias do AT é clarnmontc a refe
rência em Apocalipse 1. 15.0 versículo diz,
literalmente, “|...| um semelhante ao Filho
do Homem, vestido até aos pés de uma ves
te comprida” O contexto completo retrata
Jesus vindo “com as nuvens” (v. 7) — outra
referência a Daniel 7.13. Apocalipse 14-14
diz, literalmente: “Eis uma nuvem branca
e, assentado sobre a nuvem, um semelhan
te ao Filho do Homem”.
Jesus disse aos seus discípulos que, na
primeira vinda, o Filho do Homem “não
veio para ser servido, mas para servir e
para dar a sua vida em resgate de muitos”
(Mt 20.28). Ele acrescentou, no Sermão
do Monte, que, na segunda vinda, o Filho
do Homem viria repentinamente, “assim
como o relâmpago sai do oriente e se mos
tra até ao ocidente” (24-27). Ele viria so
bre as nuvens “com poder e grande glória”,
ajuntaria os escolhidos de Israel, e viria em
um momento inesperado (24-30-31,44). O
Filho do Homem virá com seus anjos, e “se
assentará no trono da sua glória; e todas as
nações serão reunidas diante dele” (25.3132). Como o Rei do Senhor, o Filho do
Homem dirá: “Vinde, benditos de meu Pai,
possuí por herança o Reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo”
(25.34). Mas, antes que tudo isto pudes
se acontecer, o Filho do Homem teve de
morrer. Ele disse aos seus discípulos, horas
antes da sua prisão: “Bem saheis que, daqui
a dois dias, é a Páscoa, e o Filho do Homem
será entregue para ser crucificado” (26.2).
Mateus 26.57-68 nos diz que depois da
sua prisão, Jesus permaneceu em silêncio,
diante do conselho judaico e do sumo sa
cerdote Caifás. Referindo-se ao Salmo 2,
Caifás disse: “Conjuro-te pelo Deus vivo
que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de
Deus”. Jesus respondeu, “Tu o disseste”, ou
“Tu falaste corretamente”. E acrescentou:
“Digo-vos, porém, que vereis em breve o Fi
lho do Homem assentado à direita do Todo-

poileroíio c vindo sobre as nuvens Jo céu".
( 'alfíts conhecia a teologia dn AT e compre
endeu o que Jesus estava dizendo. Ele rasgou

as suas vestes e acusou Jesus de blasfêmia.
Isto pode indicar que os judeus perceberam
que o Filho do Homem estava, de alguma
maneira, relacionado com Deus.
A maior parte do que é conhecido sobre
o Filho do Homem no AT vem de Daniel 7.
Deus, o ancião de dias, assenta-se sobre o seu
trono celestial (vv. 9-10). Daniel registra que,
de repente, “Eis que vinha nas nuvens do céu
um como o filho do homem; e dirigiu-se ao
ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E
foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino,
para que todos os povos, nações e línguas o
servissem; o seu domínio é um domínio eter
no, que não passará, e o seu reino, o único
que não será destruído” (vv. 13-14).
Quando este Filho, que se relaciona com
a humanidade, chega em glória, para ser
apresentado ao ancião de dias? Talvez isto
tenha acontecido na ascensão de Cristo,
quando, no seu corpo eterno e ressuscitado,
Ele retornou ao Pai e assentou-se no seu tro
no em glória celestial (SI 110.1-2). Ele está
em glória, diz o Senhor (Yahweh): “[...] até
que eu ponha os teus inimigos por escabelo
dos teus pés”. Então, Deus enviará o cetro
do Filho desde a Sião terrena, dizendo: “Do
mina no meio dos teus inimigos”.
Os rabinos ortodoxos percebem que to
dos estes versículos são messiânicos. Sobre
Daniel 7.13, os rabinos dizem: “Se Israel
merecer, o Messias virá sobre as nuvens; se
não, Ele virá disfarçado de um pobre ho
mem, cavalgando um jumento” (Sinédrio
98a). Sobre a frase que diz “um semelhante
ao Filho do Homem”, dizem os rabinos “ela
se refere ao povo regenerado de Israel. A
[antiga] exegese dos rabinos a aplicava ao
Messias” (Cohen, p. 60).
O Filho do Homem sobre as nuvens é
um tema proeminente na literatura orto
doxa judaica. O Talmude da Babilônia,

concluído em 500 d.C'., atribui ao McmnIhn
o nome Bar Nifle, que significa "Filho i Iiin
Nuvens”. O Targum também diz que o Mes
sias é chamado Anani, que quer dizer "O das
nuvens”. E em um fragmento Midrash, está
escrito que o Messias vem “sobre as nuvens"
o que o Midrash diz ser uma primeira refe
rência a Deus que está cavalgando “sobre as
mais altas nuvens” (Dt 33.26) e “cavalgan
do em uma nuvem ligeira” (Is 19.1). Os ra
binos observaram isto e perceberam que de
vem “exercer grande moderação ao atribuir
o mesmo feito divino ao Messias” (Patai, p.
81). Isto pode indicar que, em uma ocasião
muito remota, talvez até mesmo nos tempos
do NT, os judeus tiveram alguma indicação
de que, de alguma maneira, o Messias estaria
relacionado com a divindade. (Veja o artigo
“Filho de Deus”.)

— Mal Couch
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GALARDÕES
O N T promete que os crentes fiéis recebe
rão galardão em reconhecimento dos seus
serviços fiéis e do crescimento espiritual.

Ume HiiliinltV) honriirrt ns reulizuçfte.s e ns
ohru.s dos crentes, e assim não devem ser
contundidos com a salvação, que é o dom
gratuito de Deus não baseado em obras ou
no mérito humano.
A AVALIAÇÃO

O tribunal de avaliação dos crentes,
chamado de Tribunal (bema) de Cristo (2
Co 5.10), torna-se conhecido no céu depois
do arrebatamento da Igreja, durante os sete
anos de Tribulação na terra. Neste tribunal,
as obras dos crentes serão julgadas, e não o
próprio crente. A questão não é a salvação,
mas o galardão. O propósito desta avaliação
dos crentes da era da Igreja é recompensar o
serviço fiel e purificar e preparar a Igreja, a
noiva de Cristo, para governar e reinar com
o Senhor no reino milenial.
N o Tribunal de Cristo, cada crente
“receberá” ou “será recompensado” pelas
ações feitas no corpo. A palavra “recom 
pensa” (gr.: komizo) transmite a idéia de
ganhar ou receber a retribuição por algo
que é devido, ou aquilo que é ganho atra
vés do trabalho, como um pagamento.
A descrição encaixa-se no conceito de
“galardão” (gr.: m isthos), que transmite a
idéia de remuneração pelo trabalho feito,
ou aquilo que alguém ganhou por meio de
suas ações. Nenhuma destas afirmações
é consistente com a oferta de salvação,
que é um dom gratuito baseado na gra
ça divina, e não no mérito humano (Rm
3.24; Et 2.8-9; T t 3.5), Assim, o galardão
refere-se às realizações na vida espiritual,
depois da salvação.
A descrição da avaliação no Tribunal
de Cristo revela que este é somente para
os crentes. Alguns terão uma produção
espiritual digna de reconhecimento e
honra, e outros não. O fundamento para
a vida de todo crente é a salvação dada de
modo gratuito pela fé na completa expiação substitutiva de Cristo na cruz. Sobre

isto o crente cdlficii n muii vida espiritual
(1 Co 1.11). No processo de crescimento
espiritual, o crente produzirá uma varie

dade de obras; algumas serão feitas na car
ne ou devido à sua própria pecaminosidade (C l 5.16,19), e outras serão realizadas
no poder do Espírito Santo (G1 5.22-23).
No Tribunal de Cristo, estas obras serão
avaliadas. A metáfora é a de um proces
so de refinamento em que o fogo purifica
as obras queimando a escória. A vida do
crente é uma combinação de esforço inútil
e serviço fiel. Depois que as impurezas — a
madeira, o feno, e a palha — são queima
das, o crente é recompensado por aquilo
que tem valor eterno — o ouro, a prata, e
as pedras preciosas (1 Co 3.12). Ele então
ouvirá o Senhor dizer: “Bem está, servo
bom e fiel.” (M t 25.21).
No entanto, o aviso terrível é que al
guns crentes não terão serviços recompensáveis. Seus esforços foram manchados pela
motivação do interesse próprio, da ambi
ção egoísta, ou até mesmo do fracasso ao
servir ao Senhor. Embora sofram a perda
do galardão, estes crentes não perderão a
salvação eterna (1 C o 3.15).
O apóstolo Paulo comunicou a gravi
dade da tutura avaliação do crente através
da metáfora de ganhar o prêmio em jogos
atléticos (1 Co 9.24-27). A cultura grega
valorizava o sacrifício e a dedicação do
atleta. Os coríntios eram bem familiari
zados com os rigores e padrões dos jogos.
A cada sete anos, um dos quatro eventos
atléticos Pan-Helênicos, os Jogos ístmicos,
era realizado a cerca de 11 km de Corinto,
em Istmo. Regras e disciplina eram severa
mente reforçadas. Se de alguma forma um
atleta violasse a sua dieta alimentar ou o
regime de treinamento, ele era desclassifi
cado e não podia competir nos jogos. Para
o crente, a desclassificação não significa a
perda da salvação, mas a perda do galardão
(2 Tm 2.5).

N u término da competição, os vito
riosos eram premiados por um juiz, que
se sentava no banco de julgamento, o
hema. Cada um dos diferentes jogos ti-

nha as suas próprias coroas (gr.: stephanos) como prêmio, e estas eram tecidas a
partir de várias plantas: oliveira selvagem
0111 Olímpia, aipo selvagem fresco em Neméia, louro em Delfi. Mas, em Corinto, a
coroa “perecível” era uma coroa de aipo
ressecada. Assim , Paulo usa estas figuras
para comparar a autodisciplina do atleta,
que trabalha por uma coroa temporal e
corruptível, com o crente que busca uma
coroa incorruptível.
OS PR ÊM IO S

Duas coroas distintas são mencionadas
nas Escrituras: diademos e stephanos. A
primeira é uma coroa real; a segunda é a
recompensa pela vitória em jogos atléti
cos, bravura militar ou banquetes come
morativos. Elas eram tecidas a partir de
carvalho, hera, murta, aipo, ou folhas de
oliveira. Em contraste com estas coroas
que se dissipam facilmente, o crente busca
uma coroa que é indestrutível, que durará
por toda a eternidade.
Quatro destas coroas incorruptíveis são
delineadas como recompensas potenciais,
mas pode haver mais. Os crentes fiéis se
rão premiados em categorias diferentes de
serviço e devoção cristãos. Cada uma das
coroas exibe a qualidade da recompensa: “a
coroa da vida” , “a coroa de glória”, “a coroa
de alegria”, “a coroa da justiça”.
A coroa da vida (Tg 1.12; Ap 2.10).
Tiago declara que aqueles que aplicam
firmemente a Palavra de Deus durante
os tempos de provação recebem uma re
compensa específica relacionada à vida.
N ão se trata da vida eterna, que é o bem
de todo crente, mas uma qualidade ou
realce especial desta vida, tanto no tem
po, quanto especialmente na eternidade.

Todo crente depara-se com mimcroKH»
provações que oferecem oportunidade*
para confiar em Deus e aplicar a sua Pala
vra. A o enfrentar tais provações, ele pode
resistir em obediência ou ceder à tenta

ção de lutar independentemente de Deus.
Aqueles que guardam os mandamentos
do Senhor são aqueles que o amam (Jo
14-15,21,23). Para aqueles que resistem
às provações mostrando o seu amor pelo
Senhor em obediência a Ele, mesmo que
isto lhes custe a vida, há a promessa desta
recompensa especial no céu. Todo crente
pode ganhar esta coroa, porque todos pas
sam por tentações e provações.
A coroa de glória (1 Pe 5.4). Esta co
roa tem um brilho especial que jamais se
apagará. O nosso Senhor foi coroado de
glória pelo seu serviço fiel, o que culminou
com a sua obra salvadora na cruz (Hb 2.9).
Da mesma forma, aqueles que fielmente o
servirem nos ministérios do ensino e da
liderança receberão o devido reconheci
mento.
A coroa de alegria (1 Ts 2.19; Fp 4.1).
Aqueles que são fiéis em testemunhar e
conduzir outros a Cristo serão honrados
com esta coroa especial.
A coroa da justiça (2 Tm 4.8). Todo
crente também pode ganhar este prêmio.
Esta coroa não descreve a justiça imputa
da de Deus, que todo crente possui, mas
as suas próprias obras de justiça produzi
das por andar no Espírito Santo. Estas são
as obras de ouro, prata, e pedras preciosas
que incluem a justiça prática operada na
vida cristã. Quando os crentes da era da
Igreja retomarem com Cristo, eles serão
revestidos com estas obras de justiça (A p
19.8). Esta coroa é prometida àqueles que
amam e anseiam pelo aparecimento do
Senhor — aqueles que vivem à luz da eter
nidade e da expectativa da volta iminente
de Cristo. Assim motivados, eles não es
tarão entre os que serão confundidos (ou

cxperltncntttrfln a vergonha) na vinda de
ÜfUtn ( I Jo 2.28). Aqueles que se prepa

rarem para a volta de Cristo concluirão a
carreira e guardarão a fé; estes receberão a
aprovação e um galardão do nosso bendito
Senhor e Salvador (2 Tm 4-7-8).

— Robert Dean, Jr.
B IB L IO G R A F IA
Benware, Paul N. The Believer's Payday. Chattanooga: AMC. 2002.
Broneer, Oscar. "Paul and the Pagan Cults at
Isthmia." Harvard Theological Review 44.
1971. pp. 169-187
Dillow, Joseph. The Reign of the Servant Kings.
Miami Springs, FL: Schoettle, 1992.
Leafe, C. Harry. Running to Win. Houston: Scriptel. 1992.

Rôs (antiga Sarmácia)

Rússia

Magogue (antigos Asia Central (repú
C itas)
blicas islâmicas ao
sul da antiga União
Soviética, com mais
de 60 milhões de mu
çulmanos. Este terri
tório poderia incluir
o atual Afeganistão)
Meseque (antiga
Mogui e M oscovi,
na C ilícia e Capadócia)

Turquia (também o
sul da Rússia e o Irã)

Tubal (antiga Tuba- Turquia (também o
lu na Capadócia)
sul da Rússia e o Irã)

Wall, Joseph. Coing for the Cold. Chicago: Moody Press. I 991.

COGUE E MAGOGUE
Ezequiel 38— 39 traz uma das mais impor
tantes profecias presentes na Bíblia. Tratase de uma descrição da grande invasão de
Israel “no fim dos anos” por uma confe
deração de nações. A forma mais fácil de
compreender esta profecia é fazer cinco
perguntas a seu respeito: Quem? Onde?
Quando? Por quê? O que acontecerá?
QUEM PARTICIPARÁ NA INVASÃO?

Ezequiel 38.1-6 lista dez nomes próprios
que ajudam a identificar a força invasora,
dentre os quais nove descrevem localiza
ções geográficas. “Gogue” constitui a única
exceção. Esta palavra não é um local ou um
nome próprio de pessoa, mas é um título,
como “Faraó”, “César” ou “Presidente”.
“Gogue” significa uma montanha elevada,
um ápice, algo supremo ou um monte. G o 

Pérsia

Irã (nome foi altera
do para Irá em 1935)

Etiópia (antiga Cuxe, Sudão
ao sul do Egito)
Líbia (antiga Pute,
a oeste do Egito)

Líbia

Comer (antigos ci- Turquia
mérios que, do sé
culo VII ao século
I a.C., habitaram a
região centro-oeste
da Anatólia)
Bete-Togarma (Til- Turquia
garimu — entre a
antiga Carquemis e
Harã)
gue será o líder desta invasão. Ele também
é chamado de príncipe.
Os nomes apresentados por Ezequiel
são denom inações antigas, pertencen
tes a nações que existiam em sua época.
Eram nações conhecidas em seus dias,

imiH totalmente estranhas pura nds. Nostarefa 6 determ inar que países, hoje
em dia, habitam aquelas antigas terras.

nii

A tabela abaixo compara as nações da
antigüidade com as fronteiras políticas
da atualidade. Os nomes das nações podem ter mudado, mas sua localização geográfica ainda é a mesma.
Esta lista mostra que pelo menos seis
aliados fundamentais formarão uma alian
ça para a derradeira invasão de Israel: Rús
sia, Turquia, Irã, Líbia, Sudão e as nações
da Ásia Central.
ONDE SERÁ A INVASÃO?

Ezequiel 38.7-9 explica que eles inva
dirão as terras de Israel e que virão a partir
dos “montes de Israel”.
QUANDO SE DARÁ A INVASÃO?

Ezequiel dá três pistas importantes a res
peito do momento da invasão. Em primeiro
lugar, ele afirma claramente que a invasão
acontecerá “no fim dos anos” (Ez 38.8). Em
todo o AT, somente aqui vemos esta frase.
Outra frase semelhante aparece em Eze
quiel 38.16: “Nos últimos dias, hei de trazerte contra a minha terra” (grifo meu). Esta
expressão é utilizada no AT em relação ao
fim da tribulação de Israel ou à derradeira
restauração de Israel no reino messiânico
(Is 2.2; Jr 23.20; 30.24; Os 3.5; Mq 4.1).
Semelhantemente, a frase “nos últimos
dias”, em Ezequiel 38.16, é um termo téc
nico que se refere ao tempo do fim. Eze
quiel, portanto, afirma aqui que tal invasão
acontecerá nos momentos finais da histó
ria, em preparação para o estabelecimento
do Reino messiânico de Cristo. Além dis
so, sabemos que esta invasão é um evento
futuro, pois nunca ocorreu no passado nada
que seja remotamente semelhante ao que
está descrito em Ezequiel 38— 39.
Em segundo lugar, Israel precisa estar
reunido em sua terra para que a invasão

aconteça. Obviamente, temos cot» reimlHu
desde a fundação do moderno Estado de !»•
rael, em 1948.
Em terceiro lugar, Israel estarii despre»
venido para esta invasão — fato que é sa*

lientado por três vezes em Ezequiel 38:
“[...] aquela terra foi tirada dentre os
povos, e todos eles habitarão segu
ramente.” (v. 8)
“[...] virei contra os que estão em
repouso, que vivem seguros, que ha
bitam, todos, sem muros e não têm
ferrolhos nem portas;” (v. 11)
“Assim diz o Senhor Jeová: N ão o
saberás, naquele dia, quando o meu
povo de Israel habitar com seguran
ça?” (v. 14)
Desde 1948, Israel jamais desfrutou de
um momento de paz e segurança, no qual
pudesse baixar sua guarda. A nação de Is
rael moderna nunca teve realmente um
tempo de paz, mas apenas pequenas tréguas
sem guerras. Quando contemplamos a vo
látil situação do Oriente Médio em nossos
dias, podemos refletir: “Quando Israel des
frutará de um tempo de paz e segurança tal
qual o descrito em Ezequiel 38?”
A Bíblia menciona apenas dois mo
mentos no futuro de Israel em que a nação
terá paz. Há o período de três anos e meio
que perfaz a primeira parte da Grande Tri
bulação — período que terá início quando
o Anticristo firmar um tratado-de paz com
Israel (Dn 9.27).
O segundo momento de paz virá quan
do o Príncipe da Paz, o Senhor Jesus, re
tornar do céu para a terra a fim de destruir
os inimigos de Israel e inaugurar seu reino
milenial de regozijo e paz a partir de Isra
el. Isaías 2.4 afirma de forma explícita que
aquele será um tempo de paz: “E ele exerce
rá o seu juízo sobre as nações e repreenderá
a muitos povos; e estes converterão as suas

cNpiuliiN cm enxndfles e as suas lanças, cm
foices; nflo levantará espada nação contra
nnçflo, nem aprenderão mais a guerrear” .

Ao reunirmos todos estes indícios, o
único período que se encaixa no cenário
descrito em Ezequiel 38 é a primeira meta
de da Grande Tribulação. Naquele tempo,
após a Igreja ter sido arrebatada aos céus,
Israel viverá sob a paz e proteção de seu tra
tado com o Anticristo (Dn 9.27).
POR QUE OCORRERÁ A INVASÃO?

A Rússia e seus aliados invadirão Israel
com quatro objetivos:
1. Tomar posse das riquezas de Israel
(Ez 38.11-12);
2. Controlar o Oriente Médio;
3. Exterminar Israel (as nações islâ
micas mencionadas nas Escrituras
odeiam Israel);
4- Desafiar a autoridade do Anticristo
(Dn 11.40-45).
Estas quatro razões são as justificativas
humanas para a invasão, mas o propósito
de Deus no acontecimento é sua santifica
ção aos olhos das nações (Ez 38.14-16).
0 QUE ACONTECERÁ QUANDO OCORRER
TAL INVASÃO?

Esta invasão será o maior fiasco da his
tória. Ela eclipsará completamente as in
vasões árabes de 1967 e 1973. Quando a
Rússia reunir sua força de ataque, parecerá
o fim de Israel, mas Deus estará no controle
de toda a situação. Ele liberará sua fúria e
destruirá os invasores infiéis: “Naquele dia,
quando Gogue vier contra a terra de Israel,
diz o Senhor Jeová, a minha indignação su
birá às minhas narinas” (Ez 38.18).
Deus virá para resgatar seu povo inde
feso e lançará mão de quatro recursos para
destruir a Rússia e seus aliados:

1. Deus trará um «rande terremoto
(38.19-20);

2. Haverá conflitos entre as tropas das
várias nações (38.21). No caos que
se seguirá ao terrível terremoto, os
exércitos das nações lá reunidas voltar-se-ão uns contra os outros. Será
o maior número de mortes por fogo
amigo na história humana;
3. Pestes se alastrarão (38.22);
4. Cairão chuvas torrenciais, com gra
nizo, fogo e enxofre (38.22).
Em junho de 1967, houve a Guerra dos
Seis Dias em Israel. Esta será a Guerra de Um
Dia, ou a Guerra de Uma Hora, quando Deus
sobrenaturalmente destruir a horda russo is
lâmica. Quatro importantes acontecimentos
ocorrerão na esteira desta invasão:
1. A carnificina resultante de tal mas
sacre proporcionará um grande ban
quete para os pássaros e os animais
do campo (Ez 39.4-5,17-20; Ap
19.17-18). Deus refere-se a esta
matança como “meu sacrifício” e
“minha mesa”, à qual Ele convida
os pássaros e as bestas do campo.
2. Equipes de limpeza colocarão mar
cadores nos locais em que perce
berem um osso humano. Quando
vierem os sepultadores, percorre
rão os marcadores e levarão to
dos os restos mortais para serem
enterrados no Vale das Forças de
Gogue. O trabalho de limpeza será
tão extenso que surgirá uma cidade
para acomodar os trabalhadores.
O nome da cidade será Hamoná
(M ultidão) (Ez 39.11-12,14-16).
O trabalho de limpeza perdurará
por sete meses.
3. Isto acontecerá durante a primeira
metade da Grande Tribulação e os is-

raelltHscontlnuarflo queimando armas
l^ir irCs an o s e meio (Ez 39.9-10).

4. Em meio a sua fúria e ira, Deus tam
bém derramará de sua graça e mise
ricórdia. Ele utilizará esta demons
tração de seu imenso poder contra
a Rússia e seus aliados para trazer
muitos judeus e gentios à salvação.
“ [...] e subirás contra o meu povo
de Israel, como uma nuvem, para
cobrir a terra; no fim dos dias, su
cederá que hei de trazer-te contra
a minha terra, para que as nações
me conheçam a mim, quando eu
me houver santificado em ti os
seus olhos, ó Gogue. [...] Assim,
eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos
olhos de muitas nações; e saberão
que eu sou o Senhor. [...] E envia
rei um fogo sobre Magogue e entre
os que habitam seguros nas ilhas;
e saberão que eu sou o Senhor. E
farei conhecido o meu santo nome
no meio do meu povo de Israel e
nunca mais deixarei profanar o
meu santo nome; e as nações sabe
rão que eu sou o Senhor, o Santo
em Israel. [...] E eu porei a minha
glória entre as nações, e todas as
nações verão o meu juízo, que eu
tiver executado, e a minha mão,
que sobre elas tiver descarrega
do. E saberão os da casa de Isra
el que eu sou o Senhor, seu Deus,
desde aquele dia em diante.” (Ez
38.16,23; 39.6-7,21-22)
Muitos daqueles que, em virtude de tal
demonstração, voltarem-se para o verdadei
ro Deus, certamente estarão entre o enorme
grupo de redimidos em Apocalipse 7.9-14.
Ezequiel 38— 39 é uma das mais formi
dáveis profecias em toda a Escritura, e tudo

parece estar caminhando puru seu cumpri*
mento em um futuro próximo, A HtUiln
e as nações islâmicas radicais que ccrcum
Israel são fundamentais nesta profecia, À
proporção que o decorrer do tempo nos
aproxima do retomo de Cristo, estes são os
lugares que devemos vigiar.

—Mark Hitchcock
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GRANDE TRIBULAÇÃO
Jesus alertou seus discípulos de que os
últimos dias, aqueles imediatamente an
teriores à sua segunda vinda, iriam com 
por o período de tempo mais tenebroso
e traumático do que qualquer outro na
história humana.
“Porque haverá, então, grande aflição,
como nunca houve desde o princípio
do mundo até agora, nem tampouco
haverá jamais.” (Mt 24-21)
Os discípulos estavam familiarizados
com o tempo de angústia descrito nesta
profecia, pois muitos profetas já haviam

alertado l.srael nobre a vinda de um tal
período de intenso sofrimento. Jeremias o
chamam de "tempo de angústia para Jacó”

o próprio Jesus retornaril
truir o Anticristo.

( Jr 50.7). O AT e o N T referem-se a ele por
diversos nomes, como “Dia do Senhor”,
“Septuagésima Semana” , “Dia da Desola
ção”, “Ira Vindoura”, “Hora do Julgamen
to”, “Tribulação” e “Grande Tribulação”.
Tanto o profeta Daniel como o após
tolo João foram claros ao especificarem
que esta fase durará sete anos. O perverso
“príncipe que há de vir” (o Anticristo, em
Dn 9.26) firmará uma aliança com Israel,
dando início a um tempo de sete anos. Ele
então romperá esta aliança após três anos
e meio, profanando o Templo reconstruído
em Jerusalém. A Grande Tribulação será o
mais terrível período de sofrimento e ter
ror já experimentado pela humanidade.
Apesar de perdurar por apenas sete anos,
a devastação causada neste tempo parecerá
interminável para aqueles que perderem o
arrebatamento e forem deixados na terra.
Diversas passagens bíblicas proféticas
explicam que a Grande Tribulação incluirá:

U M TEM PO DE M IS E R IC Ó R D IA

1. juízo sobre aqueles que rejeitam o
Salvador;
2. o fim da condescendência para com
aqueles que se rebelam contra Deus;
3. uma decisão para aqueles que devem
escolher entre Cristo e o Anticristo;
4- caos, a ponto de pôr em dúvida o
ilusório sentimento de segurança do
homem;
5. um reavivamento sem precedentes e
a maior colheita de almas na história
humana.
Quando virá a Grande Tribulação?
Embora a Bíblia não forneça uma data
exata, lemos em Mateus 24-29-30 que ela
deverá ocorrer imediatamente antes do
glorioso aparecimento de Cristo, quando

terru para des

Aqueles que vêem a Grande Tribula
ção como apenas um tempo de ira igno
ram o fato de que também será um tempo
de misericórdia e graça. Deus não lançará
furiosamente catástrofes sobre homens e
mulheres inocentes. Aqueles que sofrerem
os juízos de Deus durante este período não
serão inocentes. Tais rebeldes não apenas
rejeitarão o próprio Deus e a salvação que
lhes é graciosamente oferecida, mas cede
rão aos mais vis pecados conhecidos pelo
homem, chegando mesmo a matar aqueles
que vierem a Cristo. Mesmo então, Deus
ainda esperará que se arrependam e tornem
para Ele. Os juízos da Grande tribulação,
portanto, servirão a dois propósitos: punir
os pecadores contumazes e levar os outros
ao arrependimento. A seguinte passagem
de Joel exemplifica esta verdade:
E mostrarei prodígios no céu e na
terra, sangue, e fogo, e colunas de
fumaça. O sol se converterá em tre
vas, e a lua, em sangue, antes que
venha o grande e terrível dia do Se
nhor. E há de ser que todo aquele
que invocar o nome do Senhor será
salvo. (Jl 2.30-32)
Incontáveis milhões, possivelmente bi
lhões, perceberão que ainda têm a oportu
nidade de serem salvos. Apesar de, ao rejei
tarem a Deus, terem sido deixados para trás
no arrebatamento e, por esse motivo, terem
de suportar os terrores da Grande Tribulação,
eles ainda terão a oportunidade da salvação.
O apóstolo João previu este acontecimento.
Depois destas coisas, olhei, e eis aqui
uma multidão, a qual ninguém podia
contar, de todas as nações, e tribos, e

povos, e línguas, que estavam diante
do trono e perante o Cordeiro, tra
jando vestes brancas e com palmas
nas suas mãos. (Ap 7.9)
OS SANTOS DA GRANDE TRIBULAÇÃO

Esses “santos da tribulação”, cujo numero nem pode ser mensurado de tão extenso,
voltam-se para Deus exatamente por causa
ilas provas enfrentadas durante a Grande Tri
bulação. Isto demonstra que o amor de nosso
santo Deus para com a humanidade ultrapas
sa toda compreensão humana. Não é de ad
mirar que o apóstolo Pedro tenha escrito:
O Senhor não retarda a sua pro
messa, ainda que alguns a têm por
tardia; mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se
percam, senão que todos venham a
arrepender-se. (2 Pe 3.9)
Em muitos aspectos, o arrebatamento
preparará o cenário para a Grande Tribula
ção que se seguirá. Logo após o desapareci
mento de milhões e milhões de crentes, o
mundo não apenas estará em choque, mas
experimentará o mais absoluto caos. Isto
proporcionará o ambiente perfeito para o
surgimento do Anticristo. Ele subirá ao po
der de forma pacífica, utilizando-se da diplo
macia, como é representado pelo cavaleiro
sobre o cavalo branco, o primeiro dos quatro
cavaleiros do Apocalipse (Ap 6.1-2).

mundial. Tais condiçiVs cutubelecerlo H»
bases para a subida do Anticristo ao poder,
O vácuo espiritual deixado pelo desapa
recimento de milhões de crentes também
possibilitará que o Anticristo promova seus
planos para estabelecer uma religião mun
dial única. Esta religião pagã reunirá todas
as crenças, com exceção do cristianismo
bíblico. Todavia, com a operação do Espí
rito Santo por meio dos 144-000 evangelis
tas e das duas testemunhas em Jerusalém,
muitos virão a Cristo durante a Grande
Tribulação, não obstante tal escolha muito
provavelmente resulte em morte.
0 CONFLITO GLOBAL

Imediatamente após sua pacífica as
censão ao poder, o Anticristo dará início
ao que poderíamos chamar de a Terceira
Guerra Mundial (A p 6.3-4). Seu embate
será contra três dos dez líderes regionais
que estarão no poder naquele tempo. A
morte irá abater-se sobre a terra em uma
escala sem precedentes. Tal guerra possi
velmente incluirá a detonação de artefatos
nucleares e será sucedida por inflações, fomes e doenças. Pragas varrerão a terra e um
quarto da população perecerá (Ap 6.5-8).
A o mesmo tempo, o Anticristo estará exe
cutando sua vingança contra aqueles que,
em detrimento dele, escolheram seguir a
Cristo (Ap 6.9-11). O martírio dos santos
da Grande Tribulação aumentará à medida
que o mundo mergulhar cada vez mais no
caos e no desespero.

A H EGEM O NIA DO A N TIC R ISTO

Daniel foi o primeiro profeta a escrever
sobre o empenho do Anticristo em formar
um governo mundial. Durante o último
século, diversos grupos, como o Council cm
Foreign Relacions [“Conselho de Relações
Exteriores”], as Nações Unidas, o Clube de
Roma e outros, têm trabalhado febrilmen
te nos bastidores em prol de um governo
mundial único, sempre em nome da paz

A IRA D IVIN A

Até este ponto, os juízos infligidos à
terra durante a Grande Tribulação são, em
grande medida, conseqüências de atos hu
manos. Daqui em diante, contudo, os juízos
são claramente sobrenaturais. Apocalipse
6.12-15 descreve um terremoto tão pode
roso que “todos os montes e ilhas foram
removidos do seu lugar”. Aparentemente,

também ocorrem co IomhIk erupçftes vulcAnlcns, escurecendo o céu e fazendo a lua
parecer vermelha. O apóstolo João também
escreve sobre objetos semelhantes a mete
oritos caindo sobre a terra. As pessoas terão
plena consciência de que testemunham a
mão de Deus em ação.

E os reis da terra, e os grandes, e os
ricos, e os tribunos, e os poderosos,
e todo servo, e todo livre se escon
deram nas cavernas e nas rochas
das montanhas e diziam aos m on
tes e aos rochedos: C aí sobre nós e
escondei-nos do rosto daquele que
está assentado sobre o trono e da
ira do Cordeiro, porque é vindo o
grande Dia da sua ira; e quem pode
rá subsistir? (Ap 6.15-17)
Então saraiva, fogo e sangue cairão do
céu, incendiando um terço das árvores e
plantas da terra. Mais dois meteoros cairão
do céu, matando um terço da vida m ari
nha, destruindo um terço dos navios no
mar e envenenando um terço da água po
tável na terra. A s trevas envolverão a terra,
com a luz do sol e da lua sendo diminuída
em um terço.
Apocalipse 9 descreve uma praga de
criaturas que são semelhantes ao gafanhoto
e picam as pessoas. Por cinco meses, essas
criaturas atormentarão os incrédulos mas
não os matarão.
HORDAS DEM ONÍACAS

E da fumaça vieram gafanhotos sobre
a terra; e foi-lhes dado poder como o poder
que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito
que não fizessem dano à erva da terra, nem a
verdura alguma, nem a árvore alguma, mas
somente aos homens que não têm na testa
o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não
que os matassem, mas que por cinco meses
os atormentassem; e o seu tormento era se

melhante no tormento do cscorplflo quando
fere o homem. E naqueles dias os homens
buscarão a morte e não a acharão; e desejarão
morrer, e a morte fugirá deles. (Ap 9.3-6)

Como se tudo não bastasse, exérci
tos de cavaleiros demoníacos mata
rão outro terço da população mun
dial (A p 9.13-19).
A MARCA DA BESTA

O
Anticristo romperá seu tratado com
a nação de Israel, profanará o Templo re
construído em Jerusalém e matará as duas
testemunhas que vinham proclamando o
evangelho. Então assumirá o controle total
do sistema monetário mundial, exigindo
que todos levem sua marca; ou seja, a mar
ca da besta.
E faz que a todos, pequenos e gran
des, ricos e pobres, livres e servos,
lhes seja posto um sinal na mão di
reita ou na testa, para que ninguém
possa comprar ou vender, senão
aquele que tiver o sinal, ou o nome
da besta, ou o número do seu nome.
(Ap 13.16-17)
Nesse meio tempo, os juízos de Deus
continuarão a afligir os ímpios. Úlceras
repugnantes tomarão o corpo de todos
aqueles que aceitarem a marca da Besta.
Serão transformados em sangue o mar e
toda a água potável que restar. O calor do
sol abrasará os impenitentes do mundo. As
trevas envolverão o reino do Anticristo,
cuja sede será na Babilônia reconstruída
(Ap 16.2-11).
A BATALHA DO ARM A G ED O M

Então o rio Eufrates secará, permitindo
que os exércitos do Norte marchem sobre
Israel e dêem início à batalha do Armagedom. Um enorme terremoto aplainará as

i Idudctt c pedrnti ilc mnls de sessenta qul-

lim esmagarão a terra. E será que tudo isto
levará os ímpios do mundo ao arrependi
mento? Não.
E houve vozes, e trovões, e relâm
pagos, e um grande terremoto, co
mo nunca tinha havido desde que
há homens sobre a terra; tal foi este
tão grande terremoto. E a grande
cidade fendeu-se em três partes, e
as cidades das nações caíram; e da
grande Babilônia se lembrou Deus
para lhe dar o cálice do vinho da
indignação da sua ira. E toda ilha
fugiu; e os montes não se acharam.
E sobre os homens caiu do céu uma
grande saraiva, pedras do peso de
um talento; e os homens blasfema
ram de Deus por causa da praga da
saraiva, porque a sua praga era mui
grande. (A p 16.18-21)
Com isso, os juízos chegarão ao fim. A
gloriosa vinda de Cristo nos ares encerrará
a carreira do Anticristo e porá um fim na
Grande Tribulação. Será então instituído o
reino milenial de Cristo.

—Tim LaHaye
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GRANDE TRONO BRANCO
A mais preocupante passagem da Bíblia estií
em Apocalipse 20.11-15, onde os ímpios
podem vislumbrar como será seu derradeiro
encontro com Deus. Estes versículos descre
vem o julgamento diante do Grande Trono
Branco, que acontecerá ao fim do reinado
milenial de Cristo sobre a terra.
E vi um grande trono branco e o
que estava assentado sobre ele, de
cuja presença fugiu a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. E
vi os mortos, grandes e pequenos,
que estavam diante do trono, e
abriram-se os livros. E abriu-se
outro livro, que é o da vida. E os
mortos foram julgados pelas coisas
que estavam escritas nos livros, se
gundo as suas obras. E deu o mar os
mortos que nele havia; e a morte e
o inferno deram os mortos que ne
les havia; e foram julgados cada um
segundo as suas obras. E a morte e
o inferno foram lançados no lago
de fogo. Esta é a segunda morte. E
aquele que não foi achado escrito
no livro da vida foi lançado no lago
de fogo. (A p 20.11-15)
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A Bíblia claramente indica algum tipo
de julgamento logo após a morte. Hebreus
9.27 afirma que “[...] aos homens está or
denado morrerem uma vez, vindo, depois
disso, o juízo”. Nossa posição em Cristo
determina como seremos julgados. Imedia
tamente após o arrebatamento, o crente
comparecerá perante o Tribunal de Cristo
(2 Co 5.10). Lá, os santos ressurretos serão

recompensados pelitN boas obras que reallraram rrn terra.

Isto, porém, é completamente diferente
do que acontecerá ao ímpio, que compa
recerá para ser julgado perante o Grande
Trono Branco ao final do Milênio. Apocalipse 20.11-15 descreve o cenário de um
severo julgamento. Após os mil anos do
reinado de Cristo na terra, Satanás será sol
to do abismo onde fora preso e, mais uma
vez, fará guerra contra Deus, enganando e
convencendo muitos a seguirem-no nesta
fútil empreitada. Descerá fogo do céu e
consumirá seus seguidores, enquanto que
o próprio Satanás será lançado no lago de
fogo. Então comparecerão perante o Gran
de Trono Branco todos os não salvos de
todas as eras.

Deus htl de Julgar oh segredos doN homens,
por Jesus Cristo". Apocalipse 3.21 fala so
bre Jesus partilhando um trono com Deus.
Possivelmente, a melhor solução foi apre

sentada por Barclay (p. 421), ao escrever:
“Tal é a união entre o Pai e o Filho, que
não há problema algum em atribuirmos as
ações de um ao outro”.
Na presença desta majestade divina,
fogem a terra e a atmosfera circundante.
Assim como um pecador não pode estar na
presença de um Deus santo, o mesmo vale
para a terra e seu ambiente corrompido.
Em 2 Pedro 3.10, lemos que “os céus pas
sarão com grande estrondo, e os elementos,
ardendo, se desfarão, e a terra e as obras
que nela há se queimarão”. N ão há lugar
para tais coisas, pois a corrupção não pode
estar na presença de um Deus santo.

A DESCRIÇÃO DO TRONO

Em Apocalipse 20.11-15, João primei
ramente descreve um trono. Esta não é a
primeira menção de um trono em Apoca
lipse, mas João usa dois adjetivos únicos
para descrever este trono. Ele classifica-o
como “grande” e “branco”. È grande por
causa (1) de seu tamanho, quando compa
rado ao que é anteriormente mencionado,
em Apocalipse 20.4, (2) daquEle que o
ocupa, e (3) da importância do julgamento
proferido ali.
A cor do trono também possui diversas
conotações. Significa a pureza de quem so
bre ele se assenta e representa a eqüidade
da justiça que será administrada. Por fim,
evoca a justiça do Juiz e do veredito.
0 OCUPANTE DO TRONO

João não identifica o ocupante do tro
no de forma direta. Em Apocalipse, “aque
le que se assenta sobre o trono” freqüen
temente se refere a Deus. Em João 5.22,
porém, lemos que “o Pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o juízo”. Em Roma
nos 2.16, Paulo escreve sobre o “dia em que

0 P 0 V 0 QUE SERÁ JULGADO

“Os mortos, grandes e pequenos”
diz respeito a todas as pessoas que viveram
ao longo da história e, a despeito de sua
posição social, morreram sem conhecer e
aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por seus
pecados. Estejam na terra ou no mar, em
covas ou criptas, as cinzas ou os restos des
ses mortos serão restaurados e reunidos a
suas almas e espíritos. Ressurretos, compa
recerão perante o Grande Trono Branco.
Após a morte, a alma continua a exis
tir. N a ressurreição, ela recebe um corpo
adequado à existência eterna. Antes da
ressurreição, a alma do crente encontra-se
na presença de Deus, aguardando seu galar
dão eterno. A alma do ímpio fica no hades,
para onde vão os mortos iníquos, a fim de
aguardar o juízo final. N o julgamento pe
rante o Grande Trono Branco, os ímpios
de todas as eras serão ressuscitados. Daniel
12.2, João 5.28-29 e Atos 24.15 descrevem
uma ressurreição para justos e injustos. Da
niel e João ainda explicam que, nesta res
surreição, os justos se erguerão para a vida

0 JULGAMENTO PERANTE O GRANDE TRONO BRANCO
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eterna e os injustos para vergonha e con
denação. No julgamento perante o Grande
Trono Branco, ímpios de todas as camadas
sociais, com variegadas capacidades inte
lectuais e oriundos de diversas posições de
poder político ou financeiro terão uma coi
sa em comum. Todos morreram sem Cristo.
Todos levantarão de seus túmulos e o hades
será esvaziado.

AS BASES DESTE JULGAMENTO
Ao longo deste julgamento, vários li
vros se abrirão. Os registros de todos os atos
e pensamentos, inclusive aqueles feitos em

segredo, de cada ímpio serão revelados. Em
Eclesiastes 12.14, lemos: “Porque Deus há
de trazer a juízo toda obra e até tudo o que
está encoberto, quer seja bom, quer seja
mau” . E preocupante imaginar que cada
um de nós pode ter um anjo registrando
cada pensamento, palavra e ato. As ações
e intenções daqueles que tolamente opta
ram por não terem seus pecados apagados
pelo sacrifício de Jesus serão julgadas de
acordo com as leis do AT. Como vemos em
Gálatas 3.10, aqueles que vivem debaixo
da lei e não de Cristo serão julgados pela
lei. A menos que aceitemos a misericórdia

de I Viin, i|iie noa í nfcrccldn por melo de
neu 1*111)0 , nfln podemos ser considerados
jiiNloN, “ porque todos pocariim e destituídos
estilo da glória de Deus" (Rm 3.23).

Outro livro é aberto. Neste eiwo, n pn«
lavra "livro" está no singular, pois há npe*
nas um. Trata-se do Livro da Vida, que trai
os nomes dos eleitos de Deus, cidadãos do
I
lehreus 2.2 exige que “toda transgrescéu. Este povo não enfrentará condenações
são e desobediência [receba] a justa retri (Rm 8.1) ou julgamentos. Não se encon
buição”. Isto é compatível com a justiça tram entre os mortos, pois estão vivos. Es
de Deus e parece indicar diversos níveis de caparam do julgamento e de seu veredito,
tormento no inferno. Uma pessoa relati a segunda morte. Em João 6.50-51, Jesus
vamente ética que tenha levado uma vida declarou ser o Pão da Vida e deixou claro
um tanto virtuosa (embora distante dos que quem comesse deste pão jamais morre
padrões de Deus) não sofrerá a mesma pu ria, mas viveria para sempre. A o fazer tal
nição atribuída a Adolf Hitler. Da mesma promessa, Jesus não estava dizendo que tal
forma, o julgamento de quem jamais ouviu pessoa não morreria fisicamente, mas refe
o evangelho levará tal fato em considera ria-se à morte espiritual.
ção. Estes certamente enfrentarão menor
Em João 11.25, Jesus disse a M arta:
severidade que aqueles que repetidamente “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê
ouviram a Palavra de Deus e a rejeitaram. em mim, ainda que esteja morto, vive
Mateus 11.21-24 reforça tal concepção. rá”. A criação está sujeita à morte físi
Nesta passagem das Escrituras, Jesus expli ca, mas apenas os incrédulos estão su
cou que aquele que ouvisse sua mensagem jeitos à segunda morte e ao banim ento
e a rejeitasse estaria sujeito a maior conde para o lago de fogo. O Senhor ressurreto
nação que os pecadores das cidades vetero- prometeu à igreja em Esmirna: “O que
testamentárias de Sodoma e Gomorra.
vencer não receberá o dano da segunda
O Juiz então senta-se em seu trono e, m orte” (A p 2.11). O Livro da Vida tes
pronto a dar o veredito, examina os livros tifica contra os ímpios, pois seus nomes
que são abertos no tribunal, os quais regis não são encontrados lá.
tram todos os atos de cada réu.. A salvação
Em 1 Coríntios 15.26, Paulo escreve:
não está em questão, pois os acusados pre “Ora, o último inimigo que há de ser an i
sentes são descritos como mortos, significan quilado é a morte”. Satanás é destruído
do que estão espiritualmente mortos. Suas e lançado no lago de fogo em A pocalip
obras, portanto, não podendo ser agradáveis se 20.10, juntando-se à Besta e ao Fal
a Deus (Rm 8.8), serão provas irrefutáveis so Profeta, que o haviam precedido mil
da inexistência de qualquer relacionamento anos antes. Os mortos infiéis também são
salvador com Deus. Sem nenhum mediador lançados no lago de fogo. Por fim, a mor
(1 Tm 2.5), eles serão julgados por seus atos te e o hades são derrotados e lançados
(Mt 16.27). Aqueles que estiverem diante do no lago de fogo. A morte é aniquilada e
trono não serão defendidos por nenhum ad Deus põe um fim na dor, fazendo cessar
vogado. Ficarão indefesos e expostos perante todo choro e secar toda lágrima. A morte
os olhos daquEle a quem devem prestar con já não existirá (A p 21.4). “Tragada foi a
tas. O julgamento começará e a sentença será morte na vitória. Onde está, ó morte, o
o lago de fogo, que é um castigo de tormento teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua
eterno preparado para Satanás, seus anjos e vitória?” (1 C o 15.54-55).
todos aqueles que recusarem a vida eterna
por meio de Jesus Cristo (Mt 25.41,46).
— Tim LaHaye
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HERM ENÊUTICA
A hermenêutica são os princípios utiliza
dos por aqueles que estudam a Bíblia para
interpretar seus textos. Exegese, ou inter
pretação, é a aplicação desses princípios de
hermenêutica. A hermenêutica é, portan
to, o conjunto dessas regras de interpreta
ção, enquanto a exegese é a aplicação de
tais regras na explicação do significado do
texto bíblico.
Os evangélicos, tradicionalmente, têm
utilizado a gramática e o contexto históri
co de uma passagem para chegar a sua cor
reta interpretação. Esta é a interpretação
histórico-gramatical ou literal de um texto.
Dois importantes livros de referência para
esta abordagem são: A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testaments
|“Tratado de Interpretação do Antigo e do
Novo Testamento”], de Milton S. Terry, e
Protestant Biblical Interpretation: A Texbook
of Hermeneutics [“Interpretação Bíblica
Protestante: um Compêndio sobre Herme
nêutica”], de Bernard Ramm.

TENDÊNCIAS PRESENTE8 NO MEIO
EVANGÉLICO E NA H ERM ENÊUTICA
Durante as primeiras seis décadim do
século XX, a interpretação literal preva
leceu entre os evangélicos. Algum destes,
os dispensacionalistas, utilizaram sistema

ticamente tais princípios na interpretação
das Escrituras. Outros, como os teólogos da
aliança, seguiram princípios histórico-gramaticais para todas as áreas doutrinárias,
com exceção das doutrinas sobre a Igreja
e as últimas coisas. Isto criou uma certa
unidade entre os dois sistemas teológicos
em quase todos os campos doutrinários,
como a doutrina de Cristo e a doutrina da
salvação. N a década de 1970, porém, esta
unidade começou a enfraquecer quando
alguns evangélicos começaram a se afastar
de princípios interpretativos mais tradicio
nais, passando a seguir uma hermenêutica
mais subjetiva. Tais mudanças seguiram
no rastro de tendências pós-modernas que
predominavam na teologia não evangéli
ca. Elas permitiram que o leitor empregasse
suas próprias opiniões à interpretação bí
blica, em vez de deixar o texto falar por si.
No século XIX, Terry escreveu: “Um
princípio fundamental da exposição histórico-gramatical é que as palavras e as frases
só podem ter um único significado em re
lação a um assunto. Quando abandonamos
este princípio, ficamos à deriva em um mar
de incertezas e conjecturas” (Terry, p. 205).
Em contrapartida, um livro evangélico so
bre hermenêutica, editado em 1991, de
fendia um significado duplo para palavras
isoladas. Tal obra, aliás, afirma que o Evan
gelho de João é famoso “por seu amplo uso
de significados duplos”. Tamanho desvio
nos princípios interpretativos causou um
enorme impacto na interpretação evangé
lica. Deixado sem combate, um tal im pado
continuará a crescer.
Este desvio hermenêutico levou a mui
tas novas visões no meio evangélico, como

n dlspcnimclonalliimo pmgrciMlv» (P P ),
que viola o princípio hermenôutico tradlclonul do significado único. Como se fora
um denominador comum entre o dispen-

sacionalismo e a teologia da aliança, o DP
encontra inúmeros cumprimentos para
uma única passagem do AT. Ele propõe que
Deus cumprirá suas promessas para com a
nação de Israel no futuro, mas também en
sina que a Igreja está presentemente cum
prindo as mesmas profecias. O que o DP
chama de “hermenêutica complementar”
claramente viola princípios tradicionais de
interpretação literal.

0 LIVRO DE APOCALIPSE E 0 GÊNERO
APOCALÍPTICO
Análises estilísticas dividem os livros
da Bíblia em grupos definidos, cuja forma
ção tem base em comparações com litera
turas extrahíblicas imediatamente ante
riores, contemporâneas ou imediatamente
posteriores aos textos do NT. Tais compa
rações contemplam os aspectos literários,
tais como estrutura, estilo, conteúdo e fun
ção. Alguns estudiosos consideram que o
livro de Apocalipse pertence a um gênero
chamado de apocalíptico. N ão há, contudo,
nenhum consenso quanto à definição de
gênero em geral e, mais especificamente,
quanto à definição de gênero apocalíptico.
Tal classificação é, na melhor das hipóte
ses, um tanto vaga.
O livro de A pocalipse já possuía d i
versas abordagens interpretativas muito
antes da ênfase atualmente atribuída ao
gênero apocalíptico. A maioria delas,
contudo, adotou a tese dos gêneros para
defender suas posições com mais firmeza.
A interpretação de Apocalipse segundo
o gênero apocalíptico, que é uma abor
dagem tipicamente preterista — aborda
gem que considera que a maior parte das
profecias de A pocalipse foram cumpridas
em 70 d.C. — , entende o livro como

altamente figurativo, que nflo pode aer
interpretado de forma literal. Devido
mesma suposição apocalíptica, a visão
idealista — que não relaciona o livro a
eventos específicos, mas a princípios bá
sicos, segundo os quais Deus age ao longo
da história — interpreta a literatura apo
calíptica de forma absolutamente distin
ta da aplicada aos outros livros bíblicos.
Esta posição está em completo desacordo
com uma análise que considere o livro
profético, e não apocalíptico.
Apenas a abordagem futurista de A po
calipse considera o livro como profético,
segundo afirmação feita pelo próprio livro,
e interpreta-o de forma literal. Defenden
do que Cristo voltará antes do Milênio, esta
visão utiliza uma hermenêutica ortodoxa,
com um padrão de interpretação baseado
no estilo profético. Ela entende que o livro
enfoca os últimos momentos da história
mundial, descrevendo os diversos eventos
que ocorrerão e a relação entre eles. O pi
niões como “uma interpretação exclusiva
mente profética, via de regra, insiste em
uma hermenêutica literal impossível que,
conseqüentemente, é aplicada de forma in
coerente” só pode vir de alguém que não
analisa o livro com uma consistente abor
dagem futurista.
A maioria dos preteristas e idealistas
chega a interpretar partes de Apocalipse de
forma literal, enxergando alguns aspectos
futuristas. Ao mesmo tempo, contudo, eles
criam uma confusão hermenêutica. Há uma
profusão dessas abordagens hermenêuticas
mais “ecléticas” do livro de Apocalipse. A
união entre as visões idealista e futurista é
um exemplo. Esta tese propõe que A poca
lipse, além de falar sobre o contexto histó
rico em que foi escrito — sobre sua época,
pode também ser aplicado a inúmeros ou
tros acontecimentos ao longo da história
e, por fim, tratar da Grande Tribulação ao
final dos tempos.
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uma interpretado, mas multas uplluivíW,
abriu as portas para ° D^i i|() tentar encon Isto significa que há apenas um .sentido puni
trar tini meio-terim’ entre o dispensaciona- cada passagem das Escrituras, o qual é de
Iismo e a teologia da aliança.
terminado por meio de um cuidadoso estu
Terry escreveu: “Não devemos estudá-la do (Ramm, p. 42). O desconstrucionismo
|a Bíblia] à luz de piodernos sistemas teoló e o pós-modernismo permitem múltiplas
gicos. Devemos, sin1- tentar nos colocar no interpretações para uma única passagem.
lugar dos escritores bíblicos e, por meio do O DP segue exatamente neste caminho,
estudo, captar a impressão que suas palavras rumo a ideologias não evangélicas.
naturalmente teriai11 causado nas mentes de
Quando os defensores do DP permitem
seus primeiros leitores” (Terry, p. 595). Os que outros significados tragam novas face
princípios tradicionais dão grande ênfase a tas para o texto, revelando novos elemen
deixar que o texto fale por si mesmo, sem tos da mensagem ou uma nova forma de
a imposição de conceitos preconcebidos re relacionar os elementos existentes, deixam
lacionados àquilo *-lue o intérprete acredita de lado o princípio preservador do “signifi
que o texto deveri;' ensinar.
cado único”. Alterar a essência de algo já
escrito coloca em dúvida a credibilidade de
Interpretação H istórica
seu sentido original.
A fim de apreciar ° contexto histórico
de uma passagem» ° intérprete deve esfor- Sensus Plenior (“ O Sentido mais Pleno” )
çar-se para fugir *-1° presente e assumir a
A violação do princípio do significado
posição histórica do autor. Ele deve olhar único logo leva à violação do princípio do
pelos olhos do autor> observar seu ambien- Sensus Plenior (“sentido mais completo”),
re, sentir-lhe o coração e capturar-lhe as perpetrada pela teologia do DP. Encontrar
emoções. Aqui podemos compreender a um sentido mais completo que o apresen
relevância do tefrno interpretação histó- tado pelo contexto histórico-gramatical de
rico-gramatical”.
uma passagem claramente pende para a in
Ignorando o modo como o contexto terpretação alegórica. A tradicional inter
histórico original “trava” o sentido de um pretação histórico-gramatical não importa
texto, o DP cria Lima espécie de significado novos conceitos para o texto das Escrituras,
dinâmico — um a interpretação em cons nem atribui novos dogmas a palavras ou
tante mutação, <-'om novos sentidos sendo passagens. Ainda assim, alguns intérpretes
acrescentados a cada momento. Para o evangélicos mais recentes têm defendido
DP, o aspecto “histórico” não diz respeito este “sentido mais completo”. Tal prática
apenas ao meio em que o texto foi origi está em total desarmonia com a interpreta
nalmente prodiizido, mas também às con ção literal tradicional.
dições ulteriore? ciue> ao longo da história,
afetaram a interpretação deste texto.
O Uso Neotestam entário do Antigo T es
tamento
Um Único Sigjvificado
O termo “significado único” encerra
um princípio 4 ue salvaguarda o texto do
desconstrucionismo e do pós-modernismo.
Nas palavras d e Bernard Ramm, “Devemos

O
princípio do significado único exige
que toda passagem do AT receba sua pró
pria interpretação histórico-gramatical,
independentemente de como o N T a uti
lize. Uma passagem do AT não deve rece-

ber Inúmero* M entido* tio ser lida u partir
de conceitos do NT. Quando o princípio
do significado único é aplicado de forma
sistemática, ficam evidentes duas utiliza
ções do A T por parte do NT. Os escrito
res do NT, por um lado, freqüentemente
agem de acordo com o sentido histórico-

gramatical do texto veterotestamentário.
As vezes, porém, eles vão além do sentido
histórico-gramatical do texto e, aplicando
à letra seu próprio contexto, atribuem-lhe
um sentido adicional.
No primeiro caso, o escritor adota o
sentido literal do AT. N o segundo, utiliza a
passagem de forma não literal. Esta utiliza
ção não literal pode ser chamada de “ uma
aplicação inspirada do sensus plenior”. Ela
é “inspirada” porque o N T é inspirado por
Deus. É um sensus plenior no sentido de que
confere um significado adicional ou mais
completo que o anteriormente atribuído
àquela passagem do AT. Trata-se de uma
aplicação porque não anula o sentido lite
ral da passagem veterotestamentária, mas
aplica seu texto a um novo contexto. Uma
coisa é um escritor inspirado do N T fazer
isto. Outra bem diferente é quando um in
térprete pós-moderno o faz.
Um Parâm etro Seguro
As mudanças hermenêuticas entre os
evangélicos já tiveram profundos efeitos
na interpretação do livro de Apocalipse e
no estudo de escatologia. Se a teologia do
movimento evangélico continuar neste ca
minho, logo chegaremos a uma abordagem
bíblica patentemente desconstrucionista e
pós-modernista. O único remédio para tal
doença é um retomo aos tradicionais prin
cípios histórico-gramaticais de interpreta
ção. Este é nosso único parâmetro seguro
para compreendermos o correto significado
do texto bíblico.

— Robert Thomas
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H O M EM DA INIQÜIDADE
Paulo refere-se ao “homem da iniqüi
dade” (ara) ou “homem do pecado” (arc)
em 2 Tessalonicenses 2.3. Ele ensinou aos
tessalonicenses que os fiéis (a Igreja) seriam
tomados (arrebatados) para encontrar o Se
nhor nos ares antes da Tribulação e que isto
fazia parte do Dia do Senhor. Os tessaloni
censes estavam alarmados, pois tinham sido
erroneamente informados, verbalmente e
por cartas, de que era chegado o Dia do Se
nhor. Paulo pediu calma e esclareceu a situ
ação. Disse-lhes que dois eventos proféticos
precisavam ocorrer antes que viesse o Dia
do Senhor. Primeiro, explicou-lhes Paulo, o
Dia do Senhor seria precedido pela aposta
sia religiosa. A igreja visível abandonaria a
verdadeira fé. Em segundo lugar, o “homem
da iniqüidade” teria de manifestar-se antes
que viesse o Dia do Senhor.
A expressão “homem da iniqüidade” é
de origem semita (hebraica). Refere-se a
uma pessoa, e não a um princípio. Tal pessoa
não é chamada de iníqua por ignorar a lei de

I Viin, mus por delilvradamente desonráda e
iMiis^rcdi-la. Trata-se do um rebelde cruel.

0 CENÁRIO HISTÓRICO
O termo “iníquo” provavelmente provem do brutal reinado de Antíoco iv, pro
fetizado pelo profeta Daniel em 8.2 3-26 e
1 1.21-55. Ele foi o quarto e mais terrível
lei sírio a dominar a Palestina. Tentou uniln ar o reino com uma agressiva política de
lielenização dos territórios conquistados e,
ao mesmo tempo, promover a erradicação
do judaísmo. Era tão egotista que adotou
o nome de “Theos Epiphanes”, que signifi
ca “deus manifesto”. Após um humilhante
confronto com o legado romano, Popilius
l.aenas, no Egito, Antíoco ordenou que seu
exército atacasse Jerusalém em pleno sába
do, ciente de que os judeus piedosos não
lutariam para se defender. Seus soldados
pilharam e incendiaram a cidade. Em 167
a.C., ele acelerou seus planos para erradi
car o judaísmo. Proibiu aos judeus a guarda
do sábado, a celebração de festas e feriados
religiosos, e a circuncisão. Ordenou que
todas as cópias da Torá (a Lei) fossem des
truídas. A violação de qualquer de seus de
cretos era punida com a morte. Um escriba
já idoso, chamado Eleazar, foi açoitado até
a morte por se recusar a comer carne de
porco. O maior de todos os ultrajes ocorreu
em 16 de dezembro de 167 a.C., quando,
dentro do Templo, ele erigiu altares ao deus
pagão Zeus e sacrificou-lhe porcos sobre o
altar do holocausto. Este desprezível ato foi
realmente uma “abominação da desolação”
e acabou dando início à revolta dos Macabeus. Antíoco Epifânio foi efetivamente
um ditador cruel e iníquo que desonrou e
desprezou a lei de Deus.

OS TEXTOS BÍBLICOS
No Antigo Testamento

Centenas de anos antes de Paulo, Da
niel predisse que o homem da iniqüidade re

jeitaria a lei perfeita de I V un e a siihMltilIriit
por sua própria e corrupta lei. No capítulo 7,
Daniel identifica quatro impérios mundiais
por meio da imagem de quatro terríveis bes
tas. Na quarta e mais terrível dessas bestas,
Daniel descreve a existência de dez chifres,
ou dez reinos, e o crescimento de um déci
mo primeiro chifre, ou um último império
mundial. O décimo primeiro chifre ou rei é
diferente dos dez anteriores. E especialmen
te perverso e blasfemo, tendo a audácia de
criticar o próprio Deus. “E proferirá palavras
contra o Altíssimo, e destruirá os santos do
Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a
lei; e eles serão entregues nas suas mãos por
um tempo, e tempos, e metade de um tem
po." (Dn 7.25) Ele, porém, não governará
para sempre. Ao fim da Tribulação, Deus
destruirá o reino deste usurpador e estabele
cerá seu Reino eterno (Dn 7.26-27).
O homem da iniqüidade, ou o Anticristo, é também descrito em Daniel 11.36-45.
Com o a primeira parte do capítulo traz
uma descrição bastante detalhada de A ntí
oco Epifânio, alguns estudiosos acreditam
que os versículos 36-45 são apenas uma
continuação desta descrição. Entretanto,
apesar de Antíoco ser um prenúncio des
te “rei” , eles não são o mesmo indivíduo.
Antíoco está no passado, este rei está no
futuro. O “rei” de Daniel 11.36-45 é o ho
mem da iniqüidade que governará o último
império mundial. Trata-se de um déspota
herege que “[...] fará conforme a sua von
tade, e se levantará, e se engrandecerá so
bre todo deus; e contra o Deus dos deuses
falará coisas incríveis e será próspero” (v.
36). Embora seja bem-sucedido ao dominar
o mundo, seu destino é certo: “[...] armará
as tendas do seu palácio entre o mar grande
e o monte santo e glorioso; mas virá ao seu
fim, e não haverá quem o socorra” (v. 45).
Assumindo o lugar de Cristo, o homem da
iniqüidade estabelecerá a capital de seu im
pério do mal em Jerusalém, mas o Senhor

Jesus ( Iiín io o destruirá quando, ao lun da
Trihulaçílo, voltar para dar início a seu reinado milenar (A p 19.19-20).
No Novo Testamento

Nas obras que estudam as profecias, o
homem da iniqüidade é geralmente ch a
mado de Anticristo. O termo “anticristo”
aparece apenas quatro vezes nas Escrituras
— todas nas epístolas de João (1 Jo 2.18,
22; 4.3; 2 Jo 7). João alerta seus leitores de
que “muitos anticristos” já tinham vindo
e ainda muitos viriam. Embora não te
nha em mente alguém em especial, João
parece antecipar um indivíduo que será
enganador, blasfemo e adversário de Jesus
Cristo. Em termos gerais, um anticristo
é toda pessoa ou organização que nega a
plena divindade e a verdadeira humanida
de de Cristo. O Anticristo, porém, é mais
especificamente uma pessoa que se impõe
no cenário mundial ao fim da era atual,
instituindo um império ímpio e cruel por
sete anos (a Tribulação).
Devido às semelhanças entre o “ho
mem da iniqüidade” (2 Ts 2.1-12) e a
“besta que emerge do mar” (Ap 13.1-10),
muitos acreditam que estes dois persona
gens são a mesma pessoa, o Anticristo. O
poder de ambos vem de Satanás (2 Ts 2.9;
Ap 1 3.4). Ambos se exaltam e buscam a
honra de serem adorados como Deus (2 Ts
2.4; Ap 13.5-8). O “homem da iniqüidade”
é também chamado de “filho da perdição
[destruição]”, e a “besta que surge do mar”
está fadada à destruição (2 Ts 2.3; Ap 17.8;
19.20). Como, todavia, a “besta que sobe
do mar” é uma combinação dos animais re
tratados em Daniel 7, os quais representam
impérios e não pessoas, alguns estudiosos
defendem que tal besta refere-se na verda
de a um governo de orientação anticristã
(Hendricksen, p. 171). Parece, entretanto,
mais correto identificar “a besta que sobe
do mar” como o Anticristo que serve a

Satanás (“o diagilo"), como em uma toscu
imitação de Cristo e seu serviço a Deus. A
“besta que sobe da terra" (Ap H .l 1-18) é
um falso profeta que serve ao Anticristo,
sendo um arremedo do ministério do Espí

rito Santo a favor de Cristo. Esta trindade
das trevas — Satanás, o Anticristo e o Fal
so Profeta — é a tentativa satânica de imi»
tar a verdadeira Trindade: Deus Pai, Deus
Filho e Deus Espírito Santo.

A CARREIRA DO ADVERSÁRIO
Sua Obra
A missão do homem da iniqüidade é
subversiva. Seu objetivo é dominar e des
truir o mundo. Em 2 Tessalonicenses 2.4,
lemos as descrições de três de suas ativi
dades. Primeiro, ele “se opõe” a Deus. Tal
qual seu mestre, Satanás, ele é o adversário
do nosso Senhor. Irá levantar-se “contra
tudo o que se chama Deus ou se adora” e
demonstrará o mais absoluto desprezo pe
los deuses e objetos sagrados de todas as
religiões mundiais. Ele “se assentará, como
Deus, no templo de Deus, querendo parecer
Deus”, e só reconhecerá a si mesmo como
deus. Paulo volta a descrever as atividades
do homem da iniqüidade nos versículos 9
e 10, como aquele que virá com poder, si
nais e prodígios. Ele possuirá um poder (gr.:
dunamis) extraordinário que virá de Sata
nás. Realizará sinais sobrenaturais (semeia)
e maravilhas (terata). Seus falsos milagres
serão os “sinais” que levarão as pessoas a
crerem em seu poder para realizá-los. O
terceiro elemento de seu estratagema para
enganar as pessoas serão as “maravilhas".
O termo “maravilhas” refere-se ao im
pressionante efeito que um milagre causa
naqueles que o assistem. Com uma impressiva demonstração de poder, o Anticristo
enganará a muitos. Paulo expõe a sinistra
motivação por trás dos atos do Anticris
to quando informa aos tessalonicenses de
que esta fraude é inspirada por “maldade” e

"prrvcntliliule". Infelizmente, o Anticristo
lent sucesso junto aos ímpios, enganandoim e levando-os Í1 morte, pois rejeitaram a
verdade e creram no que é falso. N ão por

nei um cruel tirano, mas por ser um Deus
|u*to, o Senhor enviará a “operação do
ctro" sohre aqueles que teimosamente se
lecusaram a crer na verdade. Eles crerão
nus mentiras do Anticristo.
A carreira do “homem da iniqüidade”
eslende-se pelos sete anos da Tribulação,
desde a assinatura do tratado com Israel
ate a segunda volta do Senhor Jesus C ris
to. Ainda assim, seu fim será rápido e de
cisivo. Utilizando-se de uma linguagem
simbólica, Paulo diz que o Senhor matará
o homem da iniqüidade “pelo assopro da
sua boca e aniquilará pelo esplendor da
sua vinda” (2 Ts 2.8). O verbo katargeo,
“aniquilar” (arc), significa “tornar inútil”
ou “tornar inoperante”. O Senhor é tão
poderoso que basta seu assopro para matar
o homem da iniqüidade. Além disso, ao
manifestar-se, o Senhor aniquilará o im
pério cruel do Anticristo.
Sua Identidade
Quem é “o homem da iniqüidade” ? Ele
é o Anticristo, o futuro adversário de Cris
to. Ele é o “pequeno chifre”, ousado e au
dacioso a ponto de blasfemar contra Deus
(Dn 7). Ele é o “rei arrogante” de Daniel
11: um megalomaníaco que temporaria
mente institui um reino de terror durante
a Tribulação. É a “besta que sobe do mar”.
Capacitado por Satanás, ele engana os ha
bitantes da terra, forçando-os a adorá-lo e
a adorar Satanás. Ele é o “iníquo”, porque
rejeita e menospreza as leis de Deus, subs
tituindo-as por seu próprio sistema de leis.
E um egomaníaco inspirado por Satanás. E
a personificação de tudo o que é mal e se
opõe a Deus.

— W. H . Marty
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ILHA D E P A T M O S
A pequena ilha vulcânica de Patmos, lo
calizada no mar Egeu, ao longo da costa
da Ásia Menor, é mencionada apenas uma
vez em toda a Bíblia. Em Apocalipse 1.9,
os leitores são informados de que esta ilha,
ao extremo norte do arquipélago do Dodecaneso e com menos de 39 km2, foi onde
João recebeu suas revelações do Senhor e
escreveu o livro de Apocalipse. João decla
ra: “Eu, João, que também sou vosso irmão
e companheiro na aflição, e no Reino, e na
paciência de Jesus Cristo, estava na ilha

chiimmlit PntiniM, por cmimi dn piilnvrii de
I V ih c polo testemunho de Jesus ( 'risto".

Dom a lormn de uma lua crescente, a
ilha de Palmos dista cerca de 65 km a oes
te da cidade costeira de Mileto (At 20.15,
17; 2 Tm 4-20). Com seu porto natural
voltado para o leste, era um refúgio seguro
para os navios durante as tempestades. Es
tava também estrategicamente localizada
ao longo das linhas comerciais marítimas.
Patmos era o último porto de parada na
viagem de Roma a Efeso e, na viagem de
volta, o primeiro (Thomas, p. 87). Duran
te a época do NT, a cidade tinha um gran
de centro administrativo, pelo menos três
templos pagãos (Artêmis, Apoio e Afrodite) e um hipódromo para as corridas de
cavalos. Era governada pelo procônsul de
Éfeso (Franz, pp. 115,118).
Segundo seu próprio testemunho, João
foi exilado ali. A natureza da sua presença na
ilha é, no entanto, controversa e levou a três
interpretações de Apocalipse 1.9. Algumas
pessoas dizem que João foi enviado por Deus
para lá, especificamente para receber as re
velações. Outros crêem que ele foi a Patmos
voluntariamente para pregar o evangelho. A
maioria entende que, por causa da pregação
do evangelho, João foi desterrado para a ilha.
Este exílio ocorreu durante o reinado de Domiciano (81— 96 d.C.), em tomo do ano de
95 d.C. (Thomas, pp. 87-89)
Embora estivesse exilado na ilha, João
provavelmente não ficou aprisionado. Ele
também não ficou sob prisão domiciliar,
como Paulo em Roma. Em vez disso, muito
possivelmente tinha trânsito livre pela ilha.
Ao que tudo indica, ele ficou ali por apenas
dezoito meses. Depois disso, foi-lhe permi
tido seguir para Éfeso, em uma anistia geral
concedida pelo imperador Nerva em 96 d.C ,
logo após a morte de Domiciano (Osborne,
pp. 81-82). O antigo historiador Eusébio de
Cesaréia (260— 340) declarou que “as sen
tenças de Domiciano foram anuladas e o

senado ronmno decretou o retorno daquele*
que tinham sido injustamente expatriados,
bem como a devolução de suas propriedades
|...| O apóstolo João, após seu exílio na ilha,
estabeleceu-se em Éfeso” (Lake, p. 2 4 1)•
Passagens de Apocalipse refletem aspec
tos da vida diária em Patmos. Fenômenos
climáticos como nuvens brancas (14.14),
trovões e relâmpagos (11.19; 14-2), granizo
(8.7; 11.19; 16.21) e arco-íris (4-3; 10.1)são
comuns em Patmos. Apocalipse menciona
o mar em pelo menos 22 ocasiões e a ilha
possui uma praia que poderia corresponder
a Apocalipse 13.1. Terremotos e atividades
vulcânicas também fazem parte da história
da ilha (Franz, Parte 2, pp. 121-122).

— Timothy J. Demy
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IM INÊNCIA
O termo “iminência” (ou “iminente” ), em
seu emprego relacionado ao arrebatamento
da Igreja, significa que Cristo pode voltar

o céu (A t 1.11). Sua iitirmuçíli) w«ulnte,
“virei outra vez", também se refere a um re*
torno literal e físico do céu. Suas palavras
não têm a ver com o encontro entre Cristo
e o crente na morte ou na pessoa do Espiri
tei Santo. Quando voltar, Cristo tomará os
crentes a fim de estarem com Ele para sem
pre. João 14.2 claramente refere-se ao céu
como “a casa de meu Pai”, onde também
deverão estar as “moradas”. Nos versículos
2 e 3, Jesus fala sobre a tarefa que realizará
FUNDAMENTAÇÕES
Outros eventos podem ocorrer antes de na casa do Pai: irá “preparar lugar” para os
algo iminente, mas nada deve necessaria- crentes. Algum tempo depois de fazer isto,
mente precedê-lo. Além disso, não é possí Ele “voltará” e “receberá” os fiéis para esta
vel saber quando exatamente terá lugar um rem a seu lado. Para onde os levará? Jesus
evento iminente, razão por que é preciso disse que lhes prepararia um lugar no céu;
estar sempre preparado. Iminente não signi- logo, seu desejo deve ser o de levá-los para
lica “próximo”. A palavra próximo implica lá, para onde Ele próprio estará. A frase se
que um evento deve ocorrer brevemente ou guinte, em que Jesus diz que os discípulos
dentro de um período específico, o que des- conheciam o caminho para onde Ele iria,
rrói completamente a idéia de iminência. deve também aludir ao céu. Cristo, portan
to, irá para o céu (sua ascensão), voltará
O
arrebatamento da Igreja é algo iminente
desde os tempos do NT, mas logicamente fisicamente para buscar seu povo e levá-lonão era um acontecimento “próximo” da á literalmente para o céu (no arrebatamen
to), a fim de que esteja a seu lado.
quela época.
Momentos antes, os apóstolos haviam
Alguns pós-tribulacionistas, no que
tange à doutrina da iminência, têm afir começado a dar sinais de medo diante das
mado que, como todos os eventos relacio declarações do Cristo a respeito de sua par
nados já aconteceram, o retorno de Cris tida. A o responder uma pergunta de Pedro,
to pode realmente se dar a qualquer mo Jesus disse: “Para onde vou, não me podes
mento. Outros negam que a Bíblia ensine seguir agora; mais tarde, porém, me seguiqualquer tipo de iminência. Simplesmente rás”. Pedro questionou: “Senhor, por que
redefinem o sentido do termo iminência, não posso seguir-te agora? (Jo 13.36-37), o
afirmando que este não quer dizer neces que levou à seguinte resposta de Jesus: “N ão
sariamente “a qualquer momento”, mas se turbe o vosso coração”. Cristo evidente
“em qualquer período de tempo específico” mente falava do arrebatamento como um
(Moo, p. 208). N o entanto, as seguintes antídoto para tais temores. Suas palavras
passagens bíblicas claramente ensinam a traziam grande esperança e encorajamento
à luz de sua partida para o céu, mas não é
iminência do arrebatamento.
mencionado nenhum sinal imediatamen
te anterior a tal acontecimento. Aqueles
João 14.1-3
Quando Jesus disse “se eu for e eram apenas momentos em comum entre
vos preparar lugar” (Jo 14.3), Ele estava os apóstolos e seu Senhor, nos quais fala
falando de uma partida literal, ou seja, de vam sobre morar eternamente no céu com
quando Ele partiu fisicamente da terra para Jesus e seu Pai.

ii t|iuiK|iicr Instnnte e que níio há nenhum
evento profetizado na Bíblia que deva nei rssariamente precedê-lo. Aqueles que
i rPem em um retorno de Cristo antes da
( iianile Tribulação geralmente entendem
que o arrebatamento é iminente. Ou seja,
acreditam que Jesus pode voltar a qualquer
nu miento e que este é o próximo evento no
t ronograma profético de Deus.

A partir dc uma cscarolo^ia pré-milenlallsta, esta passagem nâo pode estar
relacionada à segunda vinda de Cristo,
visto que, nesta ocasião, Cristo ficará para
governar a terra ao invés de voltar para o

céu com seu povo. Aliás, não vemos na
segunda vinda nenhuma descrição de pes
soas sendo levadas para o céu (Walvoord,
The Rapture Question, p. 76). Os eventos
descritos em Mateus 25 e Apocalipse 20
não são possíveis em João 14-1-3. Além
disso, João não dá nenhum sinal da exis
tência de eventos relacionados, como a
Grande Tribulação.
1 Coríntios 1.7
Em Romanos 8.23, ao mostrar que a
glória vindoura do cristão é algo que lar
gamente suplanta o sofrimento experimen
tado nesta vida, Paulo declara que nós,
os crentes, “gememos” em nós mesmos,
“aguardando [...] a redenção do nosso cor
po”. Dois versículos depois, ele explica que
“esperamos” por isto com paciência. O N T
utiliza este verbo, apekdechomai, para referir-se à esperança cristã, enquanto Paulo
utiliza-o apenas em contextos escatológicos (Fee, p. 42, nota 36).
Em 1 Coríntios 1.7, em meio a expres
sões de gratidão pela abundância de dons es
pirituais entre os coríntios, por que motivo
Paulo lembra-os de que eles ansiosamente
aguardavam pela revelação ou manifesta
ção (gr.: apokalypsis) de Cristo? Paulo queria
a atenção deles voltada para a expectativa
da volta de Cristo, e não para si mesmos ou
para seus dons temporários. Isto indica que
ele mantinha o foco em um arrebatamento
iminente, ansiosamente esperado a qual
quer momento, no qual os crentes deviam
concentrar suas esperanças.
A palavra apokalypsis pode referir-se
tanto ao arrebatamento (1 Pe 1.7,13; 4.13)
como à segunda vinda (Rm 8.19; 2 Ts 1.7)
(Sproule, p .18). Em 1 Coríntios 1.7, onde

nflo vemos nenhum sinal scr mencionado,

um arrebatamento iminente é nflo apenas
possível, mas o mais provável. A idéia de
“ver” um Cristo revelado como Ele real
mente é coincide com outras passagens que
claramente falam sobre o arrebatamento
—
como 1 João 3.2, onde João ensina
a Igreja haverá de “vê-lo como ele é”.
T ito 2 .1 3

Nesta passagem, Paulo descreve a volta
de Cristo como a “bendita esperança”. O
arrebatamento é uma expectativa absolu
tamente positiva e feliz.
Alguns pré-tribulacionistas consideram
que a passagem diz respeito à segunda vin
da, e não ao arrebatamento, pois Paulo uti
liza a palavra epiphaneia (“aparecimento” ).
Contudo, todas as quatro ocorrências da
palavra nas epístolas pastorais (1 Tm 6.14;
2 Tm 4 1 ,8 ; T t 2.13) estão provavelmente
relacionadas ao arrebatamento, pois apre
sentam o aparecimento de Cristo como
uma expectativa feliz, sem nenhum sinal
de tribulação.
Já outros estudiosos relacionam Tito
2.13 à segunda vinda de Cristo após a
Grande Tribulação, pois o texto fala da gló
ria de Cristo. Eles entendem que esta gló
ria está relacionada à manifestação de um
Cristo esplendoroso e vencedor perante o
mundo inteiro (Mt 16.27; 19.28; 24.30;
25.31). No entanto, embora saibamos que
o mundo não poderá ver a Cristo antes de
sua segunda vinda, a Igreja conhecerá sua
glória quando encontrar-se com Ele no céu
(Rm 5.2; 8.18, 30; 1 Co 15.43; Fp 3.21; Cl
1.27; 3.4; 1 Pe 5.1; 1 Jo 3.2; Jd 24). Nada
na passagem atrela este aparecimento à
segunda vinda de Cristo (Walvoord, The
Rapture question, p. 157).
O
fato de, em Tito 2.13, Paulo exorta
os crentes a aguardarem o arrebatamento
como sendo uma bendita (“feliz”) esperan
ça (“confiante expectativa”) para a Igreja,

wm nikln fiilar sobre sinais do trlbuIaçSo
que B antecedessem, implica fortemente

desceria do céu e os resgataria dn "Irn vin
doura”. Como o aparecimento de Cristo é

a Iminôncia deste evento; ou seja, que ele
pode acontecer a qualquer instante. Sem
esta possibilidade, perde sentido a admoestação para que vigiemos e aguardemos por
aquela que é a maior de todas as esperanças
da Igreja (Radmacher, p. 20).

logo depois descrito como o arrebatamen
to (4-15-17), esta “ira vindoura” deve ser
a mesma que está descrita em 5.3,9, que é
a ira da Grande Tribulação (Harrison, p.
319). O contexto geral das duas epístolas
aos tessalonicenses é o Dia do Senhor, com
especial destaque para os juízos de Deus
que precedem e levam à segunda vinda. O
fato de 1.10 chamá-los de “ira vindoura”
leva-nos a concluir que este resgate está
relacionado à volta de Cristo.
Paulo diz que os crentes serão resgata
dos, libertados ou afastados da ira vindou
ra, o que aponta para um livramento que
acontecerá antes que a ira tenha início. Em
1 Tessalonicenses 1.9-10, encontramos um
resumo do ensino escatológico de Paulo,
que ele amplia e detalha em 4.13-5.11.

1 Coríntios 16.22

“Maranata” é uma palavra do aramaico
que significa “nosso Senhor, vem”. Trata-se
de uma súplica para que Cristo volte o mais
rápido possível, a qualquer momento. Pau
lo utilizou-a em sua carta para os cristãos
de língua grega (mormente gentios) que
viviam em Corinto, pois ela expressava um
conceito que havia se tornado universal na
Igreja Primitiva. Cristo podia voltar a qual
quer momento e os cristãos lhe imploravam
para vir o mais rápido possível. A primeira
parte do versículo 22 declara anátema todo
aquele que “não ama o Senhor Jesus Cris
to”, e a segunda parte suplica pela volta do
Senhor. Isto, portanto, deixa um alerta aos
leitores de que, a qualquer momento, eles
podem ter de dar contas a Cristo como Juiz.
0 fato de os crentes (inclusive o apóstolo
Paulo) dirigirem esta súplica a Cristo evi
dentemente indica que eles estavam cien
tes de que seu retorno podia acontecer a
qualquer tempo.
1 Tessalonicenses 1.9-10
Esta passagem descreve três momen
tos dos crentes de Tessalônica. Primeiro,
quando Paulo os visitou com o evangelho,
ocasião em que eles “deixando os ídolos
[converteram-se] a Deus”. Ou seja, corres
ponderam a Cristo pela fé e nasceram de
novo. Em seguida, eles passaram a “servir
ao Deus vivo e verdadeiro” (ao invés dos
ídolos e falsos deuses que outrora adora
vam) e a esperar o retorno de Cristo dos
céus. Por fim, chegaria o dia em que Cristo

1 Tessalonicenses 5 .4-9
Paulo deixou claro que seus leitores co
nheciam bem “os tempos e as épocas” (5.1),
de modo que não precisavam de nenhuma
nova informação sobre este assunto. Eles es
tavam plenamente conscientes, por exem
plo, de que “o Dia do Senhor vem como
ladrão de noite” (5.2). A ira manifesta neste
dia é também descrita em 1.10, a qual vem
de forma repentina e inesperada, “como
vêm as dores de parto à que está para dar à
luz” (5.3). Os incrédulos não escaparão.
A destruição descrita no versículo 3 é a
Grande Tribulação como um todo, e não o
dia da vingança que acompanhará a segun
da vinda de Cristo (2 Ts 1.7-9), ou o ulterior julgamento dos ímpios que será reali
zado por Deus (A p 20.11-15). Aqueles que
sofrem tal destruição são descritos dizendo
“paz e segurança” logo antes de serem atin
gidos de forma repentina e violenta por tal
calamidade (1 Ts 5.3). E inadmissível que
as pessoas, perto do fim da Grande Tribu
lação, durante uma tempestade de sinais

celestiais (A p 6-19) ou mesmo no tempo
do juízo final, pudessem dizer algo pareci
do com "paz e segurança"(Walvoord, The

Blessed Hope, p. 117). Os homens desmaia
rão de terror durante a Grande Tribulação
(Lc 21.25-27) e os juízos de Cristo não tra
rão nenhum conforto.
A partir de 1 Tessalonicenses 5.4, Pau
lo faz uma comparação entre a situação do
crente e a situação do incrédulo, utilizando os
pronomes “nós” e “vós” (5.4-5). O Dia do Se
nhor acometerá os ímpios “como um ladrão”
por causa de sua condição imoral (“noite”,
“trevas” ). Os crentes, porém, pertencem à
“luz” e ao “dia” e não serão surpreendidos
(Feinberg, pp. 53-54). O contraste demons
trado entre “vós” e “eles” enfatiza que a Igreja
escapará. E por isso que Paulo não tem neces
sidade alguma de discorrer sobre “os tempos e
as épocas” do arrebatamento (5.1).
Os versículos 6-8 incluem exortações
para que estejamos sempre sóbrios e alertas,
vivendo em fé e amor e tendo confiança na
salvação, visto que este é o modo de vida
que combina com o dia (Rm 13.12-13).
Embriaguez e adormecimento são caracte
rísticos da noite, mas sobriedade e vigilân
cia são adequados às horas do dia (Bruce,
pp. 111-112; veja 1 Pe 5.8). No versículo
9, Paulo reafirma que Deus não destinou
os crentes a sofrerem esta ira escatológica,
mas sim a obterem a salvação por meio de
Cristo. O versículo 10 diz que a salvação
inclui viver eternamente com Cristo, mostrando-nos um paralelo entre o resgate de
1.10 e o arrebatamento em 4 1 7 .
Segundo o versículo 2, é o “Dia do Se
nhor”, e não apenas a destruição, que “vem
como ladrão de noite”. A destruição será
uma evidência do “dia”. Este Dia do Se
nhor, ao que tudo indica, é literalmente um
período de tempo que se estenderá desde o
Milênio até o surgimento de novos céus e
nova terra (2 Pe 3.7-13). E este período de
tempo que começará durante a noite, como

um Itidrflo. Tunto a noite como o dia sflo
períodos de tempo. A lureja, explica Paulo,

não pertence à noite, mas ao dia (vv. 4,5,8).
O dia e a noite não podem existir ao mesmo
tempo, no mesmo contexto ou no mesmo
lugar. Aqui, porém, temos um grupo (a Igre
ja), que está sempre onde é dia, e um outro
grupo (os ímpios), que está aprisionado na
noite, destinado a sofrer a ira escatológica de
Deus. Paulo aqui apresenta a salvação como
uma alternativa à ira da Grande Tribulação.
O propósito da salvação é levar os crentes a
viverem com Cristo (5.10), tendo, portanto,
os mesmos efeitos do arrebatamento de 4.17
(“assim estaremos sempre com o Senhor”).
Mesmo as palavras de incentivo e confor
to (“Pelo que exortai-vos uns aos outros e
edificai-vos uns aos outros”) são idênticas às
de 4-18 (“Consolai-vos, pois, uns aos outros
com estas palavras”). Paulo claramente en
sina que o arrebatamento virá e incluirá to
dos os crentes vivos (1 Ts 4-17; 1 Co 15.51).
O fato de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,
descrever o arrebatamento como parte do
processo de salvação que livrará a Igreja da
ira escatológica de Deus (a Grande Tribula
ção) demonstra que, para o apóstolo, a for
ma de a Igreja ser salva da ira da Tribulação
(ou o ‘Dia do Senhor’) é especificamente o
arrebatamento.
Tiago 5.8-9
Tiago escreveu que “a vinda do Senhor
está próxima”. Sua escolha de palavras in
dica que a vinda de Cristo já “estava próxi
ma” antes que a epístola fosse escrita, e que
ela é ainda hoje iminente. Tiago adverte os
cristãos para pararem com seus queixumes,
pois “o juiz está à porta”. A linguagem uti
lizada indica que Cristo, como Juiz, estava
“à porta”, pronto para voltar à terra, assim
como hoje em dia. Ele pode passar pelas
“portas do céu” a qualquer momento. Os
crentes, portanto, devem estar constante
mente prontos, sendo sempre obedientes.

I João 3.2-3
Em lima tentativa de incentivar os cristilns a buscarem a purificação do pecado e
tia iniqüidade (1 Jo 3.4-11), João lembra
seus leitores de que, quando Jesus aparecer,
eles serão semelhantes a Ele. Esta é a espe
rança cristã. Todo aquele que a possui esta
esperança em Cristo e na sua volta deverá
purificar-se agora (em uma santificação pro
gressiva) a fim de poder crescer na pureza de
C'risto (Rm 8.29). Esta esperança é realista
e encorajadora na medida de sua iminência.
Além da esperança de um arrebatamento
iminente, um cristão logicamente possui
outros incentivos para a obediência e a pu
rificação, mas uma tal exortação à luz do re
torno de Cristo toma-se mais expressiva se
este retorno está preste a acontecer.
Em 1 João 2.28, João alude à relação
entre a expectativa do retorno de Cristo e a
purificação da vida do crente. Mais adian
te, em 3.2, ele estabelece uma seqüência de
eventos: (1) Cristo se manifestará, (2) nós
o veremos como Ele é, e (3) seremos seme
lhantes a Ele. Estes três pontos descrevem
os elementos essenciais do arrebatamento.
A frase “quando ele se manifestar” é exa
tamente a mesma usada para descrever a
vinda de Cristo para os crentes em 2.28,
e alude à vinda de Jesus para glorificar sua
Igreja. No momento da manifestação de
Cristo, todos o s crentes verdadeiros serão
transformados ou revelados semelhantes
a Ele, inteiramente conformados à seme
lhança do Filho de Deus.
Esta visão d e um Cristo que transforma
corações não pode ser separada da respon
sabilidade individual de cada cristão aqui
na terra. A iminência desta realidade futu
ra possui implicações práticas aqui e ago
ra. A esperança para o futuro é um incen
tivo à pureza n o presente. Nos versículos
seguintes, esta pureza inclui a rejeição ao
pecado (3.3). A esperança de se tornar
semelhante a C risto em sua manifestação

deveria Inspirar o cnrrtter c rlitlo uunrit, K
isto acontece, principalmente m? ealii •«*
perança permanecer sempre Iminente, fui
qual a passagem a apresenta.

Apocalipse 22.7,12,20
Em apocalipse 22, Jesus promete por
três vezes que virá rapidamente (além de
2.16 e 3.11). A palavra grega tachus é um
adjetivo que significa “rápido” ou “ligei
ro”. A forma tachu, no singular em gêne
ro neutro, é utilizada como um advérbio
e possui dois significados principais: (1)
“rapidamente, sem demora” e (2) “logo,
brevemente”. O significado geralmente
adotado para as ocorrências em Apocalipse
é “rapidamente”. E lógico que, se consi
derarmos as promessas de Cristo de forma
literal, parecerá meio fora de propósito Ele
ter prometido que voltaria “rapidamente”,
ou Ele tinha uma visão muito pessoal do
significado desta palavra. Muito provavel
mente, tais promessas estão relacionadas
ao arrebatamento, que é iminente e pode
acontecer “a qualquer momento”. A pa
lavra tachu alude à subitaneidade da vinda
de Cristo, que é independente de quando
ocorrer. Uma promessa do livro de A poca
lipse relacionada a este assunto se encon
tra em 16.15: “Eis que venho como ladrão”.
Transparece a idéia de um “aparecimento
repentino e imediato”, especialmente com
respeito “à possibilidade de que Jesus po
deria vir a qualquer momento” (Beale, p.
1135). Tais promessas, portanto, supõem
iminência. Além disso, a probabilidade de
uma relação com o arrebatamento é robustecida pela menção, em 22.12, de recom
pensas que serão dadas por Cristo (basea
das em obras, tal qual ocorrerá no Tribunal
de Cristo — 2 Coríntios 5.10-11).
A EXPECTATIVA

Estas passagens ensinam ou indicam
que o arrebatamento da Igreja é iminente,

ou scjii, pode acontecer u qualquer instante.
Seu propósito é tanto encorajar os crentes
com a esperança do que lhes aguarda como
incentivá-los a perseguir a santificação

na expectativa de em breve ver a Cristo.
Como diz Feinberg, “não existe nenhuma
menção a sinais ou eventos que precedam
o arrebatamento da Igreja em nenhuma das
passagens que tratam do assunto. O cerne
da questão parece ser que, antes que ve
nham esses acontecimentos, o crente deve
buscar, não por algum tipo de sinal, mas
pelo Senhor nos céus” (Feinberg, p. 80).
— W a y n e A . B rin d le
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IM PÉRIO M UNDIAL
O império mundial final dominará o mun
do durante o período da Tribulação e será
destruído pelo Senhor Jesus Cristo quando
Ele vier no final do período, para estabele
cer o reino milenial.
OS TEM PO S DOS GENTIOS

Em resposta à pergunta dos discípulos
sobre o fim da era e o seu retorno, Jesus
disse: “Eles [o povo judeu] cairão a fio de
espada e para todas as nações serão leva
dos cativos; e Jerusalém será pisada pelos
gentios, até que os tempos dos gentios se
completem” (Lc 21.24).
Os tempos dos gentios se iniciaram
quando os babilônios, liderados por Nabucodonosor, tomaram Jerusalém em 586 a.C.,
e terminarão com a segunda vinda de Cristo
(Lc 21.25-28). Isto quer dizer que o mundo
está atualmente nos tempos dos gentios, e
que este período continuará durante toda a
Tribulação. O fato de que este período de
dominação dos gentios sobre Israel acabará
sendo “completo” implica que Israel, um dia,
reconquistará a proeminência no programa
profético de Deus. De acordo com Zacarias,
os gentios novamente conquistarão e des
truirão Jerusalém durante a Tribulação (Zc
14.1-2). Mas, no final dos sete anos, Jesus
Cristo retornará como Senhor dos senhores
e Rei dos reis. Ele esmagará toda oposição,
resgatará o povo judeu e estabelecerá um
reino de justiça e paz.
Com relação ao cumprimento dos
“tempos dos gentios”, há algumas questõeschave com que os estudantes das profecias

freqüentemente sc deparam: O que aconteleril no final da era atual? Quem liderar;! o
Koverno final do mundo? Qual é a natureza
do poder final do mundo gentílico? A Bí
blia nSo responde tais perguntas com o tipo
de especificidade que desejaríamos, mas dá

pinceladas vigorosas, compondo um fasci
nante e assustador retrato do último impé
rio do mundo.
U M IM P É R IO ROM ANO R EVIVID O E UM
PSEUDO PACIFICADOR

Daniel 2 e 7 dão uma descrição do últiino império do mundo usando uma com
paração com uma gigantesca estátua de
metal, e um terrível animal selvagem. Da
niel 2 registra o sonho de Nabucodonosor
de uma estátua gigante, composta de ouro,
prata, bronze e ferro — cada um dos metais
representando um reino. Os pés e artelhos,
no entanto, são feitos de ferro misturado
com barro. Uma vez que o ferro (o quarto
metal) representa o Império Romano, os
pés e os artelhos (representando o quinto
e último império) simbolizam algum tipo
de Império Romano revivido que surgi
rá no final da era da Igreja e dominará o
mundo durante a Tribulação. Em Daniel 7,
Daniel descreve um sonho que envolve os
mesmos reinos representados pela estátua
em Daniel 2, mas aqui eles são represen
tados por quatro animais assustadores. Da
perspectiva humana (o sonho de Nabuco
donosor) os reinos deste mundo são metais
preciosos, mas, da perspectiva de Deus (a
visão de Daniel), eles são animais ferozes.
O quarto animal, no sonho de Daniel, tem
dez chifres (“pontas”), e três das primeiras
pontas foram arrancadas. Deles nasce uma
“ponta pequena”, o governante que domi
nará o mundo durante a Tribulação (Dn
7.7-8). Ele é um indivíduo carismático que
alcançará proeminência como líder mun
dial, fazendo um concerto de paz com Israel
no início da Tribulação (Dn 9.27).

Este governante 6 normalmente men>
cionado como o Anticristo, ma» a R í M Im
não usa especificamente este título para
descrevê-lo. Ele é chamado de Anticristo
por causa do seu intenso ódio por Cristo.
A s Escrituras dão-lhe inúmeros outros títu
los que indicam o seu caráter e programa.
Em Daniel 7.8, ele é identificado como
uma “ponta pequena”: “Estando eu consi
derando as pontas, eis que entre elas subiu
outra ponta pequena”. Daniel diz que nesta
ponta havia “olhos, como olhos de homem,
e uma boca que falava grandiosamente”. O
Anticristo é um homem de força. Pontas,
em um animal, representam a sua força de
ataque e defesa. Ele é inteligente (“olhos
de homem”) e arrogante (“uma boca que
fala grandiosamente” ). Desafia a Deus, per
segue a nação de Israel e a traz sob a sua
autoridade (Dn 7.25).
O Anticristo é chamado simplesmente
de “príncipe” em Daniel 9.26, mas o que
realiza estabelece o cenário para uma das
eras mais terríveis e destrutivas da história
mundial. Segundo Daniel 9.27, o “prínci
pe” fará um concerto com Israel no início
da septuagésima semana de Daniel, a Tri
bulação dos sete anos. Como líder de uma
poderosa coalizão de nações, ele assegura a
segurança do povo de Deus. O acordo é um
estratagema, mas convence Israel de que o
“príncipe” é a sua melhor esperança para a
paz. Infelizmente, no meio da Tribulação, o
Anticristo trai Israel e se estabelece como
o governante político e religioso do mundo
(Dn 9.27). Embora prometesse paz, ele dei
xará o Oriente Médio em chamas, sofrendo
grande destruição e morte. A realização que
o coroará será o seu ato mais ousado e des
prezível. Depois de erradicar o sistema reli
gioso de Israel, ele erigirá uma imagem de si
mesmo no monte do Templo em Jerusalém,
obrigando o mundo a adorá-lo como Deus.
Cristo referiu-se a este ato blasfemo como “a
abominação da desolação” (Mt 24-15).

Paulo chftmn ente governante de "ho
mem do pecado” (ou “da iniqüidade"), al
guém "fadado íl destruição” (2 Ts 2.3, 8).
O título “homem do pecado” (ou “da ini

qüidade”) dá a entender que o Anticristo é
um criminoso insensível e cruel que rejeita
toda a lei, especialmente a de Deus. Mas
como Paulo indica, ele também é “fadado
à destruição”, uma referência ao fato de que
Cristo irá destruí-lo na sua segunda vinda.
Paulo, talvez, forneça a referência mais clara
ao esforço blasfemo do Anticristo de tornarse Deus em meio à Tribulação. Procurando
substituir a adoração do único Deus, ele pro
clamará que é Deus e erigirá um trono no
santuário do Templo (2 Ts 2.4).
João chama o Anticristo de “besta do
mar” em Apocalipse 1 3 .1 .0 mar simboliza
a sua origem demoníaca.
De acordo com Apocalipse 11.7, ele
saiu do “abismo” (veja 17.8), a fonte da
oposição satânica a Deus. O Anticristo é
assistente de Satanás, e a segunda pessoa
em uma trindade profana — o dragão (Sa
tanás), o Anticristo e a “besta que subiu
da terra” (o Falso Profeta). O objetivo de
Satanás, desde o início, foi o de derrotar
a Deus e governar o mundo. No final do
século, ele se converterá em duas bestas,
formando uma trindade profana que é
uma imitação astuta e sinistra de Deus Pai,
Deus Filho e Deus, o Espírito Santo. Nesta
trindade profana, Satanás assume o lugar
de Deus, o Anticristo assume o lugar de
Cristo, e o Falso Profeta assume o lugar do
Espírito Santo.
João acrescenta que a besta tem sete ca
beças e dez chifres, e, sobre os chifres, dez
diademas (Ap 13.1). Os dez chifres rela
cionam o Anticristo com o quarto animal
de Daniel 7, que também tem dez chifres.
Segundo Apocalipse 17.12, os dez chifres
são dez reis, que se tornam aliados do A nti
cristo para formar um império que é incri
velmente poderoso e perverso.

D O M ÍN IO 0 0 M U N D O

Este império, em última análise,
abrange o mundo inteiro (A p 13.7). Eze
quiel 38— 39 retrata uma invasão de Israel
por um reino do norte (Gogue e Magogue) que resulta na completa derrota deste
reino. Com o reino do norte fora do cam i
nho, não sobraria nenhuma força política
significativa no caminho do império do
Anticristo. Talvez o domínio do mundo
seja obtido simplesmente por propagação
e intimidação.
A descrição de João torna-se ainda
mais terrível quando ele revela que o poder
do Anticristo vem de Satanás (Ap 13.2).
Ele consegue fama mundial quando se re
cupera, de maneira surpreendente, do que
parece ser uma ferida mortal (Ap 13.3).
Ele é curado de maneira sobrenatural, ou,
ao menos, dá a entender que se recupe
rou de um ferimento mortal. De qualquer
maneira, o truque funciona: “Toda a terra
se maravilhou após a besta” (Ap 13.3). O
mundo adorará não somente a Besta, mas
também o próprio Satanás. E Satanás, apa
rentemente, terá alcançado o seu objeti
vo supremo: usurpar e receber a adoração
que somente Deus merece. Depois que o
Anticristo tiver consolidado o seu poder,
alcançando a total dominação política e
espiritual do mundo inteiro, ele passará a
efetuar um violento terror contra os santos
da Tribulação.
Embora o Anticristo controle Israel, a
sua sede de poder e glória não ficará satis
feita. No meio da Tribulação, ele usará seu
poder político e militar para reivindicar
poder absoluto no campo religioso. Como
o infame Antíoco Epifânio, que perseguiu
cruelmente os judeus no século II a.C., o
Anticristo blasfemará contra Deus, des
considerará toda religião organizada, re
pudiará todas as esperanças messiânicas,
e se engrandecerá como se fosse Deus (Dn
11.36-37; veja A p 13.4-8).

O império final apoiará uma falsificaçflo perversa e sedutora da adoração a
I )eu.s — um poderoso e penetrante sistema
religioso, político e econômico (chamado
de "grande prostituta” em Ap 17.1). Ini

cialmente, o Anticristo apóia este sistema
apóstata. Mas, para satisfazer o seu desejo
de glória, no meio da Tribulação ele des
truirá o sistema religioso ecumênico do
mundo e se proclamará Deus, exigindo que
todos o adorem (Ap 13.8).
0 FALSO PROFETA

O Anticristo não é a única besta no im
pério final do mundo. Além da “besta que
sobe do mar”, João vê “uma besta que sobe
da terra” (Ap 13.11). A segunda besta, ou o
Falso Profeta, como é comumente chamado,
trabalhará em íntima associação com o A n
ticristo. Assim como o Anticristo serve em
nome de Satanás, o Falso Profeta promove
a adoração do Anticristo. As suas atividades
são, de certa forma, similares às do profeta
Elias. Como Elias, ele realizará sinais e pro
dígios espetaculares. Será extremamente
persuasivo e enganará a muitos, levando-os
a adorar a primeira besta. Um de seus fei
tos mais intrigantes será, de alguma manei
ra, dar vida a uma imagem do Anticristo,
fazendo-a até mesmo falar (Ap 13.15). Ele
terá a autoridade para matar todos aque
les que se recusarem a adorar a imagem. E
também controlará o sistema econômico do
mundo, exigindo que o povo ostente a mar
ca da Besta. Sem esta marca na mão direita
ou na testa, para provar que está adorando
a Besta, ninguém poderá comprar ou ven
der (Ap 13.16-17). (Veja o artigo intitulado
“Seiscentos e Sessenta e Seis”).
0 P R ÍN C IPE DA PAZ

N a lamentação final de Jesus pela cidade
de Jerusalém, Ele advertiu que Deus aban
donaria o seu povo, por terem rejeitado o Fi
lho. Mas Deus é fiel às promessas de seu con

certo c não abandonará Israel para ncmpro,
Jesus virá a Israel uma segunda vez, e, nesta,
Israel o aceitará como o Senhor e Rei.
Um dos principais objetivos de Deus na

Tribulação é quebrar o coração obstinado
do povo do seu concerto. Os horrores da
Tribulação e o testemunho de um exército
de testemunhas fiéis acenderão um desper
tar espiritual em Israel. Muitos retornarão
a Cristo, e muitos morrerão por sua fé. E
quando Jesus retornar em poder e glória,
a nação sentirá a profunda angústia de al
guém que percebe que cometeu um terrí
vel engano. Em vez de zombar de Jesus e
condená-lo, como fizeram na sua primeira
vinda, eles prantearão e chorarão, porque
perceberão que Jesus era realmente o ver
dadeiro Messias e Rei de Israel, e que Ele
vem para julgá-los por rejeitarem-no (Zc
12.10— 13.6). Mas o seu pranto se con
verterá em regozijo quando perceberem
que o Senhor não veio para punir, mas
para purificá-los de seus pecados e destruir
os seus inimigos.
O Anticristo consolidará seus exércitos
no Oriente Médio para repelir um ataque
do sul e do norte, ou para esmagar uma rebe
lião em Israel, que ele provocou ao romper
o tratado e profanar o Templo. Alguns dos
combatentes terão sido atraídos ao campo
de batalha por demônios (Ap 16.12-16).
Quando a aniquilação completa do povo
do concerto de Deus parecer inevitável,
Jesus Cristo aparecerá repentinamente,
junto com os exércitos do céu, e pisará os
exércitos da terra como se pisasse uvas em
um lagar (Ap 14.14-20). Nada, na histó
ria da guerra, se comparará à carnificina
do Armagedom. Milhões morrerão em um
esforço de inspiração satânica, mas insana,
de lutar contra o Rei dos reis e Senhor dos
senhores. Com comparações apocalípticas,
João vê um anjo convocando as aves do céu
para se banquetearem na “ceia do grande
Deus” (A p 19.17-18). Com a derrota deste

illtlmo Império gentio do mundo, u naçflo
dc letracl por fim desfrutará do repouso na
Terra Prometida e da paz em Jerusalém.

— W. H. Marty
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IMPÉRIO ROMANO
Daniel 7 registra uma importante profecia
na forma de um sonho ou uma visão, na
qual Deus revelou o que aconteceria com
o domínio do mundo gentio, desde a época
de Daniel até a segunda vinda do Messias.
A visão retratava quatro grandes animais
saindo do mar, um após o outro.
Deus usou esta imagem para revelar a
progressão das forças do mundo gentio.
A Babilônia (representada por um leão
alado; v. 4), a grande força nos tempos de
Daniel, seria sucedida pela Medo-Pérsia
(representada por um urso; v. 5), que por
sua vez seria sucedida pela Grécia (repre
sentada por um leopardo com quatro asas
e quatro cabeças; v. 6). A Grécia seria,
então, conquistada por Roma (represen

tada por um animal terrível, nflo cspccl*

ficado; vv 7-8).
O animal que representava o Império
Romano era tão terrível e feroz que ne
nhum animal conhecido poderia represen
tá-lo. Daniel observou o poder esmagador
e destruidor deste animal. Com grandes
dentes de ferro, ele devorava, fazia em pe
daços, e pisava aos pés o que sobejava. Esta
foi uma descrição acurada do antigo Im
pério Romano, que foi capaz de esmagar e
destroçar o mundo antigo de uma maneira
sem precedentes, graças ao seu grande po
derio militar.
Este animal incomum tinha dez chifres,
ou pontas, em sua cabeça. Um anjo disse
a Daniel que as dez pontas representavam
“dez reis” (v. 24). No antigo Oriente Mé
dio, os reis e seus reinos eram sinônimos
(veja Dn 2.38-39, onde Daniel fez a equi
valência entre o rei Nabucodonosor e o seu
reino). Desta maneira, as dez pontas repre
sentavam dez governantes e seus domínios.
O fato de as dez pontas estarem na cabeça
do quarto animal indicava que os dez go
vernantes e seus domínios pertenciam ao
Império Romano.
O anjo disse a Daniel que dez gover
nantes (e seus domínios) se levantariam do
Império Romano (Dn 7.24), uma declara
ção que implicava que o Império Romano
viveria mais do que uma fase da história.
A primeira fase seria a fase do animal, ou
da conquista (o antigo Império Romano).
Uma fase posterior seria a dos dez gover
nantes, ou das dez divisões.
A linguagem dos versículos 8, 20 e 24
mostra que todos os dez governantes estariam governando ao mesmo tempo. Isto,
juntamente com o fato de que estes dez
governantes e seus reinos pertenceriam
ao Império Romano, indicava que, nesta
fase posterior da sua história, o Império
Romano consistiria em uma federação de
dez divisões.

Em um sonho profético paralelo conce
dido por Deus ao rei Nabucodonosor da BabllAnia (Dn 2), esta fase posterior do Império
Romano foi retratada como uma mistura de

ferro e barro (vv.41-43). Daniel interpretou a
mistura da seguinte maneira: 1) como o fer
ro é forte, também o Império Romano, nesta
fase posterior, seria forte; 2) como o ferro e o
barro não se misturam naturalmente entre si,
também esta fase posterior do Império Roma
no seria caracterizada por divisões. Diferentes
reinos se uniriam para ter força e influência,
mas não se integrariam nem adeririam com
pletamente uns aos outros.
A combinação dos capítulos 2 e 7 de Da
niel revela que esta fase posterior da história
do Império Romano se constituiria de uma
federação com dez divisões, dez governan
tes de iguais poderes, governando ao mesmo
tempo. Dez reinos se uniriam, para mante
rem uma força dominante no mundo, mas
não se integrariam a ponto de perderem as
suas identidades étnicas e culturais.
O Império Romano jamais formou uma
federação com dez governantes de iguais po
deres; portanto, concluímos que esta última
fase do Império Romano ainda está por vir.
Em outras palavras, uma forma revivida do
Império Romano existirá, no futuro.
REAG RUPAM ENTO S DO IM P É R IO

A metade ocidental do antigo Império
Romano caiu em 476 d.C. A partir de en
tão, ao longo dos séculos, líderes europeus
ocidentais persistentemente apegaram-se
ao sonho de continuar ou reviver o Impé
rio Romano.
Entre 768 e 800 d.C., Carlos Magno, rei
dos francos, trouxe sob o seu governo uma
parte da Europa Ocidental maior do que
qualquer outra que já tinha estado submis
sa a um homem desde 476 d.C. Ele parecia
estar prestes a reviver o grande império. Na
verdade, no dia de Natal, em 800 d.C., o
papa corou Carlos Magno como “Impera

dor dos Romanos". Mas o reino de Cnrlns
Magno fragmentou-se depois da sua morte,

em 814 d.C.
A idéia do Império Romano foi outra
vez revivida em 962 d.C., quando o gover
nante alemão, Oto, o Grande, deu início
ao Sacro Império Romano. Ele durou até
1906, ejuando Napoleão o extinguiu.
Napoleão desejava a restauração das
formas do imperialismo romano. Ele con
siderava-se um romano, e desejava ser im
perador. Pensava que a Europa deveria ser
governada por um imperador que tivesse
reis subordinados a ele (Ludwig, pp. 24546). Napoleão fez planos “para reunir a
Europa nos laços de uma federação indisso
lúvel (ib., p. 667), a que ele referia-se como
“Estados Unidos da Europa” (ib., p. 514).
Em 2 de dezembro de 1804, Napoleão co
roou a si mesmo como “imperador”, com
uma coroa romana de folhas douradas (ib.,
pp. 227-228). Posteriormente, ele disse:
“Eu sou um imperador romano, na melhor
tradição dos Césares” (ib., p. 566). Mas o
império de Napoleão desintegrou-se depois
da sua derrota em Waterloo, em 1815.
A idéia de um Império Romano foi revi
vida outra vez, quando Bismarck, o chanceler
de ferro da Alemanha, conquistou a França,
em 1870. Em 1871, os alemães chamaram o
seu novo império de “Segundo Reich”. Eles o
consideravam como sendo a continuação do
antigo Sacro Império Romano (962— 1806
d.C.) (Shirer, p. 133). O imperador do Se
gundo Reich, Wilhelm I, recebeu o título
de “Kaiser” (César, em alemão). O Segundo
Reich chegou ao fim, entretanto, em 1918,
depois da rendição da Alemanha às forças
aliadas da Primeira Guerra Mundial.
Em 15 de fevereiro de 1930, Winston
Churchill publicou um artigo intitulado
“Os Estados Unidos da Europa”, no jornal
The Saturday Evening Post, encorajando
uma federação de nações européias no con
tinente (Zurcher, p. 6).

Muwollni sonhava com um renasci
mento iln antiga glória romana (Fermi, p.

216). Quando as suas tropas, em camisas
negras, ocuparam Roma em 1921, Mussolini disse: “E o destino que Roma assuma
outra vez o seu lugar como a cidade que
controlará a civilização de toda a Europa
Ocidental” (Mussolini, p. 130). Em 9 de
maio de 1936, Mussolini proclamou o “reaparecimento do império nas colinas pre
destinadas de Roma” (MacGregor-Hastie,
p. 237). Hitler declarou que o Império R o
mano ressuscitara pelos esforços de Musso
lini (Fermi, p. 361). Mas, em 1943, o curso
da Segunda Guerra Mundial se voltara tão
fortemente contra a Itália e Mussolini, que
este foi destituído do cargo e aprisionado,
por decreto do rei Victor Emanuel, em 25
de julho (Shirer, p. 1295). “Assim caiu, de
maneira ignomínia, o moderno César R o
mano” (ib., p. 1296).
Em julho de 1944, movimentos nacio
nais de resistência na Europa emitiram uma
declaração conjunta que afirmava: “So
mente uma união federal pode assegurar a
preservação da liberdade e da civilização do
continente da Europa” (Zurcher, p. 19).
Em 1944, diversos generais alemães
planejaram eliminar Hitler e o nazismo. Se
fossem bem-sucedidos, planejavam pedir
um armistício às forças aliadas ocidentais, e
esperavam o estabelecimento de “uma ‘paz
construtiva’ em uma estrutura de Estados
Unidos da Europa” (Shirer, p. 1340).
Em 19 de setembro de 1946, Winston
Churchill falou sobre os males da Europa,
na Universidade de Zurique: “Qual é a solu
ção soberana? E recriar a família européia,
ou quanto pudermos criar dela, e dotá-la de
uma estrutura sob a qual ela possa existir
em paz, segurança e liberdade. Precisamos
construir um tipo de Estados Unidos da Eu
ropa” (Zurcher, p. 21).
De 7 a 10 de maio de 1948, 750 dele
gados de toda a Europa livre reuniram-se

em I lula e estabeleceram o Congresso da
Europa com o propósito de unificar o con
tinente (Zurcher, pp. 22-24).

Em 25 de março de 1957, estadistas de
seis nações da Europa ocidental encontra
ram-se no monte Capitolino, em Roma, e
estabeleceram a Comunidade Econômica
Européia (mais popularmente conhecida
como Mercado Comum Europeu, e poste
riormente chamada de União Européia).
Os líderes europeus ocidentais expressaram
a esperança de que o Mercado Comum se
tornasse o núcleo do futuro Estados Unidos
da Europa (Gunther, pp. 263-264).
Konrad Adenauer, chanceler da A le
manha Ocidental no pós-guerra, afirmou:
“Quero viver por mais tempo por uma única
razão — ver os Estados Unidos da Europa
enquanto estiver vivo” (Gunther, p. 18). “A
integração da Europa deve ser alcançada.
Estou convencido de que esta é a única sal
vação para o ocidente cristão” (Adenauer,
pp. 49-50). “A necessidade de união por
razões econômicas, políticas e militares é
incontestável” (Adenauer, p. 53).
Um observador do movimento a favor
da unidade européia declarou que ele “reconceituou e atualizou o ideal histórico da
unidade européia, que data dos tempos ro
manos” (Zurcher, p. 172).
E interessante notar quantos líderes, ao
longo dos anos, sonharam com uma fede
ração de nações européias (uma federação
muito similar à revelada em Dn 2 e 7),
associando-a com uma continuação ou um
renascimento do Império Romano (exata
mente como Daniel 2 e 7 associaram a sua
federação a uma fase posterior da história
do Império Romano).
PERSPECTIVAS ATUAIS DE U M IM P É R IO
REVIVIDO

O crescimento da União Européia cada
vez mais segue a perspectiva significativa de
cumprir tanto a revelação de Daniel a respei

to de um futuro Império Romano revivido
qtwnto o sonho dos líderes europeus ocidenI ii Ih no longo dos séculos. Uma economia co
mum é a precursora de um sistema político
unificado. Um documentário da televisão
canadense, intitulado “Birth of a Superstate”

(Dn 7.21, 25; 9.27; Ap 13.4-8; 20.4). O «eu
objetivo será trazer todo o mundo sob o *eu
govemo, em favor do seu mestre, SatanliN

("O nascimento de um Super-Estado” ) fez a
ücyuinte avaliação da direção da Europa Oci
dental: “A Europa está mudando para ser o
centro econômico e político do mundo. Ela
também desenvolverá grande poderio mili
tar. Uma Europa, sob uma única bandeira,
talvez seja a super-potência que desafiará o
mundo do século XXI”. Com uma moeda
comum, um único Ranco Central Europeu,
e uma união política fortalecedora, o palco
está armado para o cumprimento completo
das profecias finais de Daniel 2 e 7.

Finalmente, a Bíblia afirma de forma
constante que o futuro Império Romano
revivido consistirá em dez divisões (Dn
7.7,20,24; Ap 13.1; 17.3,7,12,16). Dife
rentemente, a União Européia é composta
por mais de dez nações. Considerando isto,
como tal organização poderá cumprir a re
velação bíblica a respeito de um futuro Im
pério Romano revivido? Uma solução pos
sível é que algumas nações deixem o grupo.
Uma segunda solução pode ser encontrada
no crescente foco da Europa nas regiões, e
não em nações separadas. Em outras pala
vras, pode ser que o número “dez” bíblico
seja uma referência a dez regiões, e não a dez
nações. Somente o tempo poderá dizer.

U M FUTURO GOVERNANTE DO M U N D O

No sonho profético descrito em Daniel
7, uma décima-primeira ponta nascia na ca
beça do quarto animal e arrancava três das
dez pontas existentes ali (v. 8). O versículo
24 fornece a interpretação da imagem, indi
cando que algum tempo depois do estabele
cimento do futuro Império Romano revivido
em dez divisões, um décimo-primeiro gover
nante subirá ao poder enquanto os dez gover
nantes originais estiverem governando con
juntamente. O novo governante derrotará
três destes governantes originais. Isto signifi
ca que ele ganhará imediatamente a posição
dominante de autoridade sobre o império e,
em essência, se tomará o seu imperador.
Daniel 7 e outras passagens proféticas
mostram que este governante (agora comumente chamado de Anticristo) será um dita
dor absoluto, arrogante e blasfemo, durante
os sete últimos anos anteriores à segunda
vinda de Cristo à terra. N a metade deste pe
ríodo, ele se estabelecerá como deus em um
novo Templo em Jerusalém (Dn 9.27; 11.3637; 2 Ts 2.3-4). Então, perseguirá severamen
te Israel e aqueles que se recusarem a adorá-lo

(Dn 11.38-45; Ap 13.1-8; 16.13-16; 19.19).
CO M PR EEND EN DO 0 N Ú M E R O DEZ

— Renald E. Showers
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IN F E R N O
O AT e o N T usam dezoito palavras e sím
bolos diferentes para discorrer sobre o infer
no. Cada um contribui um pouco para uma
completa compreensão do ensino bíblico
acerca do assunto. Mesmo com estas dezoi
to descrições, nosso conhecimento sobre o
inferno continua necessariamente limitado.
Deus, o Criador da humanidade, entende os
limites psicológicos do homem para com
preender o horror. Strong (p. 1033) comen
ta sobre algumas das dezoito descrições:
O estado final dos ímpios é descri
to com imagens de um fogo eterno
(Mt 25.41); do poço do abismo (Ap
9.2,11); de trevas exteriores (Mt
8.12); de tormento (Ap 14.10-11);
de castigo eterno (Mt 25.46); da ira
de Deus (Rm 2.5); da segunda mor
te (Ap 21.8); de destruição eterna
ante a face do Senhor (2 Ts 1.9); de
pecado eterno (Mc 3.29).
O fato de estas e outras descrições do
inferno serem ilustrações não significa que
são irreais. Podem até mesmo representar
outras verdades, mas não temos nenhuma
razão bíblica para pôr em dúvida uma in
terpretação literal.

com base em evldênclHS lingüfiticus, ainda
que muitos estudiosos prefiram traduzida
por “ buraco" ou lugar “ profundo".

Parte da confusão quanto ao significado
de “sheol” deve-se ao fato de, muitas vezes,
o termo aparecer meramente relacionado a
uma sepultura e, em outras ocasiões, a uma
existência após a morte, quer positiva quer
negativa. Em parte, isto está relacionado
mais a premissas teológicas do que gramati
cais por parte dos escritores bíblicos. Shedd
(p. 34) sugere que “Sheul significa a ‘sepul
tura’ à qual todos os homens, bons e maus,
descerão. Seu duplo significado, de inferno
e sepultura, é explicado pela relação entre
morte física e castigo eterno”. A o resumir
a utilização bíblica do termo, Pentecost (p.
556) observa:
O primeiro termo é sheol, que é
utilizado por 66 vezes no AT. Ele é
traduzido por ‘inferno’ 31 vezes (Dt
32.22; SI 9.17; 18.5; Is 14.9); “se
pultura” 31 vezes (Sm 2.6; Jó 7.9;
14-13); e “abismo” por três vezes
(Nm 16.30,33; Jó 17.16). Esta era
a denominação do AT para a ha
bitação dos mortos. Não se tratava
apenas de um estado de existência,
mas de existência consciente (Dt
18.11; 1 Sm 28.11-15; Is 14-9).
Deus era soberano sobre ele (Dt
32.22; Jó 26.6). Era considerado um
destino temporário e os justos anteviam sua ressurreição e remoção da
quele lugar para a vida no Milênio
(Jó 14.13-14; 19.25,27; SI 16.9-11;
17.15; 49.15; 73.24).

2.
Hades. Os tradutores da Septuagin
grega geralmente utilizavam a palavra hades
TE R M O S BÍBLICOS
para traduzir sheol. Hades também designa
1.
Seol. A derivação da palavra hebraicava “o além” no pensamento grego. No que
sheol é bastante discutida entre os lingüis concerne à relação entre estas duas palavras,
tas e não podemos ser dogmáticos apenas Innes (p. 518) observa: “A palavra grega

luálA representa o mundo inferior, o reino
tioN mortos nas obras clássicas. Na SeptuaUlma, 6 quase sempre utilizada para traduzir
nhcol e, no NT, tem quase sempre um relevo
negativo. É utilizada exclusivamente para
descrever o lugar de castigo dos ímpios”.
Na descrição do hades, a principal pas
sagem do N T é Lucas 16.19-31. Embora
ulguns tentem menosprezar tal descrição,
considerando-a uma parábola, Ironside (p.
510) observa:
“Havia certo homem rico.” Havia
ou não havia? Ele diz claramente
que havia. O relato não é iniciado
com a frase “disse-lhes outra pará
bola”, como em outras oportunida
des. Nem disse ele: “O é como se
houvesse certo homem rico e certo
mendigo”, ou expressão semelhante.
Ele, porém, declarou de forma firme
e clara: “Havia certo homem rico”.
Se o homem rico era real, o mesmo
vale para o inferno. O homem rico morreu
e foi para o hades, onde era atormentado
por chamas reais (Lc 16.24). O castigo no
hades inclui (1) queimamento, (2) separa
ção e solidão, (3) condenação em função
das lembranças, (4) sede, (5) deterioração
e (6) mau cheiro. O homem rico podia ver
por sobre “um grande abismo” (Lc 16.26)
o local onde ficavam os salvos. As Escritu
ras, no entanto, nada dizem sobre os salvos
poderem ver o tormento dos ímpios. Sabe
mos, contudo, que o homem rico não tinha
como escapar de seus tormentos.
A relativa proximidade entre o men
digo e o homem rico sugere que, original
mente, o hades e o paraíso — o seio de
Abraão — ficavam no mesmo lugar. Ao
morrer, Cristo desceu “às regiões inferiores
da terra” e “levou cativo o cativeiro”. Ele,
em seguida, subiu daquele lugar (Ef 4-810). Muitos comentaristas acreditam que o

paraíso foi, naquele momento, Reparado ilo
hades e levado ao terceiro céu.

3.
Tártaro. Outro termo bíblico que des
creve o inferno é tartaros (grego). Aparece
apenas uma vez nas Escrituras e, mesmo no
caso em questão, é tecnicamente um verbo
e não um substantivo propriamente dito.
Pedro escreve que Deus não poupou os an
jos que pecaram, mas “[lançou-os] no infer
no” (2 Pe 2.4). Quase todos os estudiosos
concordam que o verbo deriva de um subs
tantivo grego que descreve o mais inferior
dos nove níveis infernais no pensamento
grego. Tal foi o castigo imposto por Deus
aos anjos rebeldes, que ele lançou-os “no
fundo do inferno”.
4- Geena. Um quarto termo bíblico tra
duzido por “inferno” é geherma (grego). E a
palavra mais grave utilizada para o inferno
nas Escrituras e foi usada quase que exclu
sivamente por Jesus. Devido à gravidade
de algumas frases e ilustrações associadas à
palavra geena, aqueles que se contrapõem
à existência de um inferno literal, como
os Testemunhas de Jeová, são os mais pro
pensos a discutir o significado deste termo.
O NT, contudo, ao descrever o inferno,
associa-o a um lugar no vale de Hinom. Lá,
na antigüidade, eram oferecidos sacrifícios
humanos (2 Cr 33.6; Jr 7.31). E o nome
dado, na Bíblia, para o lago de fogo, o des
tino final e eterno dos que se perderem (Ap
19.20; 20.10, 14-15).
O uso do termo geena no N T eviden
cia que a palavra não se refere apenas a
um vale histórico nos arredores de Je 
rusalém, um depósito de lixo daqueles
tempos. O termo está associado a fogo,
castigo e tormentos eternos. O geena é
um lugar de castigo eterno, o destino fi
nal dos ímpios. Todas as descrições que
enfatizam características repulsivas do
inferno, como vermes, fogo e ranger de

dentes, ní\o deserdes do gemi. As Escri
turas provavelmente ni5o descrevem todo

rado em cadeias e preso no abismo por mil
anos, Isto indica que Deus é soberano mes-

o horror do lugar, dada a incapacidade
psicológica, mental e espiritual humana
para compreendê-lo.

mo sobre o reino de Satanás.

5. Castigo. O conceito de castigo, ou
retribuição, é fundamental em nossa com 
preensão de Deus. Os conceitos bíblicos
de punição, vingança e ira sugerem o cas
tigo como parte do juízo sobre o pecado.
Trata-se da conseqüência legal da ira e da
fúria de Deus.
Além disso, o castigo no inferno existe
porque a destruição é uma conseqüência na
tural do pecado (Pv 14.12; 16.25; Mt 7.13;
Rm 5.12). A natureza corruptora do pecado
destrói tudo com que entra em contato. Isto
não minimiza de forma alguma o conceito
de ira divina, mas identifica mais uma ori
gem de castigo. Em certo sentido, o inferno
é inferno porque é o lugar onde o pecado é
irrestrito em sua paixão destruidora.
6. Prisão. Em duas ocasiões, a Bíblia
utiliza a palavra “prisão” em uma aparente
referência ao inferno (1 Pe 3.19; Ap 20.7).
N a lei judaica, o aprisionamento não era
uma punição prevista no código penal, sal
vo quando um prisioneiro condenado era
retido até a execução de sua sentença. Ao
que tudo indica, os espíritos aprisionados
aguardam uma ulterior execução de sua sen
tença. O termo “prisão”, portanto, deveria
ser mais adequadamente aplicado a had.es e
não a geena. “Inferno”, desta forma, seria
o equivalente à prisão onde o réu aguarda
seu julgamento, após o qual é enviado para
cumprir sentença na penitenciária.
7. Cadeias. A imagem de cadeias, ou
correntes, é mais uma descrição bíblica do
inferno. Nas Escrituras, as cadeias parecem
estar reservadas aos seres angelicais (2 Pe
2.4; Jd 6; Ap 20.1). A terceira referência
(Ap 20.1) fala sobre Satanás sendo amar

8. Açoites. Enfatizando a idéia de n í
veis de punição no inferno, Jesus usou a
ilustração de “açoites” para descrever o
juízo vindouro (Lc 12.48). Embora possa
mos extrair outras implicações destas pa
lavras de Jesus, é óbvio que Ele pretendia
ressaltar a existência de níveis de castigo
no inferno. Assim como os pecadores pos
suem diferentes níveis de esclarecimento,
também abraçam seus pecados com dife
rente intensidade. Por esse motivo, cada
pecador suportará um diferente nível de
sofrimento no inferno. Isto não minimiza,
de forma alguma, a realidade do sofrimen
to no inferno. Alguém que esteja sofrendo
“poucos açoites” não encontrará muito
conforto em saber que, em algum outro
lugar no inferno, há um outro alguém re
cebendo “muitos açoites”.
9. Choro e ranger de dentes. Em diversas
ocasiões, Jesus usou a expressão “choro e
ranger de dentes” para descrever a aflição
pessoal de indivíduos no inferno (Mt 8.1 2;
13.42,50; 22.13; 24.51; 25.30; Lc 13.28). A
palavra “ranger” é utilizada para descrever
as ações de alguém que comprime e esfrega
os dentes com raiva, dor ou profunda de
cepção. No AT, ela representa fúria, raiva
e ódio. Tal expressão parece indicar uma
aflição que, no inferno, será causada pela
sensação de perda, raiva e desespero.
10. Abismo ou poço do abismo. No último
livro da Bíblia, João, por sete vezes, descre
ve o inferno como um “abismo” (9.1-2, 11;
11.7; 17.8; 20.1,3). Em cada caso, o abismo
está intimamente associado a demônios,
que geralmente estão sendo aprisionados
ou libertados do abismo. O AT também
utiliza a ilustração de um abismo para falar

nobre o destino dou ímpio» ao morrer. A piiluvra "abismo" refere-se a um lugar fundo,
de onde n3o há como escapar.

11. Trevas exteriores. Uma outra ilus
tração de Cristo para falar sobre o inferno
foram as “trevas”. N a escatologia do NT, o
céu é retratado como um lugar claro e bem
iluminado. Ser expulso do céu significava
ser lançado nas trevas exteriores. Jesus, ao
utilizar a palavra skotia, sugere uma escu
ridão extrema, muito superior à penumbra
de um dia enevoado ou nublado.
12. Destruição. Em certa ocasião, Pau
lo utilizou a expressão “eterna destruição,
banidos da face do Senhor” (2 Ts 1.9) para
descrever o inferno. Apesar de “destrui
dor” ser um dos muitos títulos de Satanás
(Ap 9.11), somente Paulo identifica o in
ferno de forma específica como um local
de destruição. O conceito não era estra
nho ao pensamento judaico e acreditavase que esta era exatamente a sorte do iní
quo: a destruição. Paulo, no contexto da
passagem, afirma ser este o destino daque
les que “não conhecem a Deus e [...] não
obedecem ao evangelho de nosso Senhor
Jesus” (2 Ts 1.8).
13. Tormentos. O inferno também é
descrito como um lugar de tormentos (Lc
16.23,28). Das várias palavras que signifi
cam sofrimento no NT, esta deve ser a que
transmite maior severidade. Denota dor,
angústia e formas de extremo sofrimento
humano, como é demonstrado pelo ho
mem rico que descreve o hades como “um
lugar de tormentos” (Lc 16.28).
14- Vermes. Tanto Isaías como Jesus
usaram imaginária de vermes inextinguíveis para descrever a sorte dos ímpios (Is
14-11; 66.24; Mc 9.44, 46, 48). O verme
pertence mais à descrição do geena que do
hades. A imagem de um verme no geena

tcriu sido compreendida pelo» que ouviam
Jesus como uma tenebrosa representado

do juízo de Deus. Este é o assunto do últi
mo versículo de Isaías (Is 66.24).
15. Fogo. Muito provavelmente, a mais
conhecida imagem do inferno é o fogo. O
homem rico é descrito sendo atormentado
por chamas (Lc 16.24), homens são sal
gados com fogo (Mc 9.49) e lançados na
fornalha de fogo (Mt 13.42). Também fogo
e enxofre (A p 21.8), além de chamas que
não se apagam (Mc 9.43, 45-46, 48), são
utilizados para descrever o inferno. O uso
do fogo para retratar o inferno não possui
caráter apenas descritivo, mas também en
fatiza o contínuo sofrimento da perda.
16. Segunda morte. O destino eterno dos
perdidos é também denominado de “segun
da morte”, em contraste com a morte física.
Aqueles que defendem uma visão aniquilacionista ou pregam o sono da alma não raro rede
finem este termo. Atribuem a ele o sentido de
um estado de não existência ou existência in
consciente. Na Bíblia, porém, a morte de um
ser nunca diz respeito à extinção da vida, mas
a uma separação de algo a que este ser perten
ce. As Escrituras denominam um corpo sem
espírito como morto, e o mesmo vale para a
fé que não possui obras que a evidenciem (Tg
2.26). Da mesma forma, a expressão “segunda
morte” enfatiza a separação entre o homem e
Deus. A consciência do homem fica evidente
na descrição da segunda morte no Juízo final.
17. A ira de Deus. O inferno também é
descrito como uma manifestação da ira de
Deus. Como uma expressão da sua santi
dade, verdade e justiça, Deus deve punir o
pecado. Uma vez que sabemos que o peca
do é uma ofensa pessoal contra Deus, não
deveria nos surpreender a ira dEle contra o
pecado. Negar a existência da ira de Deus
é negar a necessidade da obra redentora de

CrUto nu cruz. IV acordo com Paulo, 11 Irii
de Deu# pode ser revelada na natureza (Rm
1.18). Esta ira contra o pecado, que hoje é
parcialmente revelada, será algum dia ple
namente expressa no inferno.

Strong, Auguitui M. Systtmatlc Thtology. W«itwood, Newjersty: Fleming H. Revell, 1967,
Toon, Peter. Heaven and Hell. Nashvllle: Tho
mas Nelson, 1986.

18.
Eternidade. Todos os adjetivos atribu
IN T E R P R E T A Ç Ã O
ídos ao inferno possuem um nível de sofri
D E P R O F E C IA S
mento que ultrapassa a capacidade do enten
dimento humano. Então acrescente a palavra
“eternidade” a todas as palavras que descre Em geral, os estudiosos e intérpretes da
vem este sofrimento e a realidade do inferno Bíblia escolhem entre dois caminhos na
ultrapassa totalmente a compreensão huma interpretação das profecias bíblicas: (1)
na. Uma coisa é ser o objeto da ira de Deus; utilizam uma hermenêutica literal ou (2)
outra é encontrar-se nesta situação por toda alegorizam e espiritualizam as profecias. A
a eternidade. Uma coisa é ser atormentado; ortodoxia judaica costuma interpretar o
outra é ser eternamente atormentado. Se o AT de forma literal. Os fariseus, à época de
inferno pudesse ser de alguma forma tolerável Jesus, também sustentavam que as profe
por seus habitantes, o conceito de eternidade cias a respeito do Messias e do ocorreriam
de forma literal na história. Hoje, muitos
toma-o completamente intolerável.
Duas palavras gregas, aion e aionios, são amilenialistas afirmam que o fato de os
os termos utilizados para expressar um tem fariseus aceitarem o literalismo é um bom
po sem fim, ou a eternidade. O uso neotes- motivo para o rejeitarmos. Este argumento,
tamentário destes termos não é limitado às porém, é enganoso. Cristo jamais repreen
descrições do inferno. Se eles não signifi deu os fariseus por sua interpretação literal
cam “eterno” quando aplicados ao inferno, das profecias. O que Ele criticava era o lenão podem querer dizer “eterno” em rela galismo e a soberba que exibiam.
Ramm observa que o significado literal
ção a Deus ou à salvação eterna do povo
de Deus após a morte. O castigo eterno é a de uma profecia deve orientar sua interpre
derradeira conseqüência para todos aqueles tação. Para os judeus, “Sião” significava Sião
e “Canaã” significava Canaã. A primeira re
que acabam no inferno.
gra na interpretação de profecias deve ser a
—Elmer Towns definição de seu sentido literal. Este será o
sentido dado pelo profeta. Embora o profe
ta possa utilizar-se de símbolos, os leitores
B IB LIO G R A FIA
devem considerar o sentido mais óbvio da
passagem. Interpretar “Sião” ou “Jerusalém”
Innes, D. K. “Hell", em The New Bible Dictionary,
como “Igreja” é destruir as doutrinas bíblicas
editado por J. D. Douglas. Crand Rapids: Eer
dmans Publishing Company, 1982.
sobre a volta física de Cristo e sobre as pro
messas feitas a Israel. Tais promessas jamais
Ironside, H. A. Addresses on the Gospel of Luke.
New York: Loizeaux Brothers, 1947.
foram feitas à Igreja (veja Ramm, p. 46).
John E Walvoord acerta ao afirmar que
Pentecost, J. Dwight. Things to Come. Crand Ra
pids: Zondervan, 1975.
a interpretação das profecias bíblicas sem
pre cai de um ou de outro lado: na visão
Shedd, W. C. T. The Doctrine of Endless Punishment. Minneapolis: Klock & Klock, 1980.
pré-milenialista ou na amilenialista (Wal-

voord, cap. 5). Walvoord também fala
nobre o método de interpretado das Escri
turas. Os pré-milenialistas utilizam uma in
terpretado literal ou histórico-gramatical,
enquanto que os amilenialistas usam uma
Interpretação espiritual.
A INTERPRETAÇÃO ESPIR ITU A L

A abordagem amilenialista na inter
pretação da profecia bíblica não demons
tra coerência. Os amilenialistas crêem que
a primeira vinda de Cristo foi literal e his
tórica, mas sua segunda vinda e os even
tos relacionados a esta são espirituais. A
maioria dos amilenialistas diria que consi
derar a segunda vinda de Cristo como um
evento literal é, na verdade, “judaizar” o
texto bíblico.
Filo (c. 10 a.C.— 50 d.C.)
Filo Judeu era um judeu de Alexandria
que foi grandemente influenciado pela cul
tura e pelo pensamento grego. Era místico
e seguidor do platonismo. A maioria dos ra
binos de sua época rejeitou sua obra e, por
isso, alguns grupos cristãos a preservaram a
fim de defender-se do legalismo judeu. Filo
empregava uma hermenêutica alegórica.
A palavra “alegoria” significa literalmen
te “dizer outra coisa” ou buscar um signi
ficado oculto. A alegoria é exatamente o
contrário da interpretação literal. Filo in
terpretava o relato de Caim e Abel, as leis
de Moisés, a circuncisão e outras muitas
passagens de forma alegórica. Ele era leal
a suas raízes judaicas, mas seu raciocínio
seguia uma estrutura grega. A maioria dos
evangélicos afirma ter abandonado sua es
cola alexandrina de alegorias, mas muitos
mantêm a mesma abordagem na interpre
tação de profecias.
Orígenes (c. 185 d.C.— 254 d.C.)
Orígenes de Alexandria deve ter sido o
primeiro teólogo cristão a desafiar a ortodo

xia pré-mlleniallsta da l^rcja Primitiva, O»
estudiosos concordam que os primeiros crls*
tãos eram nitidamente pré-milenialistas.
Orígenes considerava o método literal
por demais simples, embora aceitasse que

a abordagem literal acompanhasse a visão
tipológica e espiritual. Ensinava que estas
três abordagens faziam parte do ser huma
no: corpo, alma e espírito. Orígenes tam
bém acreditava que o texto bíblico podia
conter múltiplas interpretações e significa
dos simbólicos. N a interpretação de profe
cias, ele utilizava métodos especulativos e
místicos. As interpretações alegóricas de
Orígenes, incluindo suas visões acerca das
profecias, ganharam aceitação na igreja an
tiga. Sua influência, seguida pela aceitação
do cristianismo por parte de Constantino e
pelos ensinos de Agostinho, no século IV,
ajudaram o amilenialismo a sobrepujar a
popularidade do pré-milenialismo.
Agostinho (354— 430)
Agostinho adotou uma abordagem ale
górica e espiritual na interpretação do livro
de Apocalipse. Ele espiritualizou o Milênio
de Apocalipse 20, equiparando-o ao atual
reinado de Cristo com os santos na era da
Igreja. A interpretação profética de Agos
tinho perdurou mesmo após a Reforma. A
maioria dos reformadores e seus seguidores
aceitavam a escatologia agostiniana.
U M A HERM EN ÊUTIC A LITERAL E
COERENTE

A hermenêutica é uma ciência que estuda
a linguagem e segue firmes padrões de racio
cínio objetivo. O termo é mais utilizado no
campo da teologia e no que tange à abor
dagem utilizada na interpretação da Palavra
de Deus. O leitor da Bíblia deve interpretar
uma profecia da mesma forma que interpre
ta qualquer outra parte das Escrituras. Devese compreender que (1) as Escrituras são
a mensagem inspirada e infalível de Deus,

que, tanto na nmita como mm co
municações humanas, as figuras de
linguagem são válidas como dlspofl»
tivos de comunicação.

entregue por meto ue seus profetas e aposu>los, c que (2) tais mensageiros não apenas

registraram seus próprios pensamentos, mas
"falaram da parte de Deus, movidos pelo Espfrito Santo” (2 Pe 1.21).
A mensagem da Bíblia desvela-se de
Gênesis a Apocalipse. Isto é chamado de
revelação progressiva. Deus não revelou
tudo de uma vez, por isso sua revelação só
ficou completa e concluída após o último
livro ter sido escrito. As passagens bíblicas
devem ser interpretadas segundo a gramá
tica, a história, as circunstâncias sociais e o
contexto religioso; ou seja, de forma regu
lar e literal. “A o lidarmos com uma passa
gem profética, devemos ter o compromisso
de compreendê-la de acordo com as regras
da linguagem, e não buscar interpretações
misteriosas e metafóricas”. É, portanto,
essencial “mantermos esta mentalidade
literal ao tratarmos da Palavra de Deus
profética” (Benware, p. 20). Uma abor
dagem literal leva em conta o uso comum
de sinais, símbolos, figuras de linguagem,
parábolas, poesias, etc. Ainda assim, todos
esses recursos literários normais apontam
para um conceito literal. Apesar de alguns
considerarem tal processo interpretativo
uma tarefa hercúlea, na verdade não o é.
O caminho dos intérpretes literais não é
livre de problemas, mas uma abordagem
solidamente literal das profecias produz
uma mensagem mais clara sobre o que está
por vir.
Benware brinda-nos com alguns impor
tantes princípios acerca da interpretação
de profecias:
•

Interprete as profecias de forma literal.
A interpretação literal supõe que
Deus desejou para seu povo uma
clara compreensão de sua revela
ção, que, portanto, segue as regras
normais da comunicação humana.
A interpretação literal compreende

•

Faça comparações entre as profecias,
A s profecias podem ser encontra
das desde os primeiros capítulos de
Gênesis até o fim de Apocalipse. O
intérprete, portanto, deve comparar
diversos textos a fim de apurar todo
o ensino a respeito de cada assunto
profético. A o fazê-lo, forma-se uma
visão completa e precisa do que
Deus irá fazer e, talvez, de como e
onde Ele o fará.

•

Considere intervalos de tempo possíveis.
Como os antigos não compreendiam
completamente a extensão das eras,
às vezes a mensagem profética com
prime o intervalo de tempo que se
para dois eventos. Este fenômeno de
encurtamento do tempo é comum
entre os profetas e aponta para inter
valos no cronograma profético. Uma
importante passagem para exemplifi
cá-lo está em Daniel 9.24-27, onde
o intervalo é de suma importância
para compreendermos corretamente
a profecia. Logicamente, só podemos
enxergar tais intervalos com o decor
rer das revelações de Deus.

•

Interprete biblicamente toda linguagem
figurativa. Ao interpretar uma ex
pressão simbólica, recorra à Bíblia.
Símbolos e figuras de linguagem de
vem ser interpretados à luz das (1)
circunstâncias mais imediatas, (2)
do pano de fundo global, e (3) do
contexto histórico cultural. (Veja
Benware, pp. 19-29.)

Paul Benware acrescenta: “Todas as pro
fecias que se cumpriram integralmente, cum
priram-se de forma literal. Isto nos encoraja a

_

------------------------------------------------t>*|irnti' t|iic n,s palavrtiM proféticas ainda não
Hlinprkln» (ou nâo cumpridas por completo)
tHmhém ne realizem integralmente. Cremos
i|lli' Jt-Hiis Cristo retomará a esta terra e reitwrri cm sua segunda vinda literalmente, pois

nu primeira vez que veio a este mundo, naslendo da virgem Maria em Belém, Ele veio
literalmente” (Benware, p. 29).
HERM ENÊUTICA DA ALIANÇA E
HERM ENÊUTICA DISPENSACIONALISTA

A teologia da aliança é de origem prin
cipalmente amilenialista. Baseia-se na su
posta aliança da graça, que é o principal
tema de Gênesis a Apocalipse. Os teólo
gos da aliança acreditam que a salvação é
n principal obra de Deus ao longo das eras.
Também misturam as várias dispensações e
turvam importantes particularidades apre
sentadas nas Escrituras.
Os dispensacionalistas interpretam as
Escrituras de forma literal. Eles, então, dis
tinguem a Igreja de Israel. A dispensação
dt) reino milenial difere da teocracia de
Israel ou da era da Igreja. Uma hermenêu
tica regular coloca às claras tais diferenças.
“Se a interpretação simples e regular for o
único princípio de hermenêutica válido,
alguém que o utilize de forma consistente
acabará por tornar-se dispensacionalista.
Por mais simples que seja a interpretação
normal, ou talvez por causa disso, quem se
guir esse caminho necessariamente tornarse-á um dispensacionalista” (Ryrie, p. 90).
Por meio de tal abordagem, o intérprete
acabará por compreender outras questões
proféticas, como o arrebatamento, a Gran
de Tribulação e a segunda vinda de Cristo.
TIPO LO G IA

A tipologia é um dos aspectos mais
complexos na interpretação de profecias.
A palavra “tipo” (gr.: túpos) é utilizada
de forma bastante livre no NT. Algumas
vezes, refere-se a uma imagem ou seme-

Ihança que possui um propósito divino,
A tipologia demonstra o princípio de que
as expressões proféticas podem, por vezes,
ter um sentido encoberto, mais profundo
que nossas primeiras impressões. Os tipos
representam realidades futuras, enquanto
que as profecias descrevem o futuro. O
cordeiro da Páscoa dos judeus é um tipo
de Cristo (1 Co 5.7). Esta interpretação
não nega a historicidade dos cordeiros
que, a cada Páscoa, eram sacrificados nos
lares judeus, mas estabelece uma aplica
ção mais profunda do cordeiro da Páscoa
em Cristo, o Cordeiro de Deus.
Eis algumas regras para o uso de tipos
compiladas por Paul Lee Tan:

•

A interpretação tipológica não é um
método de interpretação diferente.
A interpretação de um tipo surge a
partir do próprio texto, e sua aplica
ção, embora mais profunda, segue no
mesmo sentido deste texto.

•

A interpretação tipológica, portan
to, é um desdobramento do sentido
literal do tipo e não uma alegorização daquilo que está tipificado.

•

Quando se afirma que um elemento
do AT é tipo de um elemento do NT,
isto não significa que um seja equiva
lente ao outro.

•

Alguns estudiosos mais sonhadores
vêem tipos escondidos em toda a
parte das Escrituras. Intérpretes cau
telosos devem evitar este caminho.

•

Alguns descambam para o outro ex
tremo e afirmam que um tipo não
existe a menos que o N T o identifi
que de forma específica.
Os tipos podem ser fundamentados
tanto nas doutrinas bíblicas explíci
tas como nas implícitas. A imagina
ção não tem lugar na tipologia. (Veja
Tan, pp. 169-171.)

Por fim, cxlotcm crítico» que rejeitam
oh ensinos proféticos a respeito de um fu
turo reino milenial literal. Eles afirmam

Couch, Mal, editor g«r«l. An Inlroducllon to

que crer em um reino literal deixa de levar
em conta a verdadeira natureza espiritual
do reino. Dizem que um reino literal não
passaria de um mero reino político sobre a
terra. O AT, contudo, prediz que este rei
no milenial será o maior derramamento do
Espírito na história, com júbilo, alegria e
paz no Espírito Santo (Is 35.10; 51.11; Ez
1 1.19; J1 2.18-32). Aqueles que se opõem a
um reino literal deixam de levar em conta
a diferença entre espiritualizar o reino e o
reino ser espiritual. Espiritualizar é o mes
mo que alegorizar. O reino e o domínio do
Senhor Jesus aqui na terra será um reino
espiritual, fortalecido e revigorado pela
atuação do Espírito Santo de Deus.
Interpretar as partes proféticas das Es
crituras não é tarefa assim tão difícil, mas
tem sido dificultada por posições um tan
to controversas. Tais posições confundem
muitos sinceros estudantes da Bíblia que
desejam saber o que Deus disse sobre o fu
turo. Nosso entusiasmo pela compreensão
das profecias pode ser despertado com as
palavras do apóstolo João em Apocalipse
4-1. Olhando para o alto, ele escreveu:

— -. Dictionary of Premlllennlal Theology,

“Depois destas coisas, olhei, e eis
que estava uma porta aberta no céu;
e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe
aqui, e mostrar-te-ei as coisas que
depois destas devem acontecer.”

— Mal Couch
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IRA DE DEUS
A doutrina da ira divina é um tema recor
rente por toda a Bíblia. O assunto da ira do
Senhor pode não ser popular, mas a graça
de Deus, por intermédio do Senhor Jesus
Cristo, proporciona aos pecadores arrepen
didos a oportunidade de não terem que so
frer a ira divina.
AS PALAVRAS QUE EXPRESSAM IRA

Palavras do Antigo Testamento para “ Ira”
O AT usa onze palavras para descrever
ira furiosa, incluindo as três seguintes:
(1) A palavra hebraica aph pode descre
ver o rosto ou o nariz, mas freqüentemente
retrata a ira no rosto de uma pessoa, ou o
nariz avermelhado de fúria. Jeremias fala do
“furor da ira” do Senhor contra as nações
(Jr 30.24) e, por este mesmo furor, o Senhor
lançou o seu povo a outras terras (32.37).
(2) A palavra hebraica zah’gaph descre
ve o furor ou a ira que o Senhor sentiu con
tra o Egito e a Assíria. “O Senhor fará ouvir

ii ulórla iln nua vc)i e fará ver o abaixamento
do «eu braço, com indignação de ira, e a la
bareda do seu fogo consumidor” (Is 30.30).

(3) A palavra hebraica kah’tzaph trans
mite a idéia de ser provocado à ira. Este
Kiibstantivo é, na maioria das vezes, usado
cm referência a Deus. Jeremias usa esta
palavra para descrever a indignação do Senhor contra a Babilônia, e acrescenta que
a Babilônia “se tornará em total assolação”
(Jr 50.13).
Embora não traduzida como “ ira”, a
palavra hebraica tazh’rah fala da angústia
que os humanos podem infligir, ou que
Deus pode enviar, para punir os pecadores
e produzir a justiça. Esta palavra está re
lacionada com a palavra tzohr (“pedra ou
faca pontiaguda” ). Tzah’rah é usada para
descrever “a angústia de Jacó” (Jr 30.7),
referindo-se à aflição que se abaterá sobre
Israel nos últimos dias (Dn 12.1). E tam
bém usada em Sofonias 1.15-17, onde o
profeta diz que se aproxima o dia do S e 
nhor. “Aquele dia é um dia de indignação,
dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço
e de desolação, dia de trevas e de escuri
dão, dia de nuvens e de densas trevas, dia
de trombeta e de alarido [...] E angustiarei
os homens [...] porque pecaram contra o
Senhor” (grifo do autor). Este dia é o “dia
do furor do Senhor [...] e toda esta terra
será consumida” (1.18).
Palavras do Novo Testamento p ara “ Ira”
A palavra grega thumos refere-se à ira
que consome. E usada dez vezes no livro de
Apocalipse, e somente oito vezes no res
tante do NT. A maioria das referências em
Apocalipse refere-se à ira de Deus derrama
da sobre o mal durante a Tribulação.
A palavra grega orgê refere-se à ira, mas
também ao juízo justo e à indignação con
tra o pecado. O apóstolo Paulo faz uma ob
servação preocupante: “Vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência” (Ef 5.6).

AS FO RM A S DA IRA
A Ira Judicial

Deus certamente derramará a sua ira
sobre o pecado. Ele é o Deus justo que nâo
pode tolerar o pecado em sua santa pre
sença. Por causa disso, o pecado deve ser
punido. A ira de Deus paira sobre as cabe
ças de todos os pecadores (Rm 1.18), e está
escrito que os perdidos são filhos da ira por
natureza (Ef 2.3). Além disso, lemos que os
perdidos são os vasos da ira, que sentirão a
certeza da ira de Deus (Rm 9.22). A santa
lei de Deus exibe o pecado e assegura a ira
de Deus (4-15).
A Eterna Ira Final

Na maior parte dos casos, a ira final é a
mesma que a judicial. Em outras palavras,
aqueles que rejeitam a Cristo estão esperando
o Juízo Final e serão lançados nas trevas em
uma separação eterna de Deus. Aqueles que
depositaram a sua fé em Cristo são cobertos
pelo seu sangue e, assim, não sentirão a sua
ira. Aqueles que não o aceitaram serão jul
gados, “cada um segundo as suas obras” (Ap
20.13), e enfrentarão o eterno “lago de fogo”
(20.14-15). O Senhor Jesus nos dá a seguinte
explicação: “Aquele que crê no Filho tem a
vida eterna, mas aquele que não crê no Fi
lho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre
ele permanece” (Jo 3.36). O juízo do Grande
Trono Branco terá lugar no final do Milênio,
pouco antes do início do estado etemo.
A Tribulação como Ira

Sete vezes o livro do Apocalipse descre
ve a “ira de Deus” usando a palavra grega
thumos. Deus ficará irado com aqueles que
receberem o sinal da Besta e a adorarem.
Aquele que fizer isto “[...] beberá do vinho
da ira de Deus, que se deitou, não mistura
do, no cálice da sua ira, e será atormentado
com fogo e enxofre diante dos santos anjos
e diante do Cordeiro” (14-9-10). Nos últi
mos meses da Tribulação, as nações da terra

Merflo lançada* "no grande lti«ar da ira de
Deu»" (14.19), e a» últimas grande» pragas
trarão ainda mais ira de Deus (15.1). Em
sete terríveis estágios, taças da ira de Deus

serflo derramadas sobre a terra (15.7; 16.1),
provocando uma dor abominável à popu
lação. A ira de Deus durante a Tribulação
é “indignação”. N a verdade, em 16.19, as
duas palavras são usadas para expressar ira.
O apóstolo João escreve sobre o juízo da Ba
bilônia, a prostituta, e diz que Deus lhe deu
“o cálice do vinho da indignação da sua ira”
(gr.: tou thumou tas orgas, “a ira indigna
da”). Esta construção implica uma ira ou um
juízo duplicado sobre a prostituta por todas
as suas fraudes e perversidades religiosas.
N o final da Tribulação, o Senhor Jesus
virá em um relâmpago de glória. Ele virá
como o “Fiel e Verdadeiro” (Ap 19.11-16),
o Juiz justo, que tem olhos como chama de
fogo. Ele terá muitas coroas (muitos diade
mas), e sua veste estará salpicada de sangue,
representando a sua morte pelos pecadores.
Ele é chamado de “a Palavra de Deus”, e
ferirá as nações, governará com vara de fer
ro, e pisará “o lagar do vinho do furor e da
ira do Deus Todo-poderoso”. Este versículo
duplica a força da terribilidade da ira de
Deus, usando uma construção gramatical
idêntica à de 16.19.
Em Apocalipse, orgê é também usada
isoladamente para descrever a ira de Deus.
Em 11.17, o apóstolo dá uma visão anteci
pada do fato de o poder do Senhor ter che
gado, e Ele começará a reinar. As nações
resistem a isto, e, por causa desta resistên
cia, vem a ira de Deus, e o juízo dos mortos
se segue. Deus destruirá aqueles que destroem a terra (11.18). Para mostrar a sua ira,
Ele enviará “relâmpagos, e vozes, e trovões,
e terremotos, e grande saraiva” (11.19).
A Ira do Cordeiro
Embora todo o juízo pertença a Deus,
toda adjudicação foi entregue às mãos do

Senhor Je»u» (Jo 5.22), porque Ele morreu
pelos pecados da humanidade. É «pena»
razoável que o Filho de Deus também par
ticipe, com seu Pai celestial, do pronun
ciamento da sentença da punição mere
cedora da ira.
Quando a Tribulação começa na terra,
em Apocalipse 6.1-17, tanto o Pai quanto
o Filho de Deus, o Cordeiro, a presidem do
trono no céu. João nos diz que o mundo
clamará aos rochedos: “C aí sobre nós e
escondei-nos do rosto daquele que está as
sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro,
porque é vindo o grande Dia da sua ira; e
quem poderá subsistir?” Uma boa interpre
tação do versículo 17 é: “A ira dEles [do
Pai e do Filho] veio [tempo aorista do ver
bo], e quem poderá subsistir?” Isto parece
indicar que a ira da Tribulação tem início
no capítulo 6, e é tão terrível que poucos
poderão sobreviver ao seu ataque.
O Filho de Deus, o Rei dos reis e S e 
nhor dos senhores, também profere o jul
gamento e a ira que vêm da sua boca como
se fossem uma espada aguda. Ele ferirá as
nações e pisará o lagar do vinho do furor
e da ira do Deus Todo-poderoso. A ira do
Filho descerá sobre os reis da terra que
se uniram à Besta, o Anticristo, em uma
tentativa de guerrear contra Ele (19.19).
Cristo derrotará a Besta e o Falso Profeta
e os lançará no lago de fogo (19.20). Os
justos, então, “[...] reinarão com ele mil
anos” (20.6). O profeta Isaías também
predisse este juízo vindouro do Cordeiro
de Deus. Ele escreveu que, um dia, o Filho
de Davi “[...] ferirá a terra com a vara de
sua boca, e com o sopro dos seus lábios
matará o ímpio” (Is 11.4).
N o final do Milênio, o juízo será envia
do do Grande Trono Branco (20.11-15).
O apóstolo Paulo diz que Deus “[...] tem
determinado um dia em que com justiça
há de julgar o mundo, por meio do varão
que destinou; e disso deu certeza a todos,

renuiclt*ndo-o doa mortos" (A t 17.31).
Sobre a ira do juízo do Cordeiro, em Isaías
11.4, M errill F. Unger escreve:

ainda que a palavra ira ou furor nflo
seja usada (Leafe, p. 425),

—Mal Couch
Ele governará com rigor, e ferirá
(atingirá) a terra (os ímpios da ter
ra, na sua segunda vinda) com a
vara da sua boca (19.15,21), para
inaugurar o seu glorioso reino mi
lenial contra a oposição dos ímpios
rebeldes (SI 2.9-12; Ap 8.1— 20.3).
Com o sopro de seus lábios (19.15),
Ele matará os ímpios (19.20-21),
especialmente “o iníquo” [sem lei]
(2 Ts 2.8), o Anticristo. Como “a
Palavra de Deus” (Ap 19.13), Ele
virá para desferir o golpe que deci
dirá a sua reivindicação do Reino
usurpado pelo Anticristo, a quem
Satanás delegará o seu poder (U n 
ger, p. 1174).
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A o resumir a doutrina da ira de Deus,
G. Harry Leafe escreve:
Existe um [...] significado escatológico para a ira de Deus. O estabe
lecimento do reino do Messias e os
acontecimentos que o acompanham
são descritos por Sofonias como um
dia de indignação (1.15), e o dia do
furor do Senhor (1.18). Estas expres
sões correspondem à ira do Cordeiro
(Ap 6.16), Jesus Cristo, que virá sobre
os ímpios no segundo advento. Esta
futura expressão da ira de Deus (cf.
Rm 2.5,8; 9.22; 1 Ts 1.10) se segue
à remoção da Igreja para o céu (cf. 1
Ts 4.15-17), um evento que resgata
os crentes da era da Igreja desta ira
(1 Ts 5.9; Ap 3.10). O último grande
juízo da história humana, que tem
lugar no Grande Trono Branco (Ap
20.11), representa a manifestação fi
nal da ira de Deus contra os ímpios,

Chicago: Moody Press, 1966.

IRA DO CORDEIRO
Os autores do N T usaram duas palavras
para descrever a ira de Deus — thumos e
argê. Thumos era usada para falar da in
dignação ardente de Deus contra o mal
e o pecado. Ela aparece mais no livro de
Apocalipse do que em todo o restante do
NT. O substantivo orgê e o verbo orgizomai
falam da ira de Deus e da sua ira judicial e
vingança contra o mal e a injustiça.
A IRA D 0 M E S S IA S

A Bíblia menciona pela primeira vez
a ira do Messias, o Cordeiro de Deus, no
Salmo 2, que ensina que o Filho, algum
dia, executará o julgamento sobre a terra.
Davi escreve que o Senhor enviará o seu
Filho e lhe dará a terra por herança (2.7-

H), No tím clu hUtõrln, o Filho destruirá
habitantes da terra “com uma vara de
ferro" o "os despedaçará como a um vaso
de oleiro” (2.9). Se o mundo não home
nagear o Filho, Deus ficará irado: “Beijai
o Filho, para que se não ire, e pereçais no

on

caminho, quando em breve se inflamar a
sua ira” (2.12). Combinando estas palavras
do Salmo 2 com o restante das Escrituras
proféticas, especialmente o livro de A po
calipse, vemos que esta ira virá a princípio
no início da Tribulação, e será consumada
no final daquele período de sete anos.
O profeta Isaías refere-se à ira do Mes
sias quando revela que “o tronco de Jessé”,
o Rei, receberá poder do Espírito do S e 
nhor (Is 11.1-5). Durante a Tribulação, ou
no final deste período terrível, o Messias
“ferirá a terra com a vara de sua boca, e
com o sopro dos seus lábios matará o ím
pio” (11.4). Isto não aconteceu na primeira
vinda de Jesus, mas terá lugar durante os
juízos da Tribulação, e certamente no final
deste período, quando o Rei vier para esta
belecer o seu reino.
Quando o Messias vier no final da Tri
bulação e assentar-se no seu trono glorioso,
“todas as nações serão reunidas diante dele,
e apartará uns dos outros, como o pastor
aparta dos bodes as ovelhas” (Mt 25.32).
Aqui as nações serão julgadas por terem
tratado mal os irmãos de Cristo, os judeus
(25.40). Segue-se um duro julgamento,
e os pecadores “irão [...1 para o tormento
eterno, mas os justos, para a vida eterna”
(25.46). Nesta ocasião, Ele “desfará [ani
quilará] pelo assopro da sua boca e [...] pelo
esplendor da sua vinda” o reino do iníquo,
o Anticristo (2 Ts 2.8). Ele também julgará
todos os que não creram na verdade, “mas
tiveram prazer na iniqüidade” (2.12).

cio da Ttihuliiçflo, o mundo tlnnmrá no»
rochedos e aos montes: “C aí sobre iuS» i*
escondei-nos tio rosto daquele que eslrt
assentado sobre o trono e tia ira do Cor
deiro, é vindo t) grande Dia da sua ira; e

quem poderá subsistir?” A fonte desta Iril
é Deus, que está assentado no seu trono,
mas também é o seu Filho, o Cordeiro de
Deus. A comparação do Cordeiro vem dn
grandiosa passagem de Isaías 53, sobre o
servo sofredor. N esta passagem, o Cor
deiro, o Messias, é levado ao matadouro
(53.7) para morrer como substituto pelos
pecados do povo de Deus. Ele foi ferido
“pelas nossas transgressões” (53.5), e “o
Senhor fez cair sobre Ele a iniqüidade de
nós todos” (53.6).
João Batista percebeu que Jesus cumpri
ria Isaías 53. Vendo seu primo Jesus perto
do rio Jordão, clamou: “Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo” (Jo
1.29). Jesus é chamado de Cordeiro em
muitas outras passagens do N T (Jo 1.36;
At 8.32; 1 Pe 1.19, Ap 5.6,8,12).
Porque Cristo morreu pelos pecados
da humanidade, Deus lhe deu plena auto
ridade para julgar aqueles que o rejeitam.
A sua ira, juntamente com a de seu Pai,
será liberada no início da Tribulação. No
entanto, a sua ira atinge o ápice no final
da Tribulação, quando Ele vier da glória
como o “Fiel e Verdadeiro” (Ap 19.11), “a
Palavra de Deus” (19.13), e com uma es
pada aguda que sairá da sua boca e “ferirá
as nações” (19.15). Então Ele “as regerá
com vara de ferro” e pisará o lagar do vi
nho do furor e da ira do Deus Todo-pode
roso, e na veste e na sua coxa terá escrito
este nome: “REI DOS REIS E SEN H O R
D O S SE N H O R E S” (19.15-16).
JUÍZO FINAL

A IRA DO CORDEIRO

Em Apocalipse 6.16-17, encontramos
a expressão “a ira do Cordeiro”. No iní

A ira dti Cordeiro não terminará com
os juízos que acontecerem no final da Tri
bulação. Seguindo o seu reino milenial,

( tinto, provavelmente junto com seu Pai
t mU<nI lal, julgará do Grande Trono Branco
(ÍO, 11-15). C'om certeza o Juiz será Jesus,
|mri|tic Ele afirmou que o Pai lhe deu todo
o Juízo, para que todos honrem o Filho
rumo honram o Pai. Com o o Pai tem a
Vida em si mesmo, assim também deu ao
1'llho ter a vida em si mesmo. “E deu-lhe o
poder de exercer o juízo, porque é o Filho
do I lomem” [o Messias] (Jo 5.22-23,26-27)
(t ,’oueh, p. 296). O apóstolo Paulo advertiu

possíveis para o arrependimento, mas ente
último ato final de rebelião, depois de m il
anos de bênção [o Milênio] marcará o final
da sua paciência. E todos os que rejeitarem
a Cristo como Senhor serão condenados ao
lago de fogo” (Hindson, p. 206).

iin atenienses dizendo que Deus “com justi1,11 há de julgar o mundo, por meio do varão
que destinou; e disso deu certeza a todos,
rcNsuscitando-o dos mortos” (At 17.31).
Não é simplesmente o Filho que está
Julgando. “O Filho se assenta com o seu Pai
(Ap 3.21; 22.1,3,12; cf.Jo 5.26-27; Hb 1.3),
e trabalha com Ele (Jo 5.19-21; 10.30; veja
Mt 25.31-46; At 10.42; 17.31). Esta passa
gem | Apocalipse 20.11 ] não faz referência ao
Filho, mas João, em outra passagem, indica
o seu envolvimento no juízo (22.12)” (Thomas, Revelation 8— 22, p. 429). Todos os
mortos incrédulos, grandes e pequenos, são
julgados diante do Grande Trono Branco,
com base em livros que têm registradas as
suas obras de injustiça (20.12). Eles não re
cebem a expiação pelo sangue de Cristo que
loi derramado na cruz, mas serão julgados,
“cada um segundo as suas obras” (20.13).
Isto resulta na segunda morte, a morte espi
ritual e a eterna separação de Deus. “Aquele
que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo” (20.15).
Com este ato final de julgamento, a ira
de Deus e a ira do Cordeiro são reduzidas e
satisfeitas. O mal, juntamente com todas
as suas conseqüências para a humanidade
e o universo é eliminado para sempre. O
Senhor Jesus Cristo jamais exibirá a ira
outra vez!
“O envio para o lago de fogo será para
sempre. Deus tez todos os seus esforços para
dar à humanidade todas as oportunidades
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JESUS CRISTO
Jesus Cristo foi a maior Pessoa que já vi
veu. N ão há ninguém que possa ser com 
parado a Ele. Sua pessoa, seu caráter, sua
sabedoria, integridade, seu amor não po
dem ser suplantados. Os maiores homens e
mulheres da história humana jamais che
garam perto da grandeza da vida de santi
dade de Cristo. Compará-lo aos maiores
vultos da humanidade é como comparar
um penhasco de granito à areia da praia.
Charles Spurgeon declarou: “Você pode
estudar, atentar e meditar, mas Jesus é
sempre um Salvador mais sublime do que
você imagina, mesmo quando os seus pen
samentos são os mais elevados”.
Jesus é o tema principal da Bíblia. Mais
de cem profecias messiânicas do AT apon-

t.mi puni suíi primeira viiulii (vrj;i o vimIhMi*
"I Y<»k*i i;is M1'sM.mii as”). Além disso, quase
trezentas profecias Jo AI e do N T falam
sobre sua segunda vinda (veja o verbete
“Segunda Vinda de Cristo”). Juntas, estas
incríveis previsões evidenciam que Jesus é
o principal tema das profecias bíblicas. Não
é de estranhar que o próprio Jesus afirmasse:
“[...] convinha que se cumprisse tudo o que
de mim estava escrito na Lei de Moisés, e
nos Profetas, e nos Salmos” (Lc 24-44).
A Bíblia enfatiza a centralidade de
Cristo no plano de Deus para tudo no céu
e na terra — plano que se desenrola peran
te os nossos olhos. Ele é o nosso Salvador,
Redentor, Senhor e Rei. As Escrituras de
claram: “|NEle| temos a redenção pelo seu
sangue, a remissão das ofensas, segundo as
riquezas da sua graça [...] segundo o seu be
neplácito, que propusera em si mesmo, de
tornar a congregar em Cristo todas as coi
sas, na dispensação da plenitude dos tem
pos, tanto as que estão nos céus como as
que estão na terra” (Ef 1.7-10).

(>l I ! c dei lalou: "I loje se tnmpilil eitil
I:m li li ii a em vi >nmis «mvidi >s". He sablil qur
o Pai o ungira para pregar o evangelho dii
salvação e oferecer o reino a Israel
olei
ta condicionada a que o aceitassem.
Os profetas do AT haviam previsto a
vinda do Messias. Chegaram até a predi
zer a natureza de seu ministério: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de
coração, proclamar libertação aos cativou
e restaurar a vista aos cegos. Jesus realizou
todas estas coisas e muito mais, eviden
ciando seu messiado.
A lista de profecias cumpridas é real
mente impressionante:
•

Ele nasceu de uma virgem (Is 7.14);

•

Ele nasceu em Belém (Mq 5.2);

•

Ele começou seu ministério na Gali
léia (Is 9.1-2);

•

Ele realizou milagres (Is 35.5-6);

•

Ele pregou a justiça (Jr 23.6);

•

Ele entrou em Jerusalém montado
em uma jumenta (Zc 9.9);

•

Ele foi traído por trinta moedas de
prata (Zc 11.12-13);

•

Ele foi crucificado (Zc 12.10);

•

Ele morreu por nossos pecados (Is
53.5-6);

•

Ele ressuscitou dos mortos (SI 16.10).

0 QUE SE C U M PR IU

Jesus iniciou o seu ministério público
com fortes declarações proféticas. Procla
mou: “Arrependei-vos, porque é chegado o
Reino dos céus” (Mt 4-17). Jesus claramente
descrevia a si mesmo como o Rei messiâni
co que havia de vir para oferecer o cumpri
mento da promessa do reino para o povo de
Israel. Incontestavelmente, Ele via aquele
momento como um cumprimento profético,
como fica claro neste registro do Evangelho
de Marcos: “veio Jesus para a Galiléia, pre
gando o evangelho do Reino de Deus e di
zendo: O tempo está cumprido, e o Reino de
Deus está próximo. Arrependei-vos e crede
no evangelho” (Mc 1.14-15).
A visão de Jesus quanto à natureza pro
fética de seu ministério fica clara em seu
sermão na sinagoga de Nazaré (Lc 4.1621). Ele leu a profecia messiânica de Isaías

Em toda a história humana, ninguém
jamais chegou perto de cumprir todas estas
profecias e outras cem semelhantes. Jesus de
Nazaré é a única pessoa que claramente cum
priu cada uma destas profecias incríveis.
SEU ATUAL M IN IS TÉ R IO

Além de atuar como nosso Sumo S a 
cerdote celestial, Jesus também prepara
o nosso futuro eterno. O N T descreve o
Senhor como nosso Sumo Sacerdote que

# MtiUtt, Inculpável e sem mácula (H b
"Portanto, pode também salvar
WÍeltam cnte os que por ele se chegam a
Hmii», vivendo sempre para interceder por
ílps," (H b 7.25) Ele também é descrito
itililo nosso “sumo sacerdote dos bens fufuros" (Hb 9.11) e “Mediador de um novo
IWtMmento” (Hb 9.15).
C,'umprindo sua grande profecia sobre

Medificação de sua Igreja, Jesus continua
Mlilimdo como seu Senhor durante a dispcnmição desta era (A p 1.10-20). O N T
ensina que o Cristo ressurreto está ativa
mente envolvido na vida de seus santos e
lio crescimento e desenvolvimento de sua
l«reja (At 1.4-5; 2.47; 3.6; 4.12; 7.59; 9.5;
V, 17; 16.31).
Quando Jesus se encontrou com os dis
cípulos no cenáculo, na noite anterior à crudficação, explicou que partia para a casa do
Pai a fim de lhes “preparar lugar” (Jo 14.1-6).
Esta promessa foi feita apenas aos discípulos
ht*is. Judas já havia deixado o local para pre
parar sua traição. Jesus, então, prometeu pre
parar um lugar no céu para os crentes e, um
dia, voltar para buscá-los. Esta é a primeira
menção ao arrebatamento no NT.
Nesse meio tempo, Jesus segue prepa
rando sua noiva, a Igreja. O N T descre
ve a relação espiritual entre Cristo e sua
Igreja como semelhante à existente entre
um marido e sua esposa. O apóstolo Paulo
disse: “Maridos, amai vossa mulher, como
também Cristo amou a igreja e a si mesmo
se entregou por ela [...] para a apresentar
a si mesmo igreja gloriosa [...] santa e sem
defeito” (Ef 5.25, 27). Apocalipse 19.79 descreve as Bodas do Cordeiro no céu.
Cristo é descrito como o Noivo, cuja espo
sa (a Igreja) se aprontou para o casamento,
como noiva de Cristo.
SEU M IN IS TÉ R IO FUTURO

Jesus Cristo continuará a edificar sua
Igreja até que o arrebatamento nos cha

me de volta para a casa do Pal (Mt 16.18;
24-14; Jo 14.1-6). O N T descreve diversos
aspectos do futuro ministério de Cristo que
estão relacionados a sua segunda vinda:
1. O Arrebatamento da Igreja. O pri
meiro evento relevante relacionado à se
gunda vinda de Jesus é o arrebatamento
da Igreja. Quando aquele momento che
gar, Cristo descerá dos céus “com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta
de Deus; e os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro; depois, nós, os
que ficarmos vivos, seremos arrebatados
[gr.: harpazo] juntam ente com eles nas
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares”
(1 Ts 4.16-17). Esta promessa profética
é acom panhada por palavras de confor
to, bênçãos e incentivo. Daí ser chamada
de “a bendita esperança” (T t 2.13; veja o
verbete “A rrebatam ento” ).
2. O Tribunal de Cristo. Todos os crentes
deverão comparecer perante o tribunal (gr.:
bema) de Cristo a fim de serem recompen
sados (2 C o 5.10). Jesus disse: “E também
o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho
todo o juízo” (Jo 5.22). Paulo acrescenta:
“[o] Senhor Jesus Cristo, que há de julgar
os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu
Reino” (2 Tm 4.1). O julgamento perante
o Grande Trono Branco será apenas para
os ímpios e ocorrerá ao fim do Milênio, en
quanto que o Tribunal bema é para os fiéis e
ocorre antes do Milênio. E este julgamento
que determina as coroas e os galardões dos
crentes, preparando a noiva de Cristo para
reinar com Ele na terra (veja os verbetes
“Coroas” e “Tribunal de Cristo”).
3. As Bodas do Cordeiro. Cristo, no céu,
irá casar-se com sua noiva, a Igreja (Ap
19.7-9). Esta união espiritual está descrita
nas Escrituras como um casamento, segui
do por um banquete na terra. Os 24 anci
ãos em Apocalipse 4.4, vestidos de branco,
simbolizam a Igreja arrebatada no céu. Ao
longo de todo o livro de Apocalipse, os an-

clflos servem como uma representaçflo da
Igreja remida, que foi recompensada com
coroas de ouro e vestes brancas (veja o ver
bete “ Anciãos, 24” ).

Jerusalém foi destruída pelos romanos. Si\o
inúteis todas as tentativas de enxergar tal»
eventos como cumpridos no passado. As
profecias simplesmente não correspondem

4. A Manifestação Gloriosa. A segun
da vinda de Cristo é descrita como uma
manifestação gloriosa (gr.: epiphaino) ou
epifania. Em 2 Tessalonicenses 2.8, lemos
sobre “o esplendor da sua vinda”. Jesus
aludiu a este mesmo evento quando disse:
“Então, aparecerá no céu o sinal do Filho
do Homem” (Mt 24-30). Ele explicou
que todas as tribos da terra o veriam vin
do “logo depois da aflição daqueles dias”
(24.29). A manifestação gloriosa, que
ocorre ao fim do período da Grande Tri
bulação, é um evento totalmente separa
do do arrebatamento da Igreja, que ocorre
logo no início daquele período (veja o
verbete “Manifestação Gloriosa”).
5. O Retomo Triunfante. A segunda vin
da de Cristo envolve tanto a sua manifesta
ção gloriosa como o seu retorno triunfante.
Apocalipse 19.11-16 descreve este incrível
acontecimento, em que Jesus aparecerá so
bre um cavalo branco, com vestes salpica
das de sangue e olhos flamejantes. Ele virá
conduzindo sua noiva, a Igreja triunfante,
em seu retorno à terra para estabelecer seu
reino milenial como Rei dos reis e Senhor
dos senhores. Pela força da sua palavra, Ele
dizima o exército do Anticristo. Em se
guida, lança a Besta e o Falso Profeta no
lago de fogo (Ap 19.19-21; veja os verbetes
“Besta”, “Falso Profeta” e “Lago de Fogo”).
6. A Salvação de Israel. No NT, a vol
ta de Cristo está associada à salvação e
libertação de Israel. Conforme Mateus
24-22-31, os dias da Grande Tribulação
são abreviados, os eleitos são poupados e
as nações, salvas. A s nações gentílicas (gr.:
ethnos) são reunidas perante Cristo e jul
gadas conforme o tratamento dispensado a
seus “irmãos” (Mt 25.31-46). Nenhum des
ses eventos teve lugar em 70 d.C., quando

aos fatos. Estes acontecimentos, portanto,
ainda estão por acontecer (veja o verbete
“Conversão de Israel”)
7. O Aprisionamento de Satanás. Apoca*
lipse 20.1 -3 claramente afirma que, no futu
ro, Satanás será aprisionado de uma forma
jamais vista na história. Em primeiro lugar,
a descrição profética do aprisionamento de
Satanás vem logo após o retorno triunfante
de Cristo em Apocalipse 19. Isto não acon
teceu na primeira vinda de Cristo. Em se
gundo lugar, o aprisionamento de Satanás
em Apocalipse 20 deixa-o completamente
imobilizado. Ele é “lançado no abismo” (gr.:
abysos), onde é trancado, selado e impossi
bilitado de enganar as nações. Argumentos
de que Satanás já se encontra preso pelo
poder da cruz são risíveis à luz de claras de
clarações bíblicas contrárias a esta posição.
Pedro recomendou cautela aos cristãos,
pois “[...] o diabo, vosso adversário, anda
em derredor, bramando como leão, buscan
do a quem possa tragar” (1 Pe 5.8). Paulo
comenta que Satanás o esbofeteia com “um
espinho na carne” (2 Co 12.7) e atrapalha
seu ministério (1 Ts 2.18). Os escritores do
N T dão diversas indicações de que Satanás
é um inimigo ativo a quem devemos resistir
até a volta de Cristo, que o amarrará e imo
bilizará no abismo.
8. O Reino Milenial. Os profetas do
AT previram uma futura era messiânica,
quando o Messias reinaria sobre todos na
terra. Eles descreveram esta época como
urna era de paz, prosperidade e longevida
de sem par (Is 60— 66). Apocalipse 20.1 -7
menciona especificamente, por seis vezes,
que o reino de nosso Senhor na terra per
dura por mil anos. Satanás será aprisio
nado no abismo por mil anos. Os santos
reinarão com Cristo por mil anos. Os

ímpios mortos nflo serflo ressuscitados até
tt htn dos mil anos. Sc Joâo quisesse que
tt número fosse apenas simbólico, jamais
o teria salientado desta forma. Somente
npÓN transcorrerem mil anos, Satanás será

LaHaye, Tim. Why B tlliv i I n j t t u i ? Eugtnt, Ora-

nolto, finalmente derrotado e lançado no
ln^o de fogo (A p 20.10; veja o verbete
"Reino Messiânico” ).
9. O Julgamento perante o Grande Trono
lirtmeo. Após o reino milenial de Cristo
nobre a terra, os ímpios mortos em todas
us eras serão reerguidos e comparecerão
perante Cristo no julgamento diante do
(irande Trono Branco (Ap 20.11-15).
Mesmo a morte e o inferno entregarão seus
mortos para este julgamento. Ter ou não o
nome listado no Livro da Vida determinará
se a pessoa será ou não condenada ao lago
de fogo. O livro que registra as obras de
cada indivíduo determinará a severidade
do castigo recebido. A condenação neste
julgamento é chamada de “segunda mor
te”, visto que é permanente e eterna (veja
o verbete “Grande Trono Branco”).
10. O Reino Eterno. Por fim, mesmo
o reino milenial perderá a cor em face do
Reino eterno de Cristo na Nova Jerusalém
(Ap 21-22). A cidade eterna de Deus será
o lar dos salvos por toda a eternidade. Todo
pranto cessará e não haverá mais sofrimen
to ou dor. A árvore da vida e as condições
do Éden serão restauradas. Já não existirá
pecado, doença ou morte. Cristo, o Cor
deiro, estará no centro de toda a adoração.
Ele será a luz e a glória da cidade eterna
(veja o verbete “Vida Eterna”).
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JULGAMENTO DAS NAÇÕES
A s Escrituras descrevem diversos jul
gamentos escatológicos diferentes, in
cluindo o julgamento entre “ovelhas e
bodes” , o Tribunal de Cristo e o julga
mento diante do Grande Trono Branco.
Estes julgamentos ocorrem em momen
tos diferentes e aplicam-se a diferentes
grupos. O salmista referiu-se a um destes
eventos, quando declarou: “Levanta-te,
Senhor! N ão prevaleça o homem; sejam
julgadas as nações perante a tua face” (SI
9.19). A Bíblia fala sobre quando e onde
ocorrerá este julgam ento das nações. E
ainda descreve os participantes, a razão
do julgamento e os propósitos de Deus
para ele.
0 M O M EN TO D 0 JULG AM EN TO
Em Relação à Segunda Vinda

Segundo o profeta Joel, este julgamen
to das nações ocorre juntamente com “o
grande e terrível Dia do Senhor”. Joel, evi
dentemente, estabelece que tal julgamento
ocorrerá perto do fim da Tribulação e do
início do Reino messiânico (J1 2.31). Mais
especificamente, Joel afirma que o julga
mento acontecerá quando Judá e Jerusalém
tiverem sua “sorte transformada” (J1 3.1-2).
Comentários acerca da restauração da sor
te de Israel são freqüentemente utilizados
com referência ao reino milenial, que passa
a existir após o retomo em poder e glória
do Senhor Jesus Cristo (Ez 39.25; Am 9.1415). Isto traz a informação de que o julga-

menfo ocorre depois dn segunda vinda, pois
srt entflo Israel receberá estas bênçSos.
Em seu discurso profético no monte das

Oliveiras, o Senhor Jesus também relacio
nou o acontecimento a sua segunda vinda.
Disse que a reunião das nações para o julga
mento seria após Ele vir em majestade com
os santos anjos e assentar-se no trono da
sua glória (Mt 25.31-32).

cado simbólico. Este será o local em Isra
el onde o Senhor Jesus, recém-chegado,
reunirá as nações a fim de julgá-las. Possi
velmente, refere-se a um local futuro que
passará a existir a partir das mudanças to
pográficas que ocorrerão em Israel com a
segunda vinda (Zc 14.4). Deverá ser um

local próximo de Jerusalém.
OS PARTICIPANTES DO JULG AM ENTO

Em Relação ao Reino M ilenial

O julgamento das nações acontece an
tes do início do reino milenial. O resul
tado do julgamento determina a entrada
ou não de cada nação no Milênio. Daniel
12.11-12 refere-se a um período de até 75
dias entre a segunda vinda e o início efe
tivo do Milênio. N a passagem, Daniel diz
que quem perseverar até o dia de número
1.335 será bem-aventurado. Cremos que
esta bênção é o privilégio de entrar no
Reino messiânico, que começa naquele
mesmo momento. O julgamento das na
ções ocorre logo antes do reino milenial;
portanto, não deve ser confundido com
o julgamento diante do Grande Trono
Branco, que acontece após os mil anos do
reinado de Cristo (A p 20.11-15).
0 LOCAL DO JULG AM ENTO

AquEle que Ju lga
O Juiz que preside todos os julgamentos
no fim dos tempos é o Senhor Jesus Cristo.
De acordo com o próprio Senhor, o Pai en
carregou o Filho de realizar todos os julga
mentos. Ele julgará com justiça e conforme
a vontade do Pai.
Aqueles que São Julgados
Tanto Joel 3 como Mateus 25 declaram
que as “nações” são reunidas perante o Se
nhor. A palavra traduzida por “nações” tam
bém significa “gentios”. Esta última opção
de tradução é a mais comum em todo o NT.
Normalmente, refere-se a pessoas que não
pertencem à nação escolhida de Israel. Por
esse motivo, seria provavelmente mais cor
reto chamarmos o evento de “julgamento
dos gentios”, porque estes estão em contras
te com o povo da aliança nos dois textos.
Este julgamento, no entanto, não in
clui todos os gentios que já viveram, mas
somente aqueles que estiverem vivos quan
do Cristo vier pela segunda vez. A palavra
“gentio” aplica-se a vivos, não a mortos.
As passagens que falam sobre o julgamento
não dizem nada a respeito de morte ou res
surreição. Os gentios que estiverem vivos à
época da segunda vinda serão julgados por
seus atos logo antes da volta de Cristo (J1
3.2-3; Mt 25.35-40).

Considerando que o julgamento das
nações ocorrerá após a segunda vinda, é
evidente que tudo se dará na terra, pois
o Senhor Jesus afirmou que o julgamento
ocorreria após sua volta à terra (Mt 24-2731; 25.31-32). O profeta Joel disse de for
ma explícita que as nações seriam reunidas
para o julgamento no “Vale de Josafá” (J1
3.2,12). Alguns estudiosos identificam este
lugar como o Vale de Cedrom, perto de Je 
rusalém. Outros entendem ser o lugar onde
Deus livrou o rei Josafá, derrotando uma
coalizão de inimigos (2 C r 20).
AS RAZÕES DO JULG AM ENTO
O mais provável é que o nome (que
Quando as pessoas comparecem dian
significa “Jeová julga” ) tenha um signifi te do Senhor Jesus, seu destino eterno não

i*Ntrf Nendo determinado. A participação ou
nílo no Reino de Deus é definida durante a
vida na terra, e nâo durante o julgamento
por Cristo. Jesus disse claramente a Nicodemos que, para entrar no Reino dos céus,

era necessário nascer de novo (Jo 3.5). En
trar no reino (salvação) não é algo que se
consegue realizando boas obras (Tt 3.5; Ef
2.8-9), mas tão-somente pela fé em Cristo
(Jo 3.16; Rm 3.20-30; G1 2.16). A salvação
é sempre um presente de Deus, recebido
quando confiamos em Jesus.
Durante os sete anos da Tribulação, to
dos nesta terra ouvirão a verdade do evan
gelho de Cristo (Mt 24.14). Apesar de os
144.000 saírem à frente na proclamação
do evangelho, milhões de crentes testemu
nharão de sua fé em Jesus Cristo (Ap 7.417). Podemos, então, estar certos de que,
quando os gentios vivos comparecerem
perante Jesus para este julgamento, eles já
terão ouvido o evangelho e assim terão re
cebido ou rejeitado a oferta da salvação.
A condição interna, espiritual, dos gentios
é exteriorizada pela forma como tratam Israel
durante a Tribulação. Esta é uma verdadeira
prova de virtude, tendo em vista a intensa
perseguição sofrida pelos judeus durante a se
gunda metade da Tribulação. Os judeus, for
çados a fugir da morte e do extermínio, não
terão como cuidar de si mesmos. Os gentios
piedosos, ainda que correndo grande risco,
darão alimento e abrigo ao povo da aliança,
além de muitos outros atos generosos.
Jesus chama estes gentios de justos (Mt
25.3). As boas ações que fazem para Jesus
confirmam esta designação. Estes gentios
justos (as “ovelhas” ), porém, ficam con
fusos por não se lembrarem de nada que
tivessem feito a Jesus. O Senhor explicalhes que, ao fazerem boas ações “a um des
tes meus pequeninos irmãos”, estavam na
verdade fazendo a Ele próprio (Mt 25.40).
Os “irmãos” de Jesus não se referem à hu
manidade em geral, mas aos judeus que são

verdadeiramente crentes e vítimas da per
seguição inspirada por Satanás.

Os gentios justos serão recebidos no
reino do M ilênio pelo Rei. São justos por
terem sido salvos pela graça, mas sua jus
tiça é evidenciada pelo cuidado dispensa
do aos “ irmãos” de Jesus durante aqueles
dias terríveis.
Semelhantemente, as ações dos injustos
(“bodes”) revelam sua verdadeira condição
espiritual. Sua resistência à mensagem do
evangelho é demonstrada por seu antisemitismo. Jesus também os acusará por se
terem recusado a dar ajuda e assistência a
seus “ irmãos” durante a Grande Tribulação
(Mt 25.45). Maltratar os “irmãos” de Jesus
é uma prova de que eles não são justos. De
vem, portanto, ser impedidos de entrar no
reino do Milênio.
0 S PROPÓ SITO S D 0 JULG AM ENTO

Demonstrar o Caráter de Deus
O ser humano terá de finalmente en
xergar e reconhecer que o Senhor é Deus.
Os julgamentos registrados nas Escrituras
revelam que todas as criaturas, mais cedo
ou mais tarde, dobrarão os joelhos e aceita
rão sua justa posição de submissão ao Deus
Criador (Fp 2.9-11; Jo 5.22-23). Quando se
encerrarem os julgamentos, nenhuma cria
tura ousará falar mal do caráter do único
Deus. O julgamento dos gentios contribui
rá para este importante fim.
Q arantir Acesso aos Justos
Os gentios justos serão recebidos no
Reino de Jesus, o Messias, quando Ele lhes
disser para “[possuir] por herança” o reino
(Mt 25.34). Estes gentios salvos serão rece
bidos com júbilo no Reino do Messias. Nas
Escrituras, “possuir por herança” está con
dicionado às boas obras de um indivíduo
após a salvação. Herdar o reino não inclui
apenas entrar no reino durante o Milênio,
mas também receber recompensas.

Julgai
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Jhi/mos

Assim como acontece às “ovelhas" justas,
os atos ilos “bodes” ímpios evidenciam sua

verdadeira situação espiritual (Mt 25.41-46;
|l 3.2-3). Eles são impedidos de entrar no glo
rioso Reino do Messias e são enviados para
serem eternamente punidos. Estes sofrerão
perpétua punição: o fogo eterno que fora fei
to para Satanás e seus anjos (Mt 25.41).
Os “bodes” mostram sua rejeição ao
evangelho quando se recusam a auxiliar
os “irmãos” de Jesus durante a Grande
Tribulação. São responsáveis por trazer
grande sofrimento aos judeus, forçando-os
a abandonar a Terra Prometida, dividindo
o território e escravizando o povo. Ao se
rem julgados, esses gentios ímpios terão de
dobrar os joelhos diante daquEle a quem
rejeitaram e trataram com desprezo.
DEUS TUDO VÊ E CONHECE

Os homens são, perante Deus, respon
sáveis pelo que fazem com sua verdade e
seu povo. Algumas pessoas poderiam pen
sar que Deus não as está vendo, mas as Es
crituras deixam claro que Ele conhece tudo
o que o homem faz e diz. O homem será
recompensado ou punido de acordo com os
padrões de Deus, o que vale para os gentios
que estiverem vivos durante a Grande Tri
bulação. Eles comparecerão perante o Rei
em sua segunda vinda, quando serão rece
bidos ou excluídos do Reino do Messias.

—Paul Benware
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JULGAMENTOS DO
NOVO TESTAMENTO
A idéia de um único julgamento geral ao fim
dos tempos é incompatível com a revelação
bíblica. Paul Van Gorder (p. 1) observa: “A
crença popular de que haverá apenas um ju
ízo final, em que toda a humanidade compa
recerá, é uma idéia estranha aos ensinos da
Palavra de Deus. Juízo vindouro? Sem a me
nor dúvida! Um julgamento geral? Jamais!”
Ao longo do AT, os julgamentos de Deus
estão associados ao Dilúvio, à destruição de
Sodoma e à queda de várias nações, inclusi
ve de Israel e de Judá. No NT, os juízos de
Deus manifestam-se em oito áreas.
Na Palavra de Deus, os julgamentos são
bastante amplos. Três dos oito julgamentos
não estão relacionados ao plano escatológico
de Deus, os quais são: o julgamento da cruz
(Jo 5.24; Rm 5.9; 8.1; 2 Co 5.21; G13.13; Hb
9.26-28; 10.10,14-17), o julgamento sobre o
crente que está sendo disciplinado (1 Co
11.31-32; Hb 12.5-11) e o autojulgamento
do crente (1 Co 11.31; 1 Jo 1.9). Os outros
cinco juízos possuem implicações escatológicas: o julgamento das obras dos crentes
no Tribunal de Cristo (2 Co 5.10), o julga
mento da nação de Israel (Ez 20.37-38; Zc
13.8-9), o julgamento das nações (Is 31.1-2;
J1 3.11-16; Mt 25.31-46), o julgamento dos
anjos caídos (Jd 6) e o julgamento diante do
Grande Trono Branco (Ap 20.11-15).

blishing Company, 1993.
Fruchtenbaum, Arnold. The Footsteps ofthe Messiah. Tustin, Califórnia: Ariel Ministries, 1993.

1.
A Cruz. No calvário, Jesus exper
mentou o juízo de Deus sobre os pecados

iln inundo. Ele morreu no lugar dos peca
dores, substituindo-os. “Cristo nos resgatou
tlit maldição da lei, fazendo-se maldição
por nós, porque está escrito: Maldito todo
iH|uele que for pendurado no madeiro” (G1

1,1 <). A cruz foi um juízo de Deus sobre os
pecados do mundo.

As Recompensas dos Crentes
1.(-oroa incorruptível 1 Coríntios 9.25
2.Coroa da justiça

2 Timóteo 4.8

i,Coroa da vida

Apocalipse 2.10

4.Coroa de glória

1 Pedro 5.4

5.Coroa de júbilo

1 Tessalonicenses 2.19

2. O Autojulgamento. Antes de julgar
um cristão pelo pecado em sua vida, Deus
lhe dá a oportunidade de lidar com o pro
blema. Ao explicar o motivo de doenças e
mortes entre os membros da igreja em Corinto, Paulo ressaltou o juízo de Deus contra
o pecado (1 Co 11.30). E então explicou:
“Porque, se nos julgássemos a nós mesmos,
não seriamos julgados” (1 Co 11.31).
3. Castigo. Na maior parte das vezes, adversidades e enfermidades não resultam de
pecado na vida do crente, mas às vezes sim.
As Escrituras tratam o caso como castigo

de Deus sobre seus filhos (H b 12.5-11), o
qual pode ser evitado se os crentes julga
rem a si mesmos.

4- O Tribunal de Cristo. Algumas vezes,
este julgamento é chamado de tribunal
bema (grego). “Porque todos devemos com
parecer ante o tribunal de Cristo, para que
cada um receba segundo o que tiver feito
por meio do corpo, ou bem ou mal” (2 Co
5.10). No bema, Deus julgará as obras dos
crentes, e não seus pecados. Estes foram ex
piados completamente por Jesus e Deus não
se lembra mais deles (Hb 10.17). No bema,
todas as obras serão avaliadas segundo suas
intenções e resultados. Visto que Deus é
justo, Ele não pode deixar de examinar as
nossas obras, sejam boas ou más. O Tribunal
de Cristo é muitas vezes tratado como par
te das doutrinas sobre recompensas para os
cristãos. Não se trata de um julgamento para
determinar se os crentes entrarão no céu,
mas para avaliar a quantidade e a qualidade
dos serviços prestados na terra. Sendo fiéis a
Cristo, os cristãos serão recompensados.
Nem todos receberão a mesma recom
pensa. Os serviços prestados ao reino serão
testados para determinar a extensão desta
recompensa. Possivelmente, alguns terão
muito pouco com que entrar no céu além da
salvação (1 Co 3.12-15). A Bíblia também

OS JULGAMENTOS FUTUROS
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Motivo do
julgamento
Os julgados
Ju|gamento

Momento do

A cruz

O Pai

Cristo e aqueles
que estão “em
Cristo”.

O amor de Deus
pelos pecadores

A p r o x im a d a m e n 
te 30 d.C./Páscoa/
Nove da manhã até
o meio-dia

A utoju lgamento

Crente
individual

Crente
individual

Desejo do crente
de participar na
Ceia do Senhor.

Continuamente

Castigo

O Pai

Crente
individual

O amor de Deus
por seus filhos

Durante a vida cristã,
quando necessário.

Tribunal de
Cristo

O Senhor Crente
Jesus
individual

Concessão
coroas

Logo após o arreba
tamento

Tribulação

Deus

Orações dos san
tos martirizados

Entre o arrebata
mento e a revelação
de Cristo

Nações
gentílicas

O Senhor As nações
Jesus
gentílicas

A identificação
do Senhor com
seus “irmãos”

Na revelação de Cris
to em sua glória

Grande Tro
no Branco

Deus, por
intermé
dio do
Filho

A harmonia
entre o amor e
a santidade de
Deus

A o fim do reino mi
lenial de Cristo

Os Anjos

Os cren Os anjos caídos
tes, prova
velm ente
junto com
Cristo

Rebelião de al
guns anjos sob
a liderança de
Satanás

Algum tempo após
o
arrebatamento
da Igreja, provavel
mente perto do fim
do Milênio

“Habitantes
da terra”

Aqueles que
não tiverem o
nome inscrito
no Livro da
Vida.
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OS JULGAMENTOS
I ocal do
Julgamento

Base de
Julgamento

Propósitos do
Julgamento

p ena

Salvação daque
les que crêem

l lólgora

A santidade
de Deus

Proporcionar a
expiação dos pe
cados do homem
e tornar a recon
ciliação possível.

À inesa do
Senhor

As Escrituras

Evitar uma partici Enfermida C o m u n h ã o
pação indigna na des e morte renovada
Ceia do Senhor.

No corpo ou
na vida cristã

O pecado na
vida do crente

S o frim e n  Rende frutos pa
Demonstrar a
to momen cíficos de justiça.
existência de um
relacionamento e tâneo
desenvolver maior
comunhão.

O céu, talvez a
sala do trono

Qualidade
mordomia

Avaliar as obras Perda
de Purificação de
dos crentes e con algumas re algumas recom
ceder recompensas compensas pensas

da

Morte

Benefícios do
Julgamento

Julgamento no A vingança de
céu, penalida Deus contra aque
les que se opõem
de na terra
a sua obra.

Derramar a ira
de Deus sobre os
iníquos e trazer
arrepen dim en to
a alguns.

S o frim e n  Arrependimen
to a cada to de alguns
selo, trombeta e taça
de ira

A atenção ou
falta de atenção
das nações gen
tílicas para com
os “ irmãos”

Separar ovelhas e
bodes.

Fogo eterno A entrada no
reino

Perante o tro A resposta de
cada um a Cris
no de Deus
to e sua obra (a
intensidade de
sua oposição)

Garantir a puni
ção para o pecado
e determinar a
intensidade desta
punição eterna.

Provavelmen
te no céu

Avaliar os anjos.

Perante o trono
da sua glória

A soberania
de Deus

Lago de
Fogo, a
segunda
morte

Menor sofri
mento eterno
para alguns

Fogo Eterno Marca o fim
do mal.

enitinu que podemos perder parte da recom
pensa anteriormente adquirida. Portanto, é
importante que o crente continue a servir

fielmente a Cristo mesmo após ter ganhado
um prêmio (2 Jo 8). Essas recompensas são,
às vezes, identificadas como “coroas” na Bí
blia (leia o verbete “Coroas”).
Não raro, o Tribunal de Cristo é retrata
do como um lugar de lágrimas e remorso para
alguns crentes, por causa de sua infidelidade
e pecado. Entretanto, mesmo aqueles que
forem minimamente recompensados cer
tamente se regozijarão. Paulo lembra-nos:
“Portanto, nada julgueis antes de tempo, até
que o Senhor venha, o qual também trará à
luz as coisas ocultas das trevas e manifestará
os desígnios dos corações; e, então, cada um
receberá de Deus o louvor” (1 Co 4-5).

dade, n Igreja. Jesus disse: "Porque qualquer
que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse
é meu irmão, irmã e mãe” (Mt 12.50). Nes
te caso, o tratamento dispensado às igrejas
e aos crentes será a base deste julgamento.

C.
Os Oprimidos. A o longo de toda a
Bíblia, Deus é descrito como Protetor da
queles que não podem se defender sozi
nhos. Alguns estudiosos sugerem que Deus
julgará as nações com base na proteção que
cada uma ofereceu aos oprimidos e desam
parados em suas respectivas sociedades.
Isto incluiria os pequeninos, os idosos, os
pobres e os ainda não-nascidos.

6. Tribulação. Durante a Grande Tri
bulação, Deus derramará três grupos
principais de juízos sobre o mundo (os
5.
O Julgamento das Nações Gentílicas.
selos, as trombetas e as taças). O primei
Com a segunda vinda de Cristo, todas as ro grupo acom panha o rompimento dos
nações do mundo comparecerão perante sete selos que fecham um pergaminho
Ele para serem julgadas (Mt 25.32) — cena (um livro), que bem pode ser o título de
descrita na Bíblia como uma separação en propriedade do mundo. A segunda série
tre bodes e ovelhas. Este julgamento funda de juízos vem junto com o som de sete
menta-se no tratamento dispensado àque trombetas. Por fim, um grupo final ocorre
les que Cristo identifica como “um destes quando sete anjos derramam taças da ira
meus pequeninos irmãos” (Mt 25.40,45). de Deus sobre a terra (veja os verbetes
Estes podem ser (1) Israel, (2) a Igreja ou “Selos de Juízo” , “Trombetas de Juízo” e
(3) os oprimidos.
“Taças de Juízo” ).
A. Israel. Algumas pessoas acreditam
que a base deste julgamento seria o tra
tamento dispensado aos judeus. Se for o
caso, as ovelhas serão os povos das nações
que procuraram ajudar os judeus. Os de
mais — aqueles que perseguiram os judeus
ou ignoraram seus apuros — serão os bo
des. Tal interpretação está de acordo com
a promessa de bênçãos da aliança abraâmica para aqueles que abençoarem a se
mente de Abraão.
B. A Igreja. Alguns comentaristas de
fendem que os irmãos de Jesus são, na ver

7. O Julgamento do Grande Trono Branco. Com o fim do reino milenial de Cristo,
os mortos não salvos comparecerão peran
te o trono de Deus para serem julgados.
“E vi os mortos, grandes e pequenos, que
estavam diante do trono, e abriram-se os
livros. E abriu-se outro livro, que é o da
vida. E os mortos foram julgados pelas
coisas que estavam escritas nos livros, se
gundo as suas obras.” (Ap 20.12) Este jul
gamento não dá a entender que as pessoas
poderão ir para o céu ou para o inferno
por causa de suas obras. Todos os que são
julgados perante o Grande Trono Branco

m il)» destinados ao Inferno, pois rejeita
ra m a Deus. O julgamento do Grande Tro-

IH i Branco determinará o grau de punição
a f*o r enfrentado pelas pessoas que rejeita
ra tn a Deus, com base na natureza de suas
nH rus más. Q uando o livro das obras dos
lu >mens for aberto (A p 20.12), será determ in ada a severidade do castigo a que cada
iii n foi sentenciado. Todos os sentenciadi >s serão enviados ao “lago de fogo” (Ap
2 0 .1 4 ) , onde sofrerão conforme o castigo
q i l e lhes foi determinado.

a Besta e o Falso Profeta sSo lançados
vivos no lago de fogo, dando a entender
que se trata de um sofrimento consciente.

Tal descrição não é encontrada nas outras
ocorrências da expressão, mas João prova
velmente queria que seus leitores se lem
brassem disso. Este é um ponto problemá
tico para aqueles que defendem uma vi
são aniquilacionista do Juízo Final (visão
também contrária a Mt 25.46).
O “lago de fogo” é apenas um dentre os
muitos termos e expressões bíblicas que falam
sobre o inferno e o castigo eterno dos ímpios
8.
Os Anjos. A Bíblia também ensina
e dos inimigos de Deus, incluindo Satanás,
q u e os anjos caídos serão julgados. Paulo a Besta e o Falso Profeta. Conforme lemos
pcjrguntou aos coríntios: “N ão sabeis vós em Apocalipse 20.11-15, os ímpios, depois
qm.ie havemos de julgar os anjos?” (1 Co 6.3) de serem julgados diante do Grande Trono
P e r to do fim da era, os crentes representa- Branco ao fim do Milênio, serão lançados no
r íio a Deus no papel de juizes. Isto poderá lago de fogo, onde ficarão para sempre.
a«jontecer durante a Tribulação, o reino
Atualmente, não há ninguém no lago
m ile n ia l ou a eternidade que se seguirá. A de fogo. A localização de todos os ímpios
Ig r e ja atuará como os juizes que governa- mortos desde o início da criação é, no AT,
n im Israel antes de seu primeiro rei.
“seol” e, no NT, “hades” ou “inferno”. S e 
gundo Lucas 16, este lugar é bastante pa
— Elmer Towns recido com o lago de fogo, mas não igual.
Depois do julgamento do Grande Trono
Branco, todos os anjos caídos e a huma
B IB LIO G R A FIA
nidade incrédula passarão a eternidade no
Pentecost, J. Dwight. Things to Come. Crand Ra
lago de fogo. Os crentes, porém, entrarão
pids: Zondervan, 1975.
no céu e viverão eternamente na presen
Thomas, Robert. Revelation 8—22: An Exegetical
ça de Deus. Aqueles que forem lançados
Commentary. Chicago: Moody Press, 1992.
no lago de fogo passarão pela “segunda
Towns, Elmer. Theology for Today. Forth Worth:
morte” (Ap 2.11; 21.8), que não é igual
Harcourt & Brace, 2001.
à primeira, física e temporal. A primeira
Van Corder, Paul R. The Judgments of God.
morte é apenas a interrupção da existên
Crand Rapids: Radio Bible Class, 1972.
cia na terra, mas a segunda não traz ne
Walvoord, John F. The Revelation ofJesus Christ.
nhuma interrupção. Em vez disso, inclui
Chicago: Moody Press, 1966.
a consciência do castigo eterno (Osborne, pp. 723-724). Aqueles que rejeitam o
chamado de Deus, cujos nomes não estão
LAGO DE FOCO
escritos no Livro da Vida, enfrentarão
um terrível julgamento e um futuro ain
da
mais funesto. “Se o céu é, em muitos
A expressão “lago de fogo” aparece cinco
graus,
mais maravilhoso do que sua descri
vezes no NT, todas no livro de A pocalip
se (19.20; 20.10,14,15; 21.8). Em 19.20, ção em Apocalipse 21.1— 22.5, também

a condennçflo eterna é, em muitos «rnus,
mais terrível do que seu retrato aqui |Ap
20.13-151.” (Osborne, p. 725)

A figura de um “lago de fogo” pode,
em parte, derivar do fogo e enxofre que
descem do céu sobre Sodom a e Gomorra (G n 19.24; Lc 17.29-30). Há também
uma relação com o termo gehena, que é
uma outra palavra para o castigo eterno
utilizada por doze vezes no NT. O riginal
mente, este era o nome do lugar onde
Acaz e Manassés sacrificavam seus filhos
ao deus pagão M oloque, na época do AT
(2 Rs 16.3; 21.6; 2 C r 28.3; 33.6). O lu
gar foi amaldiçoado e tornou-se um sím 
bolo do futuro castigo eterno (Is 66.24; Jr
7.30-33; 19.6). Durante o tempo de Je 
sus, o Geena (Vale de Hinom, na colina
sul de Jerusalém) foi um depósito de lixo,
onde os dejetos eram continuamente
incinerados. Assim, Geena serviu como
um símbolo de punição eterna (M t 3.12;
25.41-46; Mc 9.44-48).
O AT e o N T continuamente enfati
zavam idéias de destruição catastrófica e
castigo eterno, de modo que os leitores de
João deviam estar bastante familiarizados
com tais conceitos. A figura do “lago de
fogo” é vivida e recorrente na Bíblia (O s
borne, pp. 690-691).
Três importantes conceitos surgem
do uso que João fez da expressão “lago de
fogo”. Primeiro, os iníquos, em algum mo
mento futuro, serão permanentemente se
parados de Deus e passarão pela “segunda
morte” (Ap 20.14; 21.8). Em segundo lu
gar, o fogo indica a santidade abrasadora de
Deus, segundo a qual Ele exige castigo para
o pecado e a rejeição (Hb 10.30; Ap 14.911). Por fim, trata-se de um fogo inextinguível que retrata o inferno e a separação
de Deus como sendo eternos (Mc 9.43-48;
Ap 20.10) (Phillips, p. 460).

— Timothy J. Demy
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A visão de João com o livrinho aberto é
um momento dramático no relato da Tri
bulação, em Apocalipse 10. Quando o S e 
nhor dá esta visão, proporciona a João um
alívio momentâneo do terrível cenário de
horrores que se abatem sobre a terra. A
expressão “livrinho” ou “pequeno rolo”
(biblaridion) é o diminutivo da palavra
grega biblarion, que deriva da palavra biblion, ou pergaminho.
João acabara de receber uma visão dos
eventos que acompanhariam o soar da sex
ta trombeta (9.13-21). Apocalipse 10.1—
11.14 é um interregno antes de a sétima
trombeta anunciar que Cristo está prestes
a assumir seu trono (11.15-19). As nações
ficam enfurecidas quando percebem que há
mais juízos de Deus a caminho.
A visão do livrinho começa com um
anjo forte descendo do céu, envolto em
nuvens e com um arco-íris (gr.: iris) ador
nando sua cabeça. O rosto deste poderoso
ser angelical brilha como o sol e seus pés
são como colunas de fogo (representando
juízo). Com o pé direito sobre o mar e o es
querdo sobre a terra, ele clama em alta voz.

Seguem-»e entSo sete potentes estrondos de
trovSo. O leitor sente que mais juízos estão
pura vir sobre a terra e o anjo representa a
ira de Deus contra a humanidade pecado-

ra. Quando ia começar a escrever sobre os
trovões, João recebe ordem para interrom
per o trabalho e selar o que já havia escrito
até aquele momento. Isto “lembra a ordem
dada a Daniel para selar sua visão até o
tempo do fim (Dn 12.4). Todavia, a ordem
dada a João para “não escrever” acerca dos
trovões difere da que fora dada a Daniel.
A este foi dito para selar as profecias até o
fim dos tempos, enquanto que João rece
beu a ordem de nem ao menos registrá-las”
(Couch, p. 251).

Uma voz vinda do céu diz a Joflo paru
tomar “o livrinho aberto da mão do an jo "
(v. 8) e comê-lo. João relata: “E tomei
o livrinho da mão do anjo e comi-o; e
na minha boca era doce como mel; e,
havendo-o comido, o meu ventre ficou
amargo” (v. 10), fato semelhante ao que
ocorreu aos profetas Jeremias e Ezequiel
(Jr 15.16; Ez 3.1-3).
O anjo havia alertado João: “[...] ele
fará amargo o teu ventre, mas na tua boca
será doce como mel” (v. 9). O amargor no
estômago provavelmente implica que ele
sofreria uma indigestão com a mensagem
de juízo e ira escrita no rolo.

0 M IS TÉ R IO DE DEUS

PREGAR A PALAVRA

O anjo fica em pé sobre o mar e a terra
e estende a mão direita até o céu. Pode-se
perceber que o que virá a seguir certamen
te será relevante para o mundo inteiro. Ao
erguer sua mão ao céu, o anjo bem pode
estar suplicando para Deus ir adiante com
o juízo que se aproxima em virtude dos pe
cados da terra. Jurando pelo Deus dos céus,
que vive para todo o sempre e criou o céu e
a terra, o anjo diz que não há mais demora
(Ap 10.6). O mistério de Deus então che
gará ao fim, “segundo ele anunciou aos seus
servos, os profetas” no AT. Que mistério é
este? John Walvoord (p. 172) escreveu:

João é orientado a continuar seu minis
tério profético. “[...] Importa que profetizes
outra vez a muitos povos, e nações, e lín
guas, e reis.” (v. 11) Os juízos de Apocalipse
continuam a partir deste ponto e o coração
do povo que habita a terra é ainda mais en
durecido. Satanás intensifica sua rebelião,
ciente de que a derrota final está próxima.
“O testemunho requerido de João resume-se em fielmente pregar a palavra de
Deus, como lhe foi confiado.” (Walvoord,
p. 173) A mensagem de João era agridoce. “Era doce (gr.: glukas) para o crente,
pois oferecia esperança, porém amarga
(gr.: pikros) para o ímpio, visto que trazia
condenação.” (Hindson, p. 118) “E doce
saber que logo serão cumpridas todas as
promessas feitas por Deus a seu povo, por
intermédio dos profetas, ao longo das eras.
E doce saber que o domínio da terra logo
passará das mãos do inimigo para as mãos
de Cristo. E doce saber que logo esta era
perversa terá fim e a era sabática terá iní
cio. Com o isto é doce e reconfortante!”
(Tucker, p. 232)

O mistério de Deus, que o texto de
clara estar a ponto de cumprir-se, é
revelado ao longo do AT nas muitas
passagens que falam sobre a institui
ção do Reino de Deus sobre a terra.
Esta profecia está relacionada à ple
na manifestação do poder, da majes
tade e da santidade de Deus. Tudo
isto estará evidente no glorioso re
tomo de Cristo, no estabelecimen
to de seu reino milenial e na criação
do estado eterno que se seguirá.

—Mal Couch
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LIVRO DA VIDA
“E vi os mortos, grandes e pequenos, que
estavam diante do trono, e abriram-se os li
vros. E abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que
estavam escritas nos livros, segundo as suas
obras.” (Ap 20.12)
Deus mantém um registro de todos os
nossos pensamentos, nossas palavras e nossos
atos, pronto para ser consultado no dia do
juízo final. “Porque Deus há de trazer a juí
zo toda obra e até tudo o que está encoberto,
quer seja bom, quer seja mau.” (Ec 12.14)
Muitas pessoas têm a idéia errônea de
que, por terem escapado ao castigo de seus
pecados neste mundo, tais pecados passa
rão de alguma forma despercebidos, o que
está muito longe da verdade. Nenhum ato,
nenhum pensamento, ou nenhuma pa
lavra, seja boa ou má, em público ou em
secreto, escapará aos olhos onividentes de
Deus. Ele tem tudo registrado.
Hebreus 9.27 afirma: “aos homens
está ordenado morrerem uma vez, vin 

do, depois disso, o Jufio". Nossn posiçAo
em C risto determ ina o modo como se*

remos julgados. O s crentes, ressurretos,
estarão diante do trono de C risto ime
diatam ente após o arrebatam ento. Lá,
serão recom pensados pelas boas obras
que realizaram na terra. Sua salvação
não será, em momento algum, posta em
dúvida. Os ímpios, por outro lado, tam 
bém ressurretos, apresentar-se-ão peran
te o Grande Trono Branco ao fim do M i
lênio. O próprio Jesus C risto conduzirá
os procedim entos. Ele julgará os atos de
les de acordo com a lei, pois escolheram
não aceitar o Dom gratuito da salvação
enquanto estavam na terra. Nenhum
crente em Jesus será julgado perante o
Grande Trono Branco.
O Livro da Vida é mencionado por
oito vezes no N T (Fp 4-3; Ap 3.5; 13.8;
17.8; 20.12,15; 21.27; 22.19). Duas dessas
referências mencionam o “livro da Vida
do Cordeiro” (13.8; 21.27). A referência
de Apocalipse 22.19 é controversa, pois a
maioria dos estudiosos, baseada em anti
gos manuscritos, traduz a passagem como
“árvore da vida”. Existem, portanto, duas
visões a respeito de quantos “livros da
vida” existem.
A VISÃO QUE DEFENDE A EXISTÊNCIA DE
U M ÚNICO LIVRO DA VIDA

Muitas pessoas acreditam que o Livro
da Vida traz apenas os nomes dos elei
tos de Deus que foram registrados desde
a eternidade passada (Walvoord, Revelation, p. 203; veja Ap 17.8). A refe
rência à possibilidade de alguém ter seu
nome riscado deste livro, encontrada em
Apocalipse 3.5, não deve ser vista como
uma ameaça, mas sim como a promessa
de que isto não acontecerá (Walvoord,
Revelation, p. 82). Trata-se de uma figura
de estilo conhecida como lítotes, a qual
sugere uma idéia pela negação de seu

t ontrilrlo. Annlm, Apocalipse 3.5 trans
mite o conceito de que, jam ais, de modo
illutim, qualquer dos nomes escritos neste
livro será apagado. Além disso, a sintaxe
Kreya da passagem contém uma “negação

pnfrftica”, indicando que os nomes “cerlamente não” serão apagados e enfatizan
do a íirmeza da promessa (Kessinger, pp.
189-190).
Outros defendem que um único Livro
da Vida traz os nomes de todos os vivos,
Kejam justos ou iníquos (Wiersbe, p. 39).
Assim, todos os pecadores, logo após a
morte, teriam seus nomes retirados deste
livro e não teriam a chance de escolher
crer (Kessinger, p .191; veja Êx 32.32; SI
69.28). Se uma pessoa, no entanto, profes
sa a verdadeira fé salvadora em Jesus Cris
to, seu nome torna-se permanente e jamais
será apagado. Geralmente, Apocalipse 3.5
é utilizado para corroborar esta visão (Thomas, p. 165).
A VISÃO QUE DEFENDE A EXISTÊNCIA DE
DOIS LIVROS DA VID A

Segundo a visão do autor deste artigo,
existem na verdade dois livros: o Livro da
Vida e o Livro da Vida do Cordeiro. A
principal diferença entre os dois é que o Li
vro da Vida traz os nomes de todas as pesso
as vivas, enquanto que o Livro da Vida do
('.'ordeiro contém apenas os nomes daque
les que receberam a vida eterna em Jesus
(o Cordeiro). O nome de uma pessoa pode
ser apagado do Livro da Vida, mas não do
Livro da Vida do Cordeiro.
Uma vez que nasça neste mundo, o
nome da pessoa é automaticamente regis
trado no Livro da Vida. Caso, ao morrer, a
pessoa não tenha recorrido a Jesus Cristo
como seu Salvador, seu nome é riscado do
Livro da Vida. Se, contudo, a pessoa acei
tar a Cristo e seus pecados forem perdoa
dos, seu nome permanece no Livro da Vida
e é indelevelmente registrado no Livro da

Vida do Cordeiro. Sue entrada no céu entrt
garantida (Ap 21.27).

Todos aqueles que comparecerem
para serem julgados perante o Grande
Trono Branco, morreram sem aceitar
o sacrifício de C risto por seus peca
dos. Seus atos, portanto, serão julgados
conforme a lei. E aqui que o livro que
registra as ações dos homens é aberto.
O resultado inevitável é que todos são
considerados culpados, “porque todos
pecaram e destituídos estão da glória
de Deus” (Rm 3.23). A ntes, porém, de
a sentença ser pronunciada, o Livro da
Vida do Cordeiro é aberto. Os nomes
dos ímpios, é claro, não estarão lá. Por
fim, para mais uma confirm ação, o Livro
da Vida é aberto. M ais uma vez, os n o
mes dos ímpios não são encontrados.
“E aquele que não foi achado escrito
no livro da vida [será] lançado no lago
de fogo (A p 20.15). Este versículo enfa
tiza a im portância de nos certificarmos
de que nossos nomes permanecem no
Livro da Vida. O desejo de Deus é que
“nenhum pereça, senão que todos ch e
guem ao arrependim ento” (2 Pe 3.9).
Para impedir que seu nome seja riscado
do Livro da Vida, você deve assegurar-se
de que seu nome esteja no Livro da Vida
do Cordeiro. Para tanto, basta aceitar
que C risto pagou pelos seus pecados,
convidá-lo a entrar em seu coração e
pedir-lhe para ser o Senhor e Salvador
da sua vida (Lc 10.20). Seu destino eter
no está em jogo!

— Tim LaHaye
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MANIFESTAÇÃO GLORIOSA
A manifestação gloriosa de Jesus C ris
to, por ocasião de sua segunda vinda à
terra para julgar o mundo e estabelecer
seu Reino messiânico, é um dos mais im
portantes eventos profetizados em toda a
Bíblia. Muitos salmos e todos os profe
tas fazem referência a este acontecim en
to, assim como os apóstolos e o próprio
Senhor, em diversas ocasiões. Todos os
nove autores do NT, em 23 dos 27 livros
que o compõem, o mencionam.
Diversas doutrinas bíblicas fundamen
tais dependem deste aparecimento de Cris
to em glória. O evento concluirá a primeira
ressurreição dos mortos e iniciará a fase fi
nal da vitória de Cristo sobre Satanás. A ci
ma de tudo, confirmará sua absoluta fidedignidade, pois Ele muitas vezes prometeu
voltar na glória de seu Pai.
N a noite anterior a sua morte, por
exemplo, ao ser interrogado pelo sumo
sacerdote e pelo sinédrio a respeito de
suas afirmações de que era o Messias e
Filho de Deus, Jesus declarou de forma
direta: “ [...] digo-vos, porém, que vereis
em breve o Filho do Homem assentado
à direita do Todo-poderoso e vindo sobre
as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdo
te rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfe
mou” (M t 26.64-66). A resposta do con 
selho foi: “E réu de morte”. A segunda
vinda de Cristo em glória é um elemento

Nos ares, Cristo
vem para aqueles
que lhe pertencem.

( 'risto vem à terra
com aqueles que
lhe pertencem.

Todos os crentes são Não há transfor
transformados e rece mação de corpos.
bem novos corpos.
Os crentes são leva Os santos ressurre
dos à casa do Pai.
tos permanecem na
terra.
A terra não é ju l
gada.

Cristo julga os ha
bitantes da terra.

A Igreja estará no Cristo institui seu
céu.
reino na terra.
Pode ocorrer a qual Não ocorrerá até o
quer momento (é fim da Grande Tri
iminente).
bulação.
N ão será precedido
por nenhum sinal.

Inúmeros sinais a
precederão.

Afeta apenas os cren Afeta toda a hu
tes.
manidade.
E um acontecimen E um evento que
to que traz alegria.
traz lamentação.
Acontece antes do Acontece após a
dia da ira.
Grande Tribulação.
Satanás não é men Satanás é preso no
cionado.
abismo por mil anos.
As obras dos cren Não há um tribu
tes são julgadas no nal de Cristo.
Tribunal de Cristo.
Acontece as Bodas
do Cordeiro.

A noiva desce com
o Noivo à terra.

Somente os que per Todo olho o verá.
tencem a Cristo o
verão.
Dá início à Grande
Tribulação.

Dá início ao reino
milenial de Cristo.

fundamental do testemunho do próprio
Cristo a respeito de si mesmo.

A DIFERENÇA ENTRE A P R IM E IR A E A
SEG U N DA VIN D A DE CRISTO

Ptnttcoit, J. Dwlght. Thlngi to Comt. Crand Ra

Os judeus do século I geralmente enten
diam a primeira e a segunda vinda de Cris
to como um evento único. Confundiam as
promessas proféticas de que o Messias ven
ceria o mundo, estabeleceria o Reino de
Deus e traria a paz global, entendendo-as
como previsões que se cumpririam em sua
primeira vinda. Muitos o rejeitaram porque
esperavam que Ele os libertasse dos grilhões
dos opressores romanos. Não compreende
ram que as profecias a respeito de seu futuro
reino estavam relacionadas a uma segunda
vinda. O propósito de sua primeira vinda
foi sofrer pelos pecados do mundo, morrer
na cruz e ressuscitar, proporcionando o úni
co modo possível de os homens receberem
a vida eterna. Hoje, temos o privilégio de
olhar para o passado e enxergar quais pro
fecias ainda devem se cumprir antes de sua
gloriosa segunda vinda.

Showers, Renald. Maranatha: Our Lord Comei

A VOLTA DE CRISTO EM GLÓRIA

A segunda vinda de Cristo ocorrerá em
duas fases: o arrebatamento e a “manifestação
gloriosa”. Apocalipse 19.11-20 descreve de
talhadamente esta última fase, que envolve
o retomo de Cristo à terra com seus santos a
fim de estabelecer o seu reino, o que ocorrerá
ao fim dos sete anos da Grande Tribulação.
Veja as diferenças entre o arrebatamen
to e a manifestação de Cristo em glória
(esta mesma tabela aparecerá mais tarde no
verbete “Segunda Vinda de Cristo”):

— Tim LaHaye
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MARCA DA BESTA
A s passagens bíblicas que falam sobre a
marca da Besta se encontram em Apoca
lipse 13.16-18; 14.9-11; 16.2; 19.20 e 20.4.
O propósito da marca está ligado direta
mente ao comércio e à adoração, e todos
aqueles que a receberem terão o mesmo
tipo de marca. Segundo Apocalipse 13.1618, durante a Tribulação, as pessoas serão
obrigadas a usar a marca (gr. charagma) ou
o nome da Besta para poderem “comprar
ou vender”, i.e., para poderem realizar
qualquer transação comercial. Todos os ne
gócios, públicos ou privados, exigirão que
as partes possuam esta marca. Os que se re
cusarem a recebê-la, passarão por grandes
dificuldades, perseguições e morte.
Segundo Apocalipse 13.16, a marca,
um sinal de lealdade, estender-se-á por to
das as partes da sociedade. João utiliza três
dísticos para enfatizar isto: os pequenos e
os grandes, os ricos e os pobres, os livres e
os escravos. Todas as categorias culturais e
camadas sociais serão atingidas. Diante de
Deus ou de Satanás, não existem favoritos
e não há nenhuma distinção entre abasta
dos e desfavorecidos. (Osborne, p. 517)
0 PROPÓ SITO DA MARCA

A marca será a contrapartida de S a 
tanás para o “selo” que Deus dá aos cren
tes em Apocalipse 7.2-4- Assim como os
144.000 são, no capítulo 7, selados na fron
te para receber proteção divina, também os
ímpios, no capítulo 13, são marcados ou
selados para receber o favor e a proteção

do Antlcrlnto. O selo ponto à fronte das
144.000 testemunhas é muito provavel
mente invisível, até mesmo para protegêlos contra o Anticristo. A palavra utilizada
para “selo” não é a mesma utilizada para
“ marca” . Como tudo que o Anticristo faz,
a marca da Besta é um arremedo e uma

zombaria. Pode também ser uma imitação
da ordem dada por Deus em Deuteronômio
6.8, para que os judeus atassem o shema à
mão e à fronte (embora o utilizassem na
mão esquerda ao invés de na direita). Além
disso, em Ezequiel 9.4, Deus manda que to
dos os homens pesarosos pela idolatria da
nação tragam a letra hebraica tau marcada
na testa. Isto significava que aquelas pesso
as haviam voltado a pertencer ao Senhor.
Por isso vemos, aqui em Apocalipse, Sata
nás mais uma vez imitando, arremedando e
zombando das ações de Deus.
Receber a marca significará a devoção e
o compromisso da pessoa com o Anticris
to. A pessoa estará confirmando crer que
Satanás, e não Deus, é a suprema divin
dade. Esta marca será um sinal visível (no
indivíduo) do imenso poder, da autoridade
e do domínio exercidos pelo Anticristo.
Segundo Apocalipse 20.4, milhares de pes
soas recusarão receber a marca e, em conse
qüência, serão decapitadas. Estes mártires
da Tribulação ressuscitarão com a segunda
vinda de Cristo ao fim dos sete anos e rei
narão com ele durante o Milênio.
A NATUREZA DA MARCA

A palavra bíblica para “marca” asse
melha-se ao significado contemporâneo
de tatuagem ou cicatriz■ Por toda a Bíblia,
a palavra marca é utilizada para diferenciar
ou indicar algo com um sinal. E, por exem
plo, utilizada muitas vezes em Levítico
com relação às marcas que podem tornar
algo liturgicamente impuro (Lv 13.47-59;
14-34-39). Nestes casos, está geralmente
relacionada à lepra. Já vimos que Ezequiel

9.4 utiliza a palavra “ marca" de forma ban*
tante semelhante a Apocalipse: "E diiua*
lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, !
pelo meio de Jerusalém, e marca com um

sinal as testas dos homens que suspiram e
que gemem por causa de todas as abomina*
ções que se cometem no meio dela” (grifo
do autor). Em Ezequiel, a marca é posta à
fronte, o que prenuncia o uso que João faz
do termo em Apocalipse.
Todas as sete ocorrências da palavra
grega para “marca” aparecem em Apoca
lipse e referem-se à “marca da besta”. Fize
ram-se as mais diversas sugestões acerca da
natureza desta marca: um brasão oficial, fi«
lactérios, a letra X, que corresponde à letra
grega com que começa o nome de Cristo,
uma marca invisível (ou algum tipo de dis
positivo tecnológico, como um implante
de microchip), ou uma escarificação.
As tatuagens religiosas eram bastante
populares no Império Romano e no mundo
antigo. Não raro, os fiéis de um determi
nado deus ou deusa eram marcados ou ferreteados para demonstrar sua devoção. O
terceiro livro de Macabeus 2.29 fala sobre
Ptolemeu Filopator (222— 205 a.C.), que
marcou os judeus com uma folha de hera,
símbolo da adoração a Dioniso. A palavra
“marca” também era utilizada para a ima
gem ou o nome do imperador nas moedas
romanas, e para os selos que eram afixados
em documentos oficiais (Mounce, p. 262).
De forma semelhante, soldados capturados
em batalha e escravos rebeldes eram muitas
vezes ferreteados ou marcados. Nada disso
é exatamente igual ao que está descrito em
Apocalipse, mas tais exemplos demonstram
que o conceito era bastante conhecido.
0 N ÚM ERO 666

O
apóstolo João declara, em Apocalip
se 13.17, que a marca é “o nome da besta
ou o número do seu nome”. No versículo
18, ele escreve: “é número de homem; e o

«hi nilmero i neiicentoi e sessenta c seis".
H«te número refere-se ao nome do Antlcrlsto e seu valor numérico é 666. João

informu que, quando o Anticristo for re
velado durante a Tribulação, o número de
seu nome — o valor numérico desse nome

Inicia o versículo dizendo: “Aqui há sa
bedoria”; ou seja, é preciso ter instrução e
discernimento para solucionar o problema
do número. De modo semelhante, Daniel
recebeu instruções e discernimento para
resolver o enigmático número “70” com
relação às setenta semanas proféticas (Dn
9.22-27; 12.10). Assim, durante a Tribula
ção, os fiéis receberão conhecimento e dis
cernimento para desvendar o mistério do
número (Thomas, p. 183).
Provavelmente, nenhum outro número
na Bíblia ou na história recebeu tanta aten
ção como o 666. Temos visto incontáveis
soluções contemporâneas e históricas, todas
opostas entre si, que tentam identificar e
compreender a marca e o número. São teorias
que envolvem (1) os nomes de vários líderes
mundiais, como o papa, diversos imperado
res romanos, Adolf Hitler, Benito Mussolini
e Henry Kissinger; (2) cálculos cronológicos
que tentam relacionar a duração do reino do
Anticristo com impérios como Roma, o Islã
ou a Alemanha Nazista; (3) enigmas apoca
lípticos que, por meio de alegorias, compa
ram o nome de Jesus com o número da Besta;
e (4) um significado simbólico para o número
666 em relação ao Anticristo e suas forças,
representando sua rebeldia e imperfeição
(Osborne, pp. 519-520).
Alguns comentaristas de Apocalipse
(inclusive intérpretes preteristas recen
tes), rejeitando uma visão futurista do li
vro, alegam que o indivíduo ali retratado
era Nero. A forma latina de seu nome,
transliterada para o hebraico, soma 616.
Esta visão, contudo, é contrária ao texto.
Carece de embasamento histórico e exige
a utilização de uma grafia falha (Thomas,
pp. 184-185, 187-188).
A Bíblia não identifica o Anticristo
nem interpreta o número. Em vez disso,

— será 666. Qualquer especulação acer
ca da identidade do Anticristo antes que
ele seja revelado vai além de uma honesta
interpretação profética. Tal identificação
apenas não está ainda disponível.
Quando o Anticristo for revelado, a in
terpretação da marca resultará da compreen
são dos cinco comentários que João faz em
Apocalipse 13.16-18: o nome da Besta, o nú
mero de seu nome, o número da Besta, o nú
mero do homem e o número 666. Seguindo
esta progressão lógica, o número é o nome do
próprio Anticristo, que possui o valor numé
rico de 666 (Fruchtenbaum, p. 205).
A associação de valores numéricos
a números e letras é parte de uma antiga
prática chamada “gematria”. No hebraico,
as letras do alfabeto são também utilizadas
como números. O alfabeto hebraico possui
22 letras. N a gematria, as nove primeiras
letras correspondem à seqüência que vai de
1 a 9, as nove letras seguintes correspon
dem à seqüência de 10 a 90, e as últimas
quatro letras vão de 100 a 400. Todo nome
hebraico possui um significado numéri
co (Osbourne, pp. 518-519). O nome do
Anticristo, quando for revelado no futuro,
eqüivalerá numericamente a 666.
Em suma, apesar de não identificar
completamente o Anticristo, a Bíblia traz
alguns detalhes bastante precisos sobre a
marca da Besta, que será:
1. a marca do Anticristo, e será identi
ficada com a pessoa dele;
2. literalmente o número “666”, e não
uma representação simbólica;
3. indelével, semelhante à tatuagem, e
visível a olho nu;
4- colocada na pessoa, como que con
trastando com o indivíduo;

5. facilmente reconhecível e inconfun
dível;
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6. recebida voluntariamente e não im
plantada de forma furtiva ou através
de ardis;

Osborne, Crant. Revelation. Crand Kapldli
Baker Books, 2002.
Thomas, Robert L. Revelation 8—22: An Ext-

7. usada após o arrebatamento e não
antes deste;

getical Commentary. Chicago: Moody Pre»|,

8. usada durante a segunda metade da
Tribulação;

Walvoord, John F. The Revelation of Jesus Chrlst:

9. obrigatória para a realização de tran
sações comerciais;
10. recebida por todos os ímpios do
mundo, mas recusada por todos os
cristãos do mundo;
11. um sinal de adoração e fidelidade ao
Anticristo;
12. promovida pelo Falso Profeta;
13. uma marca que leva à condenação
eterna.
O uso desta marca pelo Anticristo será
mais um de seus diversos esforços para imi
tar, durante a Tribulação, a importância,
o governo e a obra de Jesus Cristo. Neste
sentido, é importante atentar para as pala
vras de Paulo em Gálatas 6.17: “Desde ago
ra, ninguém me inquiete; porque trago no
meu corpo as marcas do Senhor Jesus”.

— Timothy J. Demy
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MESOTRIBULACIONISMO
Conforme a posição mesotribulacionista,
o arrebatamento da Igreja ocorrerá antes
que a ira de Deus caia sobre a terra du
rante a segunda metade da Tribulação e
após a “ira do homem contra o homem”,
que terá lugar na primeira metade des
te período. O arrebatamento cumprirá a
promessa, feita por Cristo em Apocalipse
3.10, de tirar a Igreja da hora da provação
que virá sobre o mundo inteiro. Ocorrerá
no meio da septuagésima semana e será
precedido pelos sinais iniciais da Tribu
lação. Alguns defensores desta teoria se
apóiam em Apocalipse 11.11-15; outros,
em Apocalipse 14 1- A visão concorda
com o ensino pré-trihulacionista de que
Deus tomará sua Igreja antes de derramar
sua ira. M esotribulacionistas e pré-tribulacionistas discordam com relação ao
momento do arrebatamento, à diferen
ça entre a ira de Deus e a ira do homem
contra o homem, e quanto à questão de
um arrebatamento iminente (a qualquer
momento) da Igreja.
Segundo a posição mesotribulacionis
ta, a septuagésima semana de Daniel du
rará sete anos (Dn 9.24-27). No começo
deste período, o Anticristo firmará um
tratado garantindo a liberdade religiosa
de Israel, promessa que manterá por três
anos e meio. Esta primeira metade da Tri-

hihiçAo é conhecida como "o princípio
(M t 24.H), um período que In 
clui o caoi, o sofrimento dos sete selos de
Juíxo e tis seis primeiras trombetas de jufio registradas em Apocalipse. Tal perío
do também inclui dois dos três primeiros
"ais" descritos em A pocalipse 9 e 11.14.
Os selos, as seis primeiras trombetas e os
dois primeiros ais são vistos como agonias
i Imk dores”

excruciantes muito semelhantes às que o
povo de Deus suportou ao longo das eras
(A t 14.22; Rm 8.18; 2 C o 4.17; 1 Pe 1.6).
O próprio Senhor enfrentou a cruz (Hb
12.2), e, segundo a tradição, tanto Pedro
como Paulo tiveram mortes terríveis. Da
mesma forma, os crentes que estiverem
vivos naquele tempo sofrerão as conse
qüências daquilo que os partidários do
mesotribulacionismo crêem ser a ira do
homem contra o homem.
Os adeptos desta teoria se atêm à pro
messa de que o verdadeiro crente será sal
vo da ira vindoura (1 Ts 1.10; 5.9; Rm 5.9;
Ap 3.10). Citando Daniel 7.25; 12.7,11 e
Apocalipse 13.5, os mesotribulacionistas
sustentam que a ira de Deus não durará
sete anos, mas apenas três anos e meio.
Nada do que venha antes deste segundo
período de três anos e meio é considerado
como sendo a ira de Deus (Archer, p. 139;
Walvoord, p. 100).
OS SETE SELOS

A afirmação mesotribulacionista de que
a ira de Deus começa com a sétima trombe
ta possui diversos problemas. Em primeiro
lugar, em Apocalipse 5.1-10, o livro que
possui sete selos é tomado das mãos daquEle que está assentado no trono. É dito que
aquEle que toma o livro é o único digno de
abri-lo. O próprio Senhor rompe os selos e
desencadeia os juízos. Sinalizam, portanto,
a ira de Deus, e não a ira do homem. Em se
gundo lugar, aqueles que enfrentam os juí
zos do sexto selo (Ap 6.15-17) compreen

dem o que está acontecendo e reconhecem
a origem do que os atinge. Os selos de juízo
vêm antes das trombetas de juízo, logo, a

ira de Deus já estava em curso. Em terceiro
lugar, os selos de juízo são tão catastróficos
que um quarto da população morre somen
te em função do quarto selo. No momento
da sexta trombeta, pelo menos metade da
população mundial terá perecido por causa
dos juízos anteriores. Isto significa que, a
essa altura, menos da metade da população
mundial estará ainda viva. Subtraia deste
remanescente os crentes a serem arrebata
dos; os que sobrarem enfrentarão a ira de
Deus. Isto dificilmente poderia ser conside
rado como a “hora da tentação que há de
vir sobre todo o mundo, para tentar os que
habitam na terra” (A p 3.10).
0 S 1 4 4 .0 0 0 E AS DUAS TESTEM U N HA S

Gleason Archer, defensor do mesotri
bulacionismo, entende que o arrebatamen
to da Igreja ocorrerá logo antes da ira de
Deus ser derramada sobre a terra na meta
de do período de sete anos da Tribulação.
Ele cita Apocalipse 14, em que os 144.000
estão reunidos no monte Sião, como o
provável momento do arrebatamento. Ele
reconhece que Apocalipse não menciona
de forma explícita o arrebatamento daque
la assembléia, mas sustenta que a descrição
das condições daquela multidão sugere isto
(Archer, p. 142). Norman Harrison, que
popularizou a teoria mesotribulacionis
ta em 1941, enxerga o arrebatamento em
Apocalipse 11.1-13, quando duas teste
munhas são ressuscitadas e alçadas ao céu.
Estas testemunhas simbolizariam um nú
mero maior de testemunhas, supostamente
a Igreja ainda viva e os santos ressurretos
(LaHaye, pp. 190-191).
O
problema com este ponto de vista
que as duas testemunhas são pessoas reais e
não representações de grupos maiores. Elas
realizam atividades individuais e a Bíblia

cKck» h

descrever suas roupas, Tais teste-

nuinhiis silo mortas polo Anticristo c res
suscitadas. Sc simbolizassem grupos maio
res de fiéis, precisaríamos concluir que tais
grupos seriam coletivamente martirizados.
Numa situação assim, não restaria nenhum
crente sobre a terra para povoá-la durante
0 Milênio (veja Mt 25.31-34). Isto também
traria conseqüências para os 144-000 que
foram selados para proteção, como vemos
em Apocalipse 7.1-8.
A Ú LTIM A TROMBETA

J. Oliver Buswell identifica o arre
batamento com a sétima trombeta (Ap
11.15-19) e relaciona-a com 1 Coríntios
15.52 (Archer, p. 143). Esta relação entre
a última trombeta de 1 Coríntios 15.52
e a sétima trombeta de Apocalipse 11.15
apresenta alguns problemas. A trombeta de
1 Coríntios anuncia o chamado de Cristo
para que a Igreja se junte a Ele nos ares.
Trata-se de uma trombeta de bênçãos, an
siosamente aguardada pela Igreja. A sétima
trombeta de Apocalipse 11.15 anuncia ira,
cólera, juízo, medo e destruição. Como se
não bastasse esta diferença, a sétima trom
beta de Apocalipse 11.15 não é a última
trombeta. Com a segunda vinda, que ocor
rerá após a sétima trombeta, Cristo enviará
seus anjos para reunir os eleitos. O sinal
deste acontecimento será um “rijo clamor
de trombeta” (Mt 24.31).
0 ESPÍRITO SANTO

Independentemente de qual passagem
represente o arrebatamento, os mesotribulacionistas crêem que, quando o arrebatamento ocorrer, o Espírito Santo retirará sua in
fluência, que atualmente impede os ímpios
de desprezar completamente a lei moral. O
Espírito Santo deixará de lutar com o ho
mem, tal qual aconteceu nos dias de Noé.
E a sociedade degenerará ao longo dos sete
anos da Tribulação. Não obstante esta ver

tiginosa decadência, um estupendo suce»M>
evangelístlco levará inúmeros judeus e gen*
tios a um relacionamento salvíftco com Je*
sus Cristo (Archer, pp. 126-127).
SIN A IS

Os mesotribulacionistas acreditam que O
arrebatamento será acompanhado de sinais,
Mateus 24-4-14 descreve oito sinais: (1) fal
sos cristos, (2) guerras e rumores de guerras,
(3) fomes, (4) terremotos, (5) tribulações,
perseguições e martírios, (6) apostasia, (7)
sobrevivência de um remanescente, e (8) a
propagação do evangelho por todo o mun
do. Em 2 Tessalonicenses 2.3-4, lemos sobre
mais dois sinais: (1) a construção do Templo
em Jerusalém e (2) a entronização do A nti
cristo naquele Templo. Não se poderia es
perar o arrebatamento até que estes eventos
tivessem lugar (Archer, pp. 122-126).
Por identificarem tais sinais ou aconte
cimentos como anteriores ao arrebatamen
to, os mesotribulacionistas não esperam
um aparecimento iminente de Cristo. Eles,
contudo, reconhecem uma postura de ex
pectativa que já era percebida no apósto
lo Paulo. Em 1 Tessalonicenses 4-15 e em
1 Coríntios 15.52, Paulo lançou mão do
pronome pessoal “nós” para, ao que tudo
indica, incluir-se entre aqueles que espera
vam o retorno de Cristo em seus próprios
dias. Os mesotribulacionistas acreditam
que uma tribulação de três anos e meio cria
uma expectativa maior do retorno de Cris
to do que o faz uma visão de sete anos de
tribulação (Grudem, p. 1133).
U M A VISÃO IN TE R M E D IÁ R IA

O mesotribulacionismo é uma visão in
termediária entre o pré-tribulacionismo e
o pós-tribulacionismo. Ele tenta trabalhar
com profecias que, segundo a insistência de
alguns estudiosos, deveriam se cumprir an
tes do arrebatamento. Ao mesmo tempo,
traz conforto ao invocar a promessa de que

Deu» removerrf mui l«rc)n dn terra ante» de
derramar sua ira.
Em contrapartida, a visão de um arre

batamento pré-tribulacionista ensina que
Deus derramará sua ira durante toda a sep
tuagésima semana de Daniel. Ele remove
rá a Igreja daquela hora de provações. Os
pré-tribulacionistas vêem o arrebatamento
como o próximo evento profético no cronograma de Deus e aguardam com expecta
tivas por esta bendita esperança.

— Tony Kessinger
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Algum crêem que oh mil ano» Jd e»r(lo
em curso, de modo simbólico, e que Sata
nás se encontra aprisionado pela cruz de
Cristo e pela Igreja. O NT, porém, em ne
nhuma parte declara que Satanás já foi pre
so. Nem está ele incapacitado de agir sobre
a terra, como lemos em Apocalipse 20.1-2.
Satanás ainda leva os homens a mentir (At
5.3), ainda cega a mente do ímpio para o
glorioso evangelho de Cristo e é chamado
de “o deus deste século” (2 Co 4-4). A tu
almente, Satanás disfarça-se como um anjo
de luz para enganar a Igreja (2 Co 11.23,13-15), põe obstáculos no caminho de
ministros de Deus (2 C o 12.7; 1 Ts 2.18) e
ronda pela terra a fim de devorar as pessoas
(1 Pe 5.8). Ele possui ímpios sob seu poder
(A t 26.18) e instiga os crentes (1 Co 7.5),
procurando enganá-los enquanto luta con
tra eles (Ef 6.11-12). Ele opera nos incré
dulos, influenciando-os a permanecerem
na vida que levam (Ef 2.2). Engana e mon
ta armadilhas para os crentes. Aprisiona-os
para que façam a sua vontade (2 Tm 2.26),
mantendo-os sob seu poder (1 Jo 5.19).
Satanás não pode estar preso e assim
tão ativo ao mesmo tempo. Obviamente,
Apocalipse 20 fala sobre um tempo futuro
em que ele será aprisionado.
0 NÚMERO E 0 TEM PO QUE ELE SIGNIFICA

MIL A N O S
Logo após a segunda vinda de Cristo, S a 
tanás será capturado, aprisionado com uma
grande corrente (Ap 20.1-2) e encarcerado
no abismo, que será fechado e selado (20.3),
de modo que Satanás não enganará as na
ções durante mil anos. Nesse meio tempo,
os mártires da Tribulação ressuscitarão para
reinar com Cristo (20.4-6). Quando os mil
anos chegarem ao fim, Satanás será solto
por um pouco de tempo para mais uma vez
enganar as nações (20.3,7-8).

A pergunta fundamental é a seguinte:
chilia ete (1.000 anos), em Apocalipse 20,
significa realmente mil anos literais? Uma
regra básica da hermenêutica estabelece
que um número deve ser compreendido
segundo seu valor — ou seja, segundo a
quantidade matemática que traduz — a
menos que o contexto traga evidências
substanciais que indiquem algo mais. Esta
regra é válida para toda a Bíblia, inclusive
o livro de Apocalipse. Uma análise dos nú
meros presentes em Apocalipse corrobora
este conceito. As sete igrejas e os sete anjos
relatados em Apocalipse 1, por exemplo,

dizem respeito 11 sete iyrcjait literais c a seus
mensageiros. An 12 tribos e os 12 apósto
los sflo números reais e históricos (A p
21.12,14). Temos dez lâmpadas (2.10), cin
co meses (9.5), um terço da humanidade

(9.15), duas testemunhas (11.2), 42 meses
(11.2), 1260 dias (11.3), 12 estrelas (12.1),
dez chifres (13.1), 1.600 estádios (14.20),
três demônios (16.13) e cinco reis caídos
(17.9-10). Todas estas passagens usam nú
meros em seu sentido comum. Dentre os
diversos usos de números em Apocalipse,
apenas duas ocorrências (os sete espíritos,
em 1.4, e o 666, em 13.18) são certamente
exemplos de utilização simbólica.
Em Apocalipse, via de regra, os nú
meros devem ser considerados segundo o
valor que expressam, ainda mais quando
tais números referem-se a uma medida
de tempo. Apocalipse 4— 20 inclui pelo
menos 25 referências a medidas de tem 
po. Som ente duas devem ser compreen
didas simbolicamente. O “Dia da sua ira”
(6.17) muito provavelmente ultrapassa
rá as 24 horas; e a “a hora do seu juízo”
(14.7) não deverá, da mesma forma, lim i
tar-se a sessenta minutos. Na frase “mil
anos”, contudo, nada aponta para uma
interpretação alegórica.
Em nenhuma parte da Bíblia, vemos
a palavra “ano” ser adjetivada por um nú
mero sem que este seja de fato o período
de tempo matematicamente representado
ali. Além disso, o número “mil” não é uti
lizado em nenhuma outra parte da Bíblia
em um sentido simbólico. O número mil
e seus derivados são utilizados com freqü
ência em ambos os testamentos. Ninguém
coloca em dúvida uma interpretação literal
dos 5.000 convertidos (A t 4.4), os 23.000
homens mortos (1 C o 10.8), ou os 7.000
mortos (Ap 11.13). Da mesma forma, não
encontramos nenhuma justificativa exegética para questionar o sentido regular dos
mil anos em Apocalipse 20.

0 TESTEMUNHO DAHI8TÔRIA
Desde o princípio dn era npostóllcH,

a Igreja sempre compreendeu o M iltn lo
de Apocalipse 20 como mil anos literais.
Papias, Barnabé, Justino Mártir, Irineu e
Tertuliano comprovaram este fato em seus
escritos. A Igreja jamais ensinou outra coi
sa diferente até o século IV. Quando alguns
teólogos começaram a distorcer o ensino
bíblico acerca do Milênio, descrevendo-o
como um tempo para o deleite do homem
e não para a glória de Deus, outros mestres
tentaram corrigir o erro propondo uma in
terpretação mais espiritual dos mil anos.
No século V, Agostinho popularizou
esta reação, que defendia que a Igreja havia
herdado as bênçãos de Israel e que tais bên
çãos eram espirituais, não para esta terra.
Ele ensinava que Apocalipse 20 referia-se a
este tempo. No entanto, mesmo Agostinho,
considerado por muitos como o pai do amilenialismo, compreendia a partir de Apoca
lipse 20 que este período duraria mil anos
literais. Não defender uma interpretação
literal significa ficar em falta com o texto.
Há um vínculo claro entre as promessas
veterotestamentárias de um reino de Isra
el restaurado e os inconfundíveis relatos
de Apocalipse 20. Trata-se do reinado de
Jesus Cristo, no trono de Davi, na cidade
de Deus (2 Sm 7.12-16; SI 2.1-12; Is 2.2-4;
9.7; Jr 33.14-18; Ez 34-23-24; Dn 2.44-45;
Os 3.5; J1 3.9-21; S f 3.14-20; Zc 14.1-11;
Ap 20.4,6).
S IN A IS CRONOLÓGICOS TEXTUAIS

Amilenialistas e pós-milenialistas ge
ralmente concluem que a ressurreição dos
mortos, o Juízo Final, a destruição deste
mundo e o surgimento de novos céus e
nova terra ocorrerão ao mesmo tempo,
por ocasião da segunda vinda. N ão admi
tem mil anos literais, para antes ou mes
mo depois da segunda vinda (veja Kuyper,
p. 272). Além disso, alegam que “o texto

mostra apenas u ordem em que Joflo teve
suas vlsfles, mas nilo necessarinmente a or
dem em que os eventos deveriam ocorrer”
(Mathison, p. 131).

As duas suposições estão fundamentadas
em uma hermenêutica falha. A seqüência
dos eventos em Apocalipse 20 será também
a seqüência de seu cumprimento histórico e
profético. Walvoord afirma que isto “funda
menta-se no natural desenrolar dos eventos
do capítulo 20, que dá continuidade ao ca
pítulo 19. Estes capítulos são considerados
seqüenciais e originários da segunda vinda
de Cristo. Muitas passagens falam que a se
gunda vinda de Cristo será sucedida por um
reinado de justiça na terra” (Walvoord, The
Bible Knowledge Commentary, p.978).
Com exceção de dois versículos (Ap
20.5-6), cada versículo do capítulo 20 ini
cia com o conectivo “e” (gr.: kai). Com ex
ceção de cinco de seus 21 versículos, o ca
pítulo 19 também utiliza a mesma estrutura
gramatical. O uso repetitivo do conectivo
demonstra o fluxo da ação narrativa. João
viu os eventos se desenrolarem, um após
o outro, diante de seus olhos. A continui
dade desta conjunção aditiva, do capítulo
19 para o capítulo 20, passa a impressão de
que os eventos do capítulo 20 sucedem os
eventos registrados no 19. Concluir que
os eventos do capítulo 20 precedem os do
capítulo 19 significa violar o princípio her
menêutico de observar antes de interpretar,
além de ignorar o uso gramático regular da
conjunção em um texto narrativo.
Além disso, o uso da conjunção adverbial
“não mais” (gr.: eti) na oração explicativa de
Apocalipse 20.3 sugere enfaticamente que
os eventos descritos em 20.1-3 sucedem os
descritos em 19.11-21. O uso desta conjun
ção indica a interrupção de algo que vinha
acontecendo; a saber, o engano das nações
pelas mãos de Satanás. O aprisionamento
de Satanás, portanto, não tinha como acon
tecer antes da segunda vinda.

A Resta e o Falso Profeta silo lançados no lago de fogo com a segunda vinda
de Cristo (A p 19.20). Satanás é lançado
no lago de fogo mil anos mais tarde (Ap
20.10), e lá se reúne à Besta e ao Falso Pro
feta. Tal narrativa fica completamente sem
sentido se Satanás for lançado no lago de
fogo ao mesmo tempo que os outros dois.
Aliás, a frase “onde está a besta e o falso
profeta" supõe um primeiro juízo contra
estes. Tal frase também alude a uma seqü
ência cronológica, em que os eventos de
Apocalipse 20 vêm após os do capítulo 19.
A INTERPRETAÇÃO LITERAL

Algumas pessoas argumentam que: (1)
a medida de tempo “mil anos” não aparece
em nenhuma outra doutrina escatológica
neotestamentária; (2) Jesus nada falou so
bre ela no discurso no monte das Oliveiras
(Mt 24-25); e (3) nenhuma epístola refe
re-se ao reinado milenial de Cristo sobre
a terra. Logo, este período de tempo deve
ser compreendido simbolicamente (veja
Kistemaker, p. 535). Eles também defen
dem que o livro de Apocalipse é um livro
simbólico e que os números ali constantes
também devem ser compreendidos simboli
camente. Kistemaker, por exemplo, afirma
que “mil é dez à terceira potência e denota
plenitude. Estaria, portanto, mais de acor
do com o estilo de Apocalipse interpretar
o termo metaforicamente [...] que se refere
a um período de tempo indefinido, porém
compreendido entre a ascensão de Jesus e
sua volta” (Kistemaker, pp. 535-536).
O sentido mais comum de “mil anos”,
contudo, é 1.000 anos. Esta é a essência da
interpretação literal. Ora, se o significado
mais simples faz sentido, por que procurar
outro sentido? Como Walvoord observou:
“Este capítulo apresenta o fato de que
Cristo reinará sobre a terra por mil anos.
Interpretando o capítulo de forma literal,
é relativamente simples compreender seu

dignificado" (Wwlvoord, The Hlbls Know-

Ittilip Communtary, p. 977).
A lím dlwio, Joflo subin como descrever

H lltL IO C R A H A
Klstemaker, Slmon J. Exposltlon o f the Book o f

um p e r ío d o d e tempo indefinido como tal.

Revelation.

Em 20.3, cie eitcreveu que Satanás seria
•o it o do abismo “por um pouco de tem
po" (gr.: mikrom chronon). O Espírito San 
to poderia ter levado João a escrever que
Cristo e os santos reinariam “por um longo
tempo" (gr.: polun chronon), a mesma frase

Crand Rapids: Baker Books, 2001.

utilizada na Parábola dos Talentos para in
dicar a duração da ausência do mestre (Mt
25.19). Deus, entretanto, fez com que João
contrastasse um período de tempo definido
(“mil anos”) com um período indefinido
(“um pouco de tempo” ).
Aliás, todas as definições de tempo no
livro de Apocalipse são literais e só pos
suem algum sentido se forem aceitas em seu
sentido normal. As visões alegóricas fazem
com que Apocalipse 20 seja uma exceção.
Vez ou outra, alguém poderia citar
2 Pedro 3.8 e Salmos 90.4 em defesa de um
sentido não literal. Pedro escreveu: “um dia
para o Senhor é como mil anos, e mil anos,
como um dia”. Para esta comparação fazer
sentido, os períodos de tempo devem ser
entendidos de forma literal. O Deus eterno
e infinito não vê o tempo como nós, mas
conhece a diferença entre um milênio e as
24 horas de um dia. Salmos 90.4 também
transmite o mesmo conceito.
Robert Thomas observou que “ne
nhum número presente em Apocalipse é
comprovadamente simbólico” (Thomas,
p. 408). Todos os números deveriam ser
aceitos segundo o seu valor literal. A s
quantidades ali numericamente represen
tadas devem ser conservadas ao longo do
livro. Tais valores são uma constante em
um livro de símbolos e metáforas (veja o
verbete “Milênio” ).

— Richard L. Mayhue
e Robert Gromacki

New

Testament Commentary.
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M IL ÊN IO
A palavra “milênio” vem dos termos latinos
mille (“mil”) e annum (“ano”). A palavra
grega chilias, que também significa “mil”,
aparece por seis vezes em Apocalipse 20,
definindo a duração do Reino de Cristo an
tes da destruição do velho céu e da velha
terra. O Milênio, portanto, refere-se aos mil
anos do futuro Reino de Cristo sobre a terra,
que virá imediatamente antes da eternidade
(Ryrie, pp. 145-146). Durante o Milênio,
Cristo reinará no tempo e no espaço.
POSIÇÕES EM RELAÇÃO A 0 M ILÊ N IO

N o que diz respeito ao Milênio, existem
três escolas de pensamento: o amileniaismo, o pós-milenialismo e o pré-milenialismo. Amilenialismo é o mesmo que “sem
milênio” — ou seja, não haverá nenhum
reino literal na terra. Os defensores desta

perspectiva acreditam que iin profecia» acerch do Milênio nflo podem ser consideradas
literais e, portanto, precisariam cumprir-se
de maneiras não literais.

11.26-29) — serflo literalmente cumpridas,
O cumprimento destas promessas e alian
ças materializará o propósito de Deus para
o homem na terra.

O pós-milenialismo declara que o retor
no de Cristo se dará após o Milênio. Esta
posição tornou-se popular no século XIX,
sugerindo que o Milênio transcorreria du
rante os últimos mil anos da presente era,
com o mundo inteiro sendo ganho para
Cristo. Dessa forma, o Milênio seria uma
era de prosperidade que duraria mil anos.
Com o evento de duas Guerras Mundiais,
a interpretação pós-milenialista perdeu in
fluência. Hoje, o movimento vem ressur
gindo na forma de um movimento chama
do Reconstrucionismo Cristão (também
conhecido como Teologia do Domínio ou
Teonomia).
A interpretação pré-milenialista ensina
que o reino terá início logo após a segun
da vinda de Cristo. Será um reino literal
sob a égide de Cristo, que perdurará por
mil anos. Tal posição não se fundamenta
apenas na interpretação literal das profe
cias presentes no livro de Apocalipse, mas
também nas inúmeras profecias messiâni
cas encontradas no AT. Esta era também a
posição predominante na Igreja Primitiva
(Larsen, p. 307).
As promessas feitas por Deus em suas
alianças com Israel serão realizadas quando
Jesus passar a reinar em Jerusalém. Naquele
momento, a aliança abraâmica — com suas
promessas em relação à terra e à descen
dência (Gn 13.14-17; 15.5,18-21; Is 10.2122; Jr 30.22; Ez 34-24; Mq 7.19-20) — , a
aliança davídica — com suas promessas
concernentes à casa de Davi, seu trono e
o reino (2 Sm 7.16-19; Is 11.1-2; Jr 23.5-8;
Os 3.5) — e a nova aliança — com suas
promessas de um novo coração para a lei
de Deus, o perdão de pecados e a presença
do Espírito Santo em uma nação converti
da (Jr 31.31-34; Ez 11.18-20; 36.24-28; Rm

O aprisionamento de Satanás eviden
cia que o reino milenial de Cristo ainda
é um evento futuro. Apocalipse 20.2 diz:
“Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por
mil anos”. Apocalipse 20.1-3 mostra que
Deus impedirá Satanás de enganar as na
ções. Esta passagem ensina que Satanás
não será apenas limitado, mas que ficará
totalmente inativo durante o Milênio. Isto
é completamente diferente do que vemos
atualmente. A respeito de sua atividade,
o apóstolo Pedro diz: “Sede sóbrios, vigiai,
porque o diabo, vosso adversário, anda em
derredor, bramando como leão, buscando a
quem possa tragar” (1 Pe 5.8).
Embora Satanás não esteja preso nes
ta era, ele está sob o controle soberano de
Deus, o que se pode ver claramente nas
conversas entre Satanás e Deus a respei
to de Jó (Jó 1.6-22). A prisão de Satanás
durante o Milênio efetivamente possui um
propósito divino: Deus manifestará sua
justiça perfeita e dará ao homem circuns
tâncias ideais para viver e adorar o Messias
(veja Pentecost, Things to Come, p. 477).
0 PR IN C IPA L PERSONAG EM D 0 M ILÊ N IO

O principal enfoque do Milênio não é
Satanás, mas o Salvador, o Senhor Jesus
Cristo. Será o momento de sua manifes
tação, a hora da sua revelação. Cristo, em
toda sua glória, instituirá seu reino de justiça
e paz. Durante o Milênio, a glória manifesta
de Cristo resplandecerá em sua plenitude.
Salmos 2.6-9 mostra o plano de Deus
para Cristo, seu Filho, reinar sobre a ter
ra, apesar do ódio das nações e da rebelião
contra Deus. Seu propósito soberano será
levado a cabo. Daniel 7.13-14 também fala
sobre este evento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E
CONDIÇÕES DO MILÊNIO
O Milênio será um tempo de controle
tanto político como espiritual. Politica
mente, ele será universal (Dn 2.35), dis
cricionário (Is 11.4) e caracterizado pela
retidão e justiça. Será zeloso para com os

pobres (Is I 1.3-5), mas trará recriminação
e juízo para quem transgredir as ordenanças
do Messias (SI 2.10-12).
Este reino literal de Cristo sobre a terra
também terá características espirituais. A ci
ma de tudo, será um reino de justiça, onde
Cristo será o Rei e governará com absoluta
retidão (Is 23.1). Será também um tempo em
que se manifestarão a plenitude do Espírito
e a santidade de Deus (Is 11.2-5). “Naquele
dia, se gravará sobre as campainhas dos cava
los: Santidade Ao Senhor [...] e todas as pa
nelas em Jerusalém e Judá serão consagradas
ao Senhor dos Exércitos” (Zc 14-20-21)
Tudo, do trabalho à adoração, será santi
ficado ao Senhor. O pecado será punido (SI
72.1-4; Zc 14.16-21) de maneira pública e
justa. A era messiânica também será caracte
rizada por um reinado de paz (Is 2.4; 11.5-9;
65.25; Mq 4-3). As profecias de Isaías reve
lam muitas outras características, incluindo:
•

alegria (Is 9.3-4);

•

glória (Is 24.23);

•

justiça (Is 9.7);

•

conhecimento pleno (Is 11.1-2);

•

instruções e orientações (Is 2.2-3);

•

fim da maldição sobre a terra e a eli
minação de toda enfermidade (11.69; 33.24);

•

maior expectativa
65.20);

•

prosperidade no trabalho (Is 4-1;
35.1-2; 62.8-9);

•

harmonia no reino animal (Is 11.69; 62.25).

de

vida

(Is

Sofonliw 3.V e Inuíhs 4 5 .J) afirmam que,
no Milênio, a linguagem e a adoraçflo serflo
puras. A pura adoração será possível por causa
da maravilhosa presença de Deus (Ez 37.2728). A presença física do Messias garantirá
estas bênçãos. Walvoord diz: “A gloriosa
presença de Cristo no cenário do Milênio é,
logicamente, o foco de toda a espiritualidade
e adoração” (Walvoord, p. 307).
A SITUAÇÃO DE JER U S A LÉ M DURANTE 0
M ILÊN IO

Embora o reino do Messias seja univer
sal, a sede do seu governo será em Jerusa
lém: “[...] de Sião sairá a lei, e de Jerusalém,
a palavra do Senhor” (Is 2.3).
Algumas pessoas acreditam que Je 
rusalém voltará a contar com a presença
de Davi. Com um corpo ressuscitado, ele
será um príncipe ou regente sob a égide de
Cristo e administrará o reino milenial no
que diz respeito a Israel. Segundo Ezequiel,
Davi será um pastor para o povo: “E levan
tarei sobre elas um só pastor, e ele as apas
centará; o meu servo Davi é que as há de
apascentar; ele lhes servirá de pastor. E eu,
o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu ser
vo Davi será príncipe no meio delas; eu, o
Senhor, o disse” (Ez 34.23-24). Estes intér
pretes também enxergam Davi governando
sob Cristo em Jeremias 30.9; 33.15-17; Eze
quiel 37.24-25 e Oséias 3.5.
Quando Cristo colocar seus pés sobre o
monte das Oliveiras, ocorrerão muitas mu
danças na topografia de Israel.
E, naquele dia, estarão os seus pés
sobre o monte das Oliveiras, que
está defronte de Jerusalém para o
oriente; e o monte das Oliveiras será
fendido pelo meio, para o oriente e
para o ocidente, e haverá um vale
muito grande; e metade do monte
se apartará para o norte, e a outra
metade dele, para o sul. (Zc 14.4)

r

Acercn denta» mudnnv»» fínlciw no» urredores de Jerusalém, Larsen declara:

originalmente de»tinado»: »er luz
de Deus neste mundo (Pentecost,

Kingcium, pp. 316-317).
Um grande terremoto partirá o
monte das Oliveiras e o monte
do Senhor alcançará tamanho
suficiente para receber o Templo
do Milênio descrito em Ezequiel
40— 48. De seu pico, sairá o ribeiro
de águas vivificadoras descrito em
Ezequiel 47.1-12, que alcançará o
mar Morto com suas propriedades
rejuvenescedoras. Então, Israel
será efetivamente erguida, perma
necerá em seu lugar e a promessa
será cumprida. Será habitada e ja 
mais voltará a ser destruída. Jeru
salém estará segura (Zc 14-10-11)
(Larsen, p. 314).
OS PARTICIPANTES DO M ILÊ N IO

As pessoas inclusas no reino milenial
de Cristo serão os santos do AT (Dn 12.12,6,13), os santos da Tribulação (judeus e
gentios, tanto vivos como ressurretos; Ap
20.4) e a Igreja do Senhor Jesus Cristo
(veja Ryrie, pp. 149-150).
Embora somente os remidos possam
entrar no reino do Messias, os santos vi
vos que escaparem da Tribulação adentra
rão o reino em seus corpos naturais e com
a capacidade de procriar. As crianças que
nascerem durante o Milênio precisarão de
salvação, que lhes será oferecida por inter
médio de Israel. Pentecost comenta:
Durante o reinado de Cristo no
Milênio, a nação de Israel cumpri
rá o papel para o qual foi original
mente separada por Deus. Eles se
tornarão uma nação de sacerdotes
(Ex 19.6), agindo como interme
diários entre aqueles que precisam
ser salvos e o Rei que dá a salvação.
Tornar-se-ão aquilo a que estavam

SATANÁS E SUA DERRADEIRA REBELIÃO

Com o fim do reinado milenial de jus
tiça e paz sob o comando do Messias, Sata
nás será solto por um pouco de tempo (Ap
20.3). Por que Satanás será solto? Por que
não mantê-lo no abismo sem fundo para
sempre? Larsen comenta: “Entrincheirada
no coração humano e expressa em inúmeros
tratados sobre nossas condições éticas, está
a idéia de que, se os seres humanos ao me
nos fossem financeiramente independen
tes, poupados da vilania, da desonestidade
e da corrupção dos funcionários públicos;
se não tivéssemos de enfrentar a insegu
rança das ameaças de guerras, certamente
nos sairíamos muito bem” (Larsen, p. 320).
O fim do Milênio revelará que o coração
humano, corrupto, ainda estará disposto a
crer nas mentiras do Diabo e a segui-lo em
sua revolta final contra Deus. Mais uma vez
ficará evidente que a redenção por meio da
graça salvadora de Deus é a única solução
para o pecado. Durante mil anos, ninguém
será influenciado por atividades demonía
cas ou satânicas. Ninguém precisará convi
ver com governos corruptos, guerras, doen
ças ou clima ruim. Ainda assim, as pessoas
se rebelarão. Durante o Milênio, nenhuma
rebelião será causada por circunstâncias ex
ternas ao homem, mas apenas por sua pró
pria natureza corrompida. A libertação de
Satanás demonstrará que nenhuma ordem
social ou circunstância é capaz de mudar
a pecaminosidade do degenerado coração
humano. Apenas tendo um relacionamen
to pessoal com o Messias, por intermédio
da redenção, pode o indivíduo resistir não
apenas ao mal de seu próprio coração hu
mano, mas também ao próprio Satanás.
Após esta última rebelião, Satanás será
lançado no lago de fogo (A p 20.10). Em

aegulda, vlrflo ti reNNurrelçflo e o Julgamen
to perante o ürnnde Trono Branco dos
ímpios mortos em todas as eras. A con

seqüência 6 que todos serão lançados no
lago de fogo (A p 20.12-15). Logo depois
virão novos céus e nova terra, que perdu
rarão pela eternidade (A p 21.1). Que mo
mento glorioso será este!
DO M ILÊ N IO PARA 0 ESTADO ETERNO

Com o fim do Milênio, o que acontecerá
com o Reino de Jesus Cristo? Segundo Pentecost, “apesar de o governo teocrático de
Cristo estar limitado a mil anos — tempo su
ficiente para que a perfeita teocracia de Deus
seja manifesta sobre a terra — seu reino é
eterno” (Pentecost, Things to Come, p. 493).
O reino milenial de Cristo introduzirá
a manifestação eterna da glória do C or
deiro de Deus. Sem a doutrina bíblica
do Milênio, não teríamos nenhuma liga
ção entre a história e a ordem eterna de
Deus. Esta era de ouro não será apenas a
forma de Deus estabelecer vínculos histó
ricos, mas também restituirá ao homem,
por meio do Deus-homem, Jesus Cristo, o
domínio perdido pela queda de Adão. O
Messias será engrandecido como o Filho
de Davi; Ele ocupará o trono de Davi e
reinará sobre a casa de Davi a partir da
cidade de Davi: Jerusalém.

—Joe Jordan
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M ISERICÓRDIA DE D E U S
Para confiar plenamente em Deus e apre
ciá-lo, uma pessoa precisa entender que Ele
é um Deus misericordioso, cheio de com
paixão e amor por sua criação. Aqueles que
rejeitam o dom gratuito da salvação que é
oferecido por Jesus, ou aqueles que apenas
atentam para os seus juízos, jamais compre
enderão verdadeiramente a Deus. Durante
séculos, os profetas judeus utilizaram a des
crição que o próprio Deus fez de si mesmo
para ensinarem o povo sobre sua natureza
misericordiosa.
“Passando, pois, o Senhor perante a
sua face, clamou: Jeová, o Senhor,
Deus misericordioso e piedoso,
tardio em iras e grande em benefi
cência e verdade; que guarda a be
neficência em milhares; que perdoa
a iniqüidade, e a transgressão, e o
pecado [...]” (Êx 34-6-7)
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Qualquer pessoa que tem alguma fa
miliaridade com a Bíblia percebe que
Deus deseja que o homem o reconheça
como misericordioso. Davi, que prova
velmente conhecia a Deus melhor do
que a m aioria dos outros escritores da
Bíblia, usou este termo para descrevê-lo
centenas de vezes no livro de Salm os.

IVtru cltnr um exemplo, somente no Sul*
mo 136 D avi declara “ sua henlgnidade é
pura Nempre” por 26 vezes!
Em nenhuma outra parte, a misericór
dia de Deus mostra-se tão clara como no
livro de Apocalipse. Para aqueles que co
nhecem algumas das terríveis passagens do
livro, as quais descrevem os diversos juízos
a serem derramados sobre a terra durante
os sete anos da Tribulação, tal afirmação
pode parecer um pouco chocante. E du

rante esse período que Deus derramará sua
ira sobre aqueles que se recusarem a crer
em sua obra salvífica. Durante esse perí
odo, Ele enviará o seu juízo sobre aqueles
que se entregarem em adoração ao A n ti
cristo e Satanás. E, no entanto, ao mes
mo tempo, a misericórdia de Deus estará
abundantemente clara.
Deus é plenamente consciente de que
nossa decisão a respeito dEle e de seu Filho
determinará o nosso destino eterno. Ele
também sabe que é o seu amor e sua mise
ricórdia que, em última análise, atrai-nos
para Ele. Durante o tempo da Tribulação,
Deus demonstrará sua incomensurável mi
sericórdia por meio de diversas ações espe
cíficas. Antes que o período tenha início,
Jesus arrebatará todos os crentes para o
céu, para a casa de seu Pai. Dessa forma,
Ele irá protegê-los da ira vindoura e cum
prirá a promessa feita em João 14-1-3:
Não se turbe o vosso coração; cre
des em Deus, crede também em
mim. N a casa de meu Pai há mui
tas moradas; se não fosse assim, eu
vo-lo teria dito, pois vou prepararvos lugar. E, se eu for e vos preparar
lugar, virei outra vez e vos levarei
para mim mesmo, para que, onde eu
estiver, estejais vós também.
Em Apocalipse 3.10, Deus reforça a
promessa de que protegerá das aflições da

"TVlbulação todos aqueles que neeltnrem n
Jesus como seu Senhor e Salvador:

Como guardaste a palavra da minha
paciência, também eu te guardarei
da hora da tentação que há de vir
sobre todo o mundo, para tentar os
que habitam na terra.
De Apocalipse 4 em diante, como uma
ilustração do que acontecerá, o próprio após
tolo João é “arrebatado” da terra antes do
princípio da Tribulação e passa a assistir seus
terríveis eventos a partir da segurança do céu.
Deus, além de arrebatar sua Igreja para
protegê-la dos juízos que virão, também
planejou seis formas admiráveis de de
monstrar sua misericórdia àqueles que fo
rem deixados para trás. Em uma tentativa
de deixar sua mensagem de salvação clara
para todos, Deus interferirá de forma sobre
natural nos assuntos do mundo.
0 ESPÍRITO SANTO

De acordo com o profeta Joel, simulta
neamente com os eventos catastróficos da
Tribulação, haverá um derramamento do
Espírito Santo sobre a terra, resultando na
salvação de um enorme número de almas.
“E há de ser que, depois, derramarei
o meu Espírito sobre toda a carne,
e vossos filhos e vossas filhas profe
tizarão, os vossos velhos terão so
nhos, os vossos jovens terão visões.
E também sobre os servos e sobre as
servas, naqueles dias, derramarei o
meu Espírito. E mostrarei prodígios
no céu e na terra, sangue, e fogo, e
colunas de fumaça. O sol se conver
terá em trevas, e a lua, em sangue,
antes que venha o grande e terrível
dia do Senhor. E há de ser que todo
aquele que invocar o nome do S e 
nhor será salvo [...]” (J1 2.28-32)

08144.000
Apocalipse 7 Indica que 144.000 evan
gelista» serão enviados aos quatro cantos
da terra durante a Tribulação. Eles seguirão
segundo o poder de Deus e pregarão a men
sagem da salvação durante o pior e mais

amhoN, respaldada* por «uniu Impressionan
tes façHnhaa sobrenatural» (A p 11.5-6), se
rão vistas e ouvidas por todo o mundo. Este
é apenas mais um exemplo da incrível gra
ça e misericórdia de Deus, segundo a qual
Ele se move para alcançar os perdidos.

caótico período da história do homem. E
quais serão os resultados de seus esforços?

U M LUGAR PARA ISRAEL

“Depois destas coisas, olhei, e eis aqui
uma multidão, a qual ninguém podia
contar, de todas as nações, e tribos, e
povos, e línguas, que estavam diante
do trono e perante o Cordeiro, tra
jando vestes brancas e com palmas
nas suas mãos [...]” (Ap 7.9)
Como se vê no versículo 14, esta mul
tidão que nâo pode ser contada “vêm da
grande tribulação”. Quem, a não ser um
Deus amoroso e misericordioso, planejaria
de antemão levantar 144-000 evangelistas
com o fim de alcançar a maior colheita de
almas na história?

Por pior que venha a ser a primeira parte
da Tribulação, a segunda parte o será muito
mais. O Anticristo assumirá o controle do
mundo e tentará destruir a nação israelense,
quando então terá início a mais drástica per
seguição da história. Deus, porém, mais uma
vez interferirá. Como vemos em Apocalipse
12, Ele livrará os judeus de forma sobrenatu
ral, levando-os para o deserto e protegendoos do satânico ataque do Anticristo. Muitos
acreditam que o povo seguirá para Petra, a ci
dade de pedra em Edom. Com este livramen
to, Deus cumprirá sua promessa de proteger
o povo e, em todo o processo, mais uma vez
demonstrará sua misericórdia sem fim.
UM ANJO PARA PROCLAMAR 0 EVANGELHO

AS DUAS TESTEM U N H A S

Além dos 144-000 evangelistas, surgi
rão no mundo duas testemunhas adicionais.
Virão em nome do Senhor, terão poderes
extraordinários e aparecerão durante os
primeiros três anos e meio da Tribulação.
“E darei poder às minhas duas tes
temunhas, e profetizarão por mil
duzentos e sessenta dias, vestidas de
pano de saco.” (Ap 11.3)
Estes dois homens não apenas profeti
zarão, mas chamarão a atenção do mundo
para a escolha que cada ser humano deve
fazer. Seus poderes sobrenaturais serão mui
to semelhantes aos de Moisés e Elias, o que
levará muitos estudiosos a crer que de fato
são respectivamente estes profetas. De um
jeito ou de outro, as palavras poderosas de

Pela primeira vez na história, Deus en
viará um poderoso anjo para pregar as Boas
Novas de Jesus Cristo.
“E vi outro anjo voar pelo meio do
céu, e tinha o evangelho eterno,
para o proclamar aos que habitam
sobre a terra, e a toda nação, e tri
bo, e língua, e povo, dizendo com
grande voz: Temei a Deus e dai-lhe
glória, porque vinda é a hora do seu
juízo. E adorai aquele que fez o céu,
e a terra, e o mar, e as fontes das
águas.” (Ap 14-6-7)
No passado, Deus optou por apresentar
sua mensagem através das pessoas. Naquele
momento, contudo, com a terrível tribula
ção às portas, Ele enviará um anjo para fa
zer a obra. Por quê? Porque o Milênio está

logo mllimu* e I Vus quer certlficHr»se de
que todus tenham a oportunidade de ouvir
o evangelho e decidir-se.

também "mistérios", ou seja, verdade* au
sentes no AT. O apóstolo Paulo afirmou
que toda a era da Igreja é um mistério (E f
3.1-13). Que mistérios são esses, e o que a

U M ALERTA PARA FUGIR DA BABILÔNIA

Bíblia ensina sobre eles?

Já ao fim da Tribulação, logo antes da
hatalha do Armagedom e do retomo de Je 
sus, Deus dará mais uma demonstração de
sua misericórdia. Aos que têm ouvidos para
ouvir, Ele alerta para que saiam da Babilô
nia antes que caiam à espada do seu juízo.
“Sai dela, povo meu, para que não
sejas participante dos seus pecados
e para que não incorras nas suas pra
gas.” (Ap 18.4)
A Babilônia, centro político e econômi
co do regime do Anticristo, será destruída
imediatamente antes da volta de Cristo.
Ainda na undécima hora, Deus estará cha
mando todos os que podem ouvir: “Vinde
a mim”. Todos estes exemplos demonstram
claramente um Deus que não se alegra na
destruição, mas se compraz na misericórdia.

— Tim LaHaye
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MISTÉRIOS
O N T aprofunda muitas verdades anterior
mente reveladas no AT. Além disso, revela

AS RAÍZES DO A NTIG O TESTAMENTO

A Bíblia não utiliza a palavra “misté
rio” como a usaríamos nos dias de hoje
para falar, por exemplo, sobre um livro de
suspense. N a Bíblia, “mistério não é algo
enigmático ou algo que, com as pistas cer
tas e uma mente bem dotada, uma pessoa
possa desvendar. N a Bíblia, um mistério é
apenas um segredo. É algo que você só fica
sabendo se alguém lhe contar a respeito.
Jó, ao falar de Deus, disse: “As profundezas
das trevas manifesta e a sombra da morte
traz à luz” (Jó 12.22). Os mistérios bíbli
cos são novas informações sobre o plano
de Deus — informações que Ele transmite
por meio de revelações. Vemos este assun
to ser abordado no livro de Daniel, que
é o único lugar do AT em que vemos a
palavra “mistério”.
Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve
um sonho. Em vez de contar o sonho, ele
guardou os detalhes para si e exigiu que
seus sábios e conselheiros lhe dissessem
tanto o sonho como o significado. Nabu
codonosor estava aparentemente preocu
pado com a possibilidade de que, ao revelar
o sonho, seus conselheiros simplesmente
inventassem uma interpretação. Daniel
apresentou-se quando “foi revelado o mis
tério a Daniel numa visão de noite” (2.19).
Daniel disse ao rei: “O mistério que o rei
exige, nem encantadores, nem magos nem
astrólogos o podem revelar ao rei” (2.27).
E continuou: “E a mim me foi revelado este
mistério, não porque haja em mim mais sa
bedoria do que em todos os viventes, mas
para que a interpretação se fizesse saber ao
rei, e para que entendesses as cogitações da
tua mente” (2.30).

Vento* entflo que Daniel entendeu o
mistério porque Deus lhe revelou o slgni»
ficado. Este mistério pertencia a uma parte
do plano de Deus para a história gentílica,
no que diz respeito à sua relação com Israel,

O rd Nuhucodono*or nflo ficou Impassível
diante da revelação: "Certamente, o vosso
Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos
reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério” (2.47).

0 USO DA PALAVRA “MISTÉRIO” NO NOVO TESTAMENTO
Referência

Passagem

Mateus 13.11

“os mistérios do Reino dos céus”

Marcos 4-11

“os mistérios do Reino de Deus”

Lucas 8.10

“os mistérios do Reino de Deus”

Romanos 11.25

“este segredo [...]: que o endurecimento veio em parte sobre Israel”

Romanos 16.25

“a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto”

1 Coríntios 2.7

“a sabedoria de Deus, oculta em mistério”

1 Coríntios 4-1

“ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus”

1 Coríntios 15.51

“Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados”

Efésios 1.9

“descobrindo-nos o mistério da sua vontade”

Efésios 3.2-3

“a dispensação da graça de Deus |...]como me foi este mistério mani-

festado”
Efésios 5.4

“podeis perceber a m inha compreensão do mistério de Cristo”

Efésios 3.9

“a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em
Deus"

Efésios 5.32

“Grande é este mistério [...] a respeito de Cristo e da igreja”

Efésios 6.19

“o mistério do evangelho”

Colossenses 1.26

“o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as
gerações”

Colossenses 1.27

“as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em
vós, esperança da glória”

Colossenses 2.2

“para conhecim ento do mistério de Deus— C risto”

Colossenses 4-3

“a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso”

2 Tessalonisences 2.7

“o mistério da injustiça”

1 Timóteo 3.9

“guardando o mistério da fé”

1 Timóteo 3.16

“ grande é o mistério da piedade"

Apocalipse 1.20

“O mistério das sete estrelas [...] são os anjos das sete igrejas”

Apocalipse 10.7

“ se cumprirá o segredo de Deus”

Apocalipse 17.5

“ Mistério, A Grande Babilônia”

Apocalipse 17.7

“ o mistério da mulher e da besta que a traz”

08 MISTÉRIOS DO NOVO TESTAMENTO

p a r a ç l o é o c e rn e d o m isté r io re v e la d o a o s

O N T atribui í» palavra "mistério" o
mesmo significado encontrado em Daniel,
mas acrescenta uma nova faceta. “ Biblicamente, ‘mistério’ é uma verdade divina que
Deus não revelou no AT, mas manifestou
aos apóstolos e profetas neotestamentários

apóstolos e profetas neotestamentários"
(lbid.). Harold Hoehner explica:

para que estes a proclamassem livremente a
quem quisesse ouvir”, declara John Witmer
(p. 250). Baseando-se no sentido veterotestamentário da palavra “mistério”, o NT,
com especial destaque para Paulo, acres
centou uma nova nuança a seu significado:
a de que mistério é uma nova revelação
para a era da Igreja.
OS PR IN C IP A IS M IS TÉ R IO S

O N T menciona muitos misté
rios. Poucos, contudo, são revelações no
vas de maior importância. Dentre estes,
temos o mistério da natureza da Igreja,
o arrebatamento da Igreja, o mistério da
piedade e o mistério da iniqüidade. E im
portante considerar estes mistérios quan
do se tenta fazer um estudo sistemático
das profecias bíblicas.
O Mistério da Igreja
Revelado no Novo Testamento

Em Efésios 3.5, Paulo fala sobre um mis
tério que “noutros séculos, não foi manifes
tado aos filhos dos homens, como, agora,
tem sido revelado pelo Espírito aos seus
santos apóstolos e profetas”. O mistério é
então revelado por Paulo: “que os gentios
são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e
participantes da promessa em Cristo pelo
evangelho” (v. 6). Charles Ryrie diz: “O
Antigo Testamento prediz uma bênção
para os gentios durante o Milênio (Is 2.14; 61.5-6), mas não especifica a equipara
ção com o povo judeu que ocorre hoje no
Corpo de Cristo” (Ryrie, p. 134). Gentios e
judeus convertidos são co-herdeiros e par
ticipantes no corpo de Cristo. “Esta equi-

O mistério mencionado em Efésios
estivera escondido em Deus nas eras
anteriores (3.9). Era algo que não
podia ser compreendido pela eru
dição e inteligência humana. Deus
o revelou aos apóstolos e profetas
pelo seu Espírito (3.4). Agora que
foi revelado, é acessível a todos e de
simples compreensão, e não é algo
restrito a uma minoria intelectual.
Efésios entende que o mistério sa
grado de Deus é a união de crentes
judeus e gentios em um só corpo.
No AT, os gentios podiam vir a fazer
parte do povo de Deus, mas tinham
de se tornar judeus para que isto fos
se possível. N o NT, nem gentios se
tornam judeus, nem judeus se tor
nam gentios. Em vez disso, tanto
judeus como gentios recebem uma
nova identidade: cristãos (Ef 2.1516). Este é o mistério. (Hoehner,
pp. 433-434)
Paulo ensina esta mesma verdade em
Romanos 16.25-27 e Colossenses 1.24-29,
explicando que o propósito específico de
seu ministério (Ef 3.7-8) é “demonstrar a
todos qual seja a dispensação do mistério,
que, desde os séculos, esteve oculto em
Deus, que tudo criou; para que, agora, pela
Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja
conhecida dos principados e potestades nos
céus” (vv. 9-10). Nas eras anteriores, antes
da época do NT, Deus propositalmente es
condeu suas intenções de todos — até do
reino angelical. Ele fez isto porque deseja
ensinar algo por intermédio desta nova ins
tituição conhecida como Igreja. Logo, é a
pedagogia que motiva a revelação progres
siva de seu plano.

Além d U no , Paulo d ecltiru e s p e c ific a m e n te q u e

h

e r a d a Ig r e ja e s t a v a d e a c o r 

d o c o m “ o e t e r n o p r o p ó s it o q u e [D e u s |

fez em Cristo Jesus, nosso Senhor” (E f
3.11). É por isso que os dispensaciona-

listas jamais ensinaram algo como a exis
tência de um plano “A ” e de um plano
“B”, como os críticos continuamente nos
acusam de ensinar. Os dispensacionalistas sempre ensinaram que Deus possui
apenas um plano, executado em diversos
estágios. Ele primeiro revelou a parte que
dizia respeito a Israel, mas escondeu a par
te da Igreja até o nascim ento de Jesus. O
versículo 10 chama isto de “a multiforme
sabedoria de Deus”, significando que sua
sabedoria contempla múltiplos aspectos.
Ernest Best, que não é dispensacionalis
ta, ao comentar Efésios 3.5, disse: “ Entre
os dois testamentos, tanto há uma co n 
tinuidade como uma descontinuidade. A
presente passagem enfatiza a desconti
nuidade” (p. 306). Dessa forma, o plano
único de Deus possui diversos aspectos
(dispensações). Tanto a unidade como
a diversidade fazem parte do plano de
Deus. O dispensacionalismo reconhece
ambas as situações como partes do plano
de Deus em diferentes estágios.
Um mistério é um segredo que não pode
ser deduzido através do raciocínio. Deve
ser revelado, tal qual aconteceu a Paulo. E
por esse motivo que os dispensacionalistas,
e todos aqueles que compreendem esta afir
mação de Paulo, crêem que a era da Igreja é
única e inédita na história pregressa.

Não Revelado no Antigo Testamento
Paulo diz que o mistério “[...] noutros
séculos, não foi manifestado aos filhos dos
homens, como, agora, tem sido revelado
pelo Espírito aos seus santos apóstolos e
profetas” (Ef 3.5). Neste versículo, “como”
denota uma comparação entre coisas dis
tintas e não entre intensidades.

Hoehner (pp. 3 Í9 4 4 0 ) apresenta cin
co razAes pelas quais o advérbio "como",
neste contexto, está comparando fatores
de natureza diferente. Em primeiro lugar,
apesar de “ como” ser geralmente usado
para comparar intensidades diferentes em

eventos da mesma natureza, é também al
gumas vezes usado na comparação entre
coisas distintas. Em segundo lugar, “Paulo
escreveu no versículo 9 que este mistério
esteve oculto em Deus durante eras” . Em
terceiro lugar, “o verbo utilizado no versí
culo 5 significa ‘desvelar, ou revelar’ algo
que estava completamente encoberto ou
oculto. N ão existe sinal de uma revelação
parcial do mistério no Antigo Testamen
to”. Em quarto lugar, “a passagem paralela
em Colossenses 1.26 não utiliza o advér
bio como, mas a conjunção adversativa
mas, onde se lê: ‘o mistério que esteve
oculto durante épocas e gerações, mas que
agora foi manifestado a seus santos’ [nvi].
Este texto corresponde a Romanos 16.2526, onde Paulo declara que o mistério fora
mantido em segredo durante eras, mas
agora havia sido manifesto”. Por fim, o
advérbio “agora” concorda com Colossen
ses 1.26 e Romanos 16.26, estabelecendo
um contraste entre o passado e o presente.
“Em Efésios 3.10, o mesmo advérbio de
tempo reforça esta percepção: ‘para que,
agora, pela igreja, a multiforme sabedo
ria de Deus (que é o mistério de gentios
e judeus unidos em um só corpo) seja
conhecida dos principados e potestades
nos céus’. Se, no Antigo Testamento, os
principados dos céus não conheciam este
mistério, é extremamente improvável que
as pessoas daquela época tivessem ouvido
algo a respeito.”
O Mistério do Arrebatamento

Paulo se refere ao arrebatamento como
um “mistério” em 1 Coríntios 15.51-54.
Um mistério é uma nova verdade que

n escritor do N T revela como pnrte do
plano de Deu» pitra a era da Igreja. Isto
reforça a idéia de que o arrebatamento é
para a Igreja, sendo um evento à parte da
segunda vinda. A segunda vinda foi mui
tas vezes prevista no A T (D n 12.1-3; Zc
12.10; 14-4). Paulo não teria identifica

do o arrebatamento como um mistério se
este tivesse sido revelado no AT. Assim,
por ser considerado um mistério, o arre
batamento é uma nova verdade revelada
completamente distinta da segunda vin
da. Tal entendimento respalda a visão
pré-tribulacionista, que coloca o arreba
tamento antes da Tribulação e a segunda
vinda após a Tribulação.

O Mtotérío da Cegueira de lurael
Que uma cegueira parcial estivesse
destinada a afligir a nação de Israel n3o
constitui um mistério. Tal cegueira parcial
foi revelada ainda no A T (Is 6.6-13). Em

Romanos 11.25, lemos: “Porque não quero,
irmãos, que ignoreis este segredo (para que
não presumais de vós mesmos): que o en
durecimento veio em parte sobre Israel, até
que a plenitude dos gentios haja entrado”.
A nova parte de informação revelada aqui
é o momento em que Israel será aliviado
de seu endurecimento. A cegueira de Israel
será retirada quando a plenitude dos gen
tios for salva. Quando isto acontecer, como
vemos no versículo seguinte, “todo o Israel
será salvo” (11.26).

O Mistério da Iniqüidade

Em 2 Tessalonicenses 2.7, Paulo diz
que “[...] o mistério da injustiça opera; so
mente há um que, agora, resiste até que do
meio seja tirado”. O versículo seguinte diz
que, uma vez que seja removido este que
resiste, “será revelado o iníquo”. Visto que
“mistério” significa segredo, Paulo está fa
lando aqui sobre os planos de Satanás para
o “homem da iniqüidade” — mais conhe
cido como “o A nticristo” — tão logo este
entre em cena durante a Tribulação. A
ênfase na palavra “mistério” denota que,
sem a revelação de Deus, não conhecerí
amos nem seriamos capazes de compreen
der este plano maligno.
Paulo faz um resumo do mistério da
injustiça envolvendo o homem da ini
qüidade, em 2 Tessalonicenses 2.1-12.
A passagem afirma que este plano satâ
nico já se encontra em curso (na atual
era da Igreja). Sua plena implementação,
porém, aguarda a retirada daquele que o
restringe, o que acontecerá no arreba
tamento. Este acontecim ento permitirá
que o homem da iniqüidade apresente
seu plano secreto no palco da história
durante a Tribulação.

Os Mistérios do Reino
Mateus 13 (como também Mc 4 e Lc
8) fala sobre “mistérios do reino”. N ão
se trata aqui de uma forma misteriosa de
reino, como ensinam alguns. N esta passa
gem, “do” significa “a respeito”. Naquele
momento, Jesus estava ensinando a seus
discípulos novas verdades a respeito do
Reino de Deus, considerando que toda a
nação de Israel o estava rejeitando em sua
primeira vinda.
As parábolas de Mateus 13 possibilitam
um novo entendimento do desenrolar da
era atual da Igreja. Considerando que M a
teus 13 analisa a presente era em relação
ao reino, as parábolas cobrem o período
de tempo entre os dois adventos de Cristo,
i.e., entre a primeira e a segunda vinda — o
que inclui o arrebatamento, a Tribulação,
a segunda vinda e os juízos, mas também
engloba um importante panorama da era
atual. Quais são os mistérios ou as novas
revelações que Mateus 13 descreve? J. Dwight Pentecost explica:
Podemos resumir os ensinos a respeito
do curso das eras dizendo que: (1) ao

lonjjo dn era, u Pnliivm wnl semendn

por to d o O mundo, o q u e (2 ) sersí im itndo por se m e ad o re s in im igos; ( 3 ) o
reino alcançará proporções gigantes
cas, mas será marcado por corrupções
doutrinárias internas; ainda assim, o
Senhor ajuntará para si (5) um tesou
ro dentre Israel e (6) a Igreja; (7) ha
verá um julgamento ao final desta era,
quando os ímpios serão excluídos do
reino e os justos serão admitidos para
desfrutar das bênçãos do reinado do
Messias. (Pentecost, p. 149)
O Mistério da Fé

Paulo, em 1 Timóteo 3.9, afirma que os
diáconos deviam estar “guardando o misté
rio da fé em uma pura consciência”. Neste
contexto, “mistério da fé” refere-se às novas
revelações dadas por Deus através do após
tolo Paulo. Em outras palavras, refere-se às
doutrinas para a era da Igreja que estão con
tidas nas epístolas do NT. Paulo quer que os
diáconos creiam nas doutrinas do NT.
O Mistério da Piedade

Em 1 Timóteo 3.16, Paulo menciona
“o mistério da piedade”. Esta também deve
ser uma nova revelação dada ao apóstolo
Paulo, e tem a ver com a dinâmica da vida
cristã, conforme o que é ensinado nas epís
tolas de Paulo.

— Thomas Ice
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NOVA JE R U S A L É M
As Escrituras descrevem a Nova Jerusa
lém como “a Jerusalém que é de cima” (G1
4.26), “a cidade do Deus vivo, a Jerusalém
celestial” (Hb 12.22), e “a Santa Cidade”
que “de Deus descia do céu” (Ap 21.2,10).
O AT refere-se a ela como a habitação de
Deus. N o NT, é também a morada celes
tial dos santos. As sagradas estruturas da
cidade celestial contribuíram para o pro
jeto do Tabernáculo e do Templo na terra.
Quando descer como o “tabernáculo de
Deus com os homens” (Ap 21.3), será um
Templo tanto físico (Ap 21.12-21) como
espiritual (Ap 21.22).
A NOVA JER U SALÉM E 0 ANTIGO
TESTAMENTO

O AT representa a Jerusalém celestial
como o “monte” e o “santuário” celestial.
Ezequiel refere-se ao “monte santo de Deus”
e a “santuários” no céu (Ez 28.14,16). Sal
mos 2 menciona “Aquele que habita nos
céus” e “o meu santo monte Sião” (vv. 4-5).
A primeira expressão diz respeito ao lugar
no céu onde Deus está entronizado. A se
gunda refere-se à Jerusalém terrestre, onde
Deus dará o trono a seu Rei, após derrotar
as nações na batalha do Armagedom. Os
salmos davídicos também aludem a Deus
em sua “casa” ou “templo” (SI 11.4; 23.6;
26.8; 27.4; 138.2), apesar de o Templo ter
sido erguido somente após a morte de Davi.
Tais referências são, portanto, relativas ao
Templo celestial, como vemos em um dos
salmos de forma explícita: “O Senhor está
no seu santo templo; o trono do Senhor
está nos céus” (SI 11.4). Neste paralelismo

hebraico, “minto templo" c “ trono" devem
referir-se ti meima coisa. Tanto Moisés (Êx
25.9,40) quanto Davi (1 Cr 28.11-19) vi
ram o Templo celestial e usaram-no como

modelo na construção do santuário terrestre
(o Tabernáculo e o Primeiro Templo). Se
existe um Templo celestial, não haveria de
existir também uma Jerusalém celestial, vis
to que as estruturas da que está na terra fo
ram copiadas da que está no céu (Hb 9.23)?
O AT não menciona explicitamente
a Nova Jerusalém, mas fala de seu caráter
eterno e inviolável. Salmos 125.1 diz: “Os
que confiam no Senhor serão como o mon
te Sião, que não se abala, mas permanece
para sempre”. Os profetas do AT, porém,
previram que tanto o atual céu como a
atual terra deixariam de existir (Is 34.4).
Uma Nova Jerusalém precisa ser criada
para cumprir esta profecia. Algumas profe
cias vinculam uma Jerusalém restaurada a
novos céus e nova terra. Veja, por exem
plo, Isaías 65.17-18: “Porque eis que eu
crio céus novos e nova terra; e não haverá
lembrança das coisas passadas, nem mais se
recordarão. Mas vós folgareis e exultareis
perpetuamente no que eu crio; porque eis
que crio para Jerusalém alegria e para o seu
povo, gozo”. Isaías 66.20-22 acrescenta: “E
trarão todos os vossos irmãos, dentre todas
as nações [...] ao meu santo monte, a Jeru
salém [...] E também deles tomarei alguns
para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor.
Porque, como os céus novos e a terra nova
que hei de fazer estarão diante da minha
face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa
posteridade e o vosso nome”.
Apesar desta associação entre Jerusa
lém e uma nova criação, resta uma certa
ambigüidade. O contexto de Isaías 65.1725 deixa transparecer que se trata do reino
milenial, pois há morte (v. 20), envelheci
mento (v. 22) e nascimentos (v. 23). C on 
tudo, o versículo que abre o assunto (v. 17)
fala sobre novos céus e nova terra. Poderia

a té m e sm o ser u m a In tro d u çílo g e n é ric a e m
um t e x t o q u e , e m se g u id a , pn ssa a d e s c r e 

ver o Milênio, mas isto não está claro. E m
Isaías 66.10-24, o mesmo período d e tempo
parece ser o contexto dos versículos 10-21,
mas a comparação com novos céus e nova
terra aponta para o estado eterno (note a
alusão a um castigo eterno no v. 24). A pe
sar disso, o judaísmo mais recente aparen
temente compreendeu estas implicações e
aproveitou-se delas.
A NOVA JER U SALÉM N 0 JU D A ÍS M O
RECENTE

O objetivo da restauração era chegar
à conformidade com o ideal divino, mas
a restauração terrestre após o exílio não
conseguiu alcançá-lo. Depois de os judeus
erguerem o segundo Templo, a literatura
apocalíptica judaica e o Midrash desen
volveram o conceito de uma restauração
celestial. Estes documentos extrabíblicos
descrevem, como auge da restauração, uma
Jerusalém celestial e perfeita em todos os
aspectos, que substitui ou transforma a im
perfeita Jerusalém terrestre. Os seguintes
textos apocalípticos judeus trazem refe
rências à Nova Jerusalém: Tobias 13.8-18;
Testamento de Dã 5.12-13; Oráculos Sibilinos 5.420-27; 1 Enoque 90.28-29; 2 Esdras 7.26; 10.25-28; 13.36 e 2 Baruque 4;
32.1-4. Os Rolos do Mar Morto trazem um
documento apocalíptico conhecido como
A Nova Jerusalém. Existente apenas em um
grupo de fragmentos oriundos de quatro ca
vernas diferentes, ele registra uma descrição
da Nova Jerusalém semelhante à visão do
Templo e da Jerusalém mileniais que fora
dada a Ezequiel (Ez 40— 48). Como em
Ezequiel e em Apocalipse, as dimensões da
Nova Jerusalém são bem mais amplas que
as da antiga cidade de Jerusalém. A lingua
gem utilizada na descrição das construções
é similar, incluindo detalhes como os doze
portões da cidade, belas muralhas de ouro,

e itr a d a a p a v im e n ta d a s d e a la b a s tr o e A nix,

c id a d e c o m o o o b je t iv o d o a sa n to s . He-

c á g u a s vivas, Além disso, n texto registra
q u e estii Nova Jerusalém aparecerá após a
batalha no fim dos tempos, quando Israel
emerge vitoriosa sobre as nações gentílicas
e é restaurada em glória. Como esta estru

breus relaciona esta esperança ao c o m e ç o
de Israel em AbraSo: “Pela fé, Ahraflo (...]
esperava a cidade que tem fundamentos,
da qual o artífice e construtor é Deus" (Hb
11.8-10). Este texto indica que a Jerusalém
celestial já existia e que os justos tinham,
ali, um lar com Deus.
De maneira semelhante, o N T dá con
tinuidade ao ensino veterotestamentário
de que os santuários terrestres foram cons
truídos de acordo com padrões divinamen
te revelados, baseados em estruturas exis
tentes na Jerusalém celestial. O discurso
de Estêvão em Atos 7 alude a Exodo 25.8- X
9,40, quando o mártir declara: “Estava en
tre nossos pais no deserto o tabernáculo do
Testemunho (como ordenara aquele que
disse a Moisés que o fizesse segundo o mo
delo que tinha visto)” (At 7.44). O autor
de Hebreus compara os santuários da terra
e do céu e fala sobre “as figuras das coisas
que estão no céu” (Hb 9.23). Estas mesmas
passagens ensinam que “o Altíssimo não
habita em templos feitos por mãos de ho
mens” (At 7.48), mas em um “maior e mais
perfeito tabernáculo, não feito por mãos,
isto é, não desta criação” (Hb 9.11). Tais
estruturas celestiais não são simbólicas,
pois as estruturas reais sobre a terra foram
feitas a partir delas. Devemos manter isto
em mente quando analisamos os textos de
Apocalipse que descrevem os utensílios do
Templo celestial (A p 11.19; 4.5; 5.8; 6.9;
9.3; 9.13; 14.18; 15.5-8; 16.7), os elemen
tos estruturais e as dimensões da Nova Je 
rusalém propriamente dita (Ap 21.12-21).
A Nova Jerusalém também aparece em
diversos textos do NT. Em Gálatas 4.26, o
apóstolo Paulo fala sobre a “Jerusalém que
é de cima”, diferenciando-a da “Jerusalém
que agora existe” (v. 25). O autor de H e
breus também compreendia o conceito e
comparava a Jerusalém celestial, o lugar
da graça, ao monte Sinai natural, o lugar

tura parece ser uma construção terrestre e
abriga um novo Templo, provavelmente
trata-se da Jerusalém restaurada no Milê
nio. Ainda assim, o texto comprova a tra
dição da Nova Jerusalém no judaísmo do
segundo Templo. Jesus e os escritores do
N T certamente estavam cientes disso.
Na era talmúdica, a comunidade judai
ca havia perdido tanto o seu Templo como
a sua cidade, mas não suas promessas. Por
isso, ainda que cultivassem esperança na
restauração da Jerusalém terrestre, os mes
tres davam maior ênfase à que não podia
ser perdida ou destruída: a Jerusalém ce
lestial. Vemos, por exemplo, os rabinos
explicando: “N ão é apenas sobre a face
desta terra que há uma Jerusalém, chamada
em hebraico de Yerushalaim Shel Matca (a
Jerusalém de baixo), mas também no céu
encontramos esta cidade; a saber, Yerusha
laim Shel Maalah (a Jerusalém de cim a)” .
Segundo o judaísmo do período talmúdico
e da época do segundo Templo, a Nova Je 
rusalém aparece como sendo tanto uma ci
dade presente como uma cidade futura. O
Talmude ensina, por exemplo, que embora
a concretização da cidade celestial seja algo
para a era da redenção, os justos já podem
vê-la e dela receber inspiração em momen
tos de graça. O judaísmo, portanto, com
preendia que a Nova Jerusalém já existia
no presente, seria uma realidade no Milê
nio e perduraria até a eternidade.
A NOVA JERUSALÉM NO NOVO
TESTAMENTO

O N T segue o conceito veterotestamentário da Jerusalém celestial em passa
gens como Hebreus 13.14, que define tal

da lei (H h 12.18-22). Ele nlndn descreveu
1)8 habitante» da Jerusalém celestial: "Mas
chegastes ao monte Sião, e à cidade do

Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos mui
tos milhares de anjos, à universal assem
bléia e igreja dos primogênitos, que estão
inscritos nos céus, e a Deus, o Juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; e
a Jesus, o Mediador de uma nova aliança”
(Hb 12.22-24)- Este registro concorda com
as afirmações do AT acerca do destino ce
lestial dos fiéis (2 Rs 2.11; Jó 19.25-27; SI
11.7; 73.24) e com as descrições do tribu
nal no céu e a população da Nova Jerusa
lém em Apocalipse (veja abaixo).
Hebreus 12.26-28 explica que a antiga
criação será removida um dia, deixando as
“que não são abaladas” (o reino indestru
tível, a Jerusalém celestial) como herança
eterna dos santos (Is 65.17; 66.22). Isto
concorda com a descrição do Dia do S e 
nhor feita por Pedro, que chegará a seu clí
max em uma desagregação cósmica e com
“novos céus e nova terra” (2 Pe 3.10-13).
Paulo declara que “nossa cidade está nos
céus” (Fp 3.20; Ef 2.19; Hb 12.1-2).
A DESCRIÇÃO DA NOVA JER U SALÉM EM
APOCALIPSE

O termo “Nova Jerusalém” (gr.: tem hagian ierousalem) só é encontrado em A po
calipse. Como o livro foi escrito após a
destruição do Templo em Jerusalém, alguns
comentaristas sugeriram que o conceito de
uma “nova” Jerusalém desenvolveu-se em
função da destruição da “antiga”. A “anti
ga” Jerusalém, contudo, jamais foi inteira
mente perdida pelos judeus. Este conceito
já existia no AT, na literatura apocalíptica
judaica e nas epístolas do NT, muito an
tes da destruição do Templo. João, sendo
judeu, devia estar bastante familiarizado
com os textos e as tradições. Apocalipse
21.22-23, por exemplo, é extremamente
semelhante ao midrashim judaico de Isa-

ías 60,19 e Salmos 132.17. A semelhança
entre estes relatos não significa que João
tenha tirado seu texto do midrashim judai
co, mas que judeus e cristãos de origem ju
daica, baseando-se em suas próprias inter
pretações dos mesmos textos das Escrituras,
chegaram a conclusões semelhantes no que
diz respeito à Nova Jerusalém.
A mais completa descrição da Nova
Jerusalém está em Apocalipse 21-22. João
chama-a de “a esposa, a mulher do Cordei
ro” (Ap 21.9), “adereçada como uma esposa
ataviada para o seu marido” (Ap 21.2). O
pano de fundo para a metáfora do casamen
to é o costume judeu de o noivo deixar a
noiva durante a festa e ir preparar-lhe uma
casa, para onde eles seguem juntos tão logo
o noivo volte para pegar sua noiva. Quando
o noivo retomava, a noiva estava esplendi
damente vestida e enfeitada e tinha lugar a
cerimônia de casamento. Da mesma forma,
a Nova Jerusalém descerá de Deus como o
lugar glorioso prometido à Igreja.
O aparecim ento da N ova Jerusalém
também dá por encerrados os objetivos
nesta terra para o Templo, o Taberná
culo (Ex 25.8) e a Igreja. Haverá um
“templo espiritual” (Ef 2.21-22) onde o
Criador e suas criaturas viverão em har
monia. A N ova Jerusalém é, portanto, “o
tabernáculo de Deus” onde o Altíssim o
“habitará” eternamente entre seu povo
(A p 21.3; 22.3-4) e um “templo” para
“o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o
Cordeiro” (A p 21.22). Em vista disso, é
importante notar que a Nova Jerusalém
é “quadrangular” (A p 21.16). Este de
senho em forma de cubo corresponde à
forma cúbica singular do Santo dos S a n 
tos no Templo, onde a presença de Deus
habitava no meio de Israel (1 Rs 6.20;
8.10-13; 2 C r 3.8; 5.14-6.2). A N ova Je 
rusalém, então, adequa-se ao propósito
do transitório S an to dos Santos, servindo
como um local de encontro permanente

e Ilim itado pnrti Deu» e todos os santo»
(como sacerdotes do Altíssim o).
O livro de Apocalipse compara o mate
rial utilizado na construção da cidade às pe

dras preciosas da terra. O brilho e o esplendor
de pedras de todas as cores e matizes, tal qual
as ruas de ouro puro, como vidro transpa
rente, são apenas adaptações. Em Exodo 24,
quando Moisés e os anciãos recebem per
missão para ver o Deus de Israel, eles vêem
uma “pavimentação de pedra de safira, que se
parecia com o céu na sua claridade” (v. 10).
A visão que Ezequiel teve do trono de Deus
trazia descrições semelhantes: “havia uma se
melhança de firmamentos, como um aspecto
de cristal terrível”, “havia uma semelhança de
trono como de uma safira” (Ez 1.22,26).
Esta decoração da cidade com jóias e
a declaração de que a cidade é “a noiva, a
esposa do Cordeiro” (A p 21.9) já levaram
muitos intérpretes a concluir que toda a
descrição da N ova Jerusalém apenas sim 
boliza a Igreja. A linguagem aqui utilizada
é, contudo, metafórica e utiliza um objeto
por aquilo que ele contém (a Igreja dentro
da cidade). Apocalipse 21.2 diz que a ci
dade santa estava “ataviada como noiva
adornada para o seu esposo”; uma clara
utilização da figura de linguagem conhe
cida como símile, que compara e equipara
duas coisas distintas. Ademais, em A po
calipse 22.3, a Igreja (“povos de Deus”)
está completamente separada da cidade
(“onde eles servem” ), logo, esta última
não pode ser um símbolo da primeira. Em
todos os aspectos, a cidade qualifica-se
como algo físico e mensurável, com estru
turas arquitetônicas devidamente projeta
das, materiais de construção, rios, árvores
e habitantes humanos. O que parece ser
uma descrição inverossímil tem o fim de
atender-nos em nossa atual incapacidade
para compreender tais realidades celes
tiais. Uma cidade eterna projetada para
um povo eterno nada tem a ver com a ter

ra. Sendo obra dai inflou dc um Deu» Infi
nito, não era de e»perar que ela estivesse
de acordo com as convenções humanas.

A nova criação de Deus (Ap 21.5) guar
da muitas semelhanças com sua criação origi
nal. A cidade interna possui um “rio puro da
água da vida”, “a árvore da vida” e “frutos”, e
“folhas da árvore são para a saúde das nações”
(Ap 22.1-2). Apesar de lembrar o jardim no
Éden (Gn 2.8-17), não há nada que nos leve
a supor que o texto em cada narrativa seja
simbólico. Como o Tabernáculo e o Templo
na terra, que foram construídos conforme os
originais que estão no céu, o jardim no Eden
bem poderia ter sido criado segundo o mode
lo da Nova Jerusalém.
Os muros da Nova Jerusalém revelam
que Israel e a Igreja compartilham a heran
ça da cidade em condições de igualdade.
Os nomes das doze tribos de Israel encon
tram-se inscritos sobre os doze portões. Os
nomes dos doze apóstolos estavam inscritos
sobre as doze pedras angulares da muralha
(Ap 21.12-14). Apesar de serem todos ju
deus, representam as dispensações de Israel
e da Igreja (como em Hb 12.23).
A Nova Jerusalém tem a glória de Deus
(Ap 21.11). E esta característica em particu
lar que parece mais ter impressionado João,
pois ele enfatizou isto em sua descrição da ci
dade. A iluminação sobrenatural da cidade,
eliminando a necessidade do ciclo dia/noite,
deriva da presença de Deus e de Cristo (Ap
21.23; 22.5). A iluminação da cidade chega
a alcançar a terra, permitindo que as “na
ções [andem] à sua luz”. Este versículo e o 26
também declaram que os reis da terra trarão
seus tributos à cidade celestial. Os profetas
predisseram que os gentios farão peregrina
ções ao Templo terrestre no Milênio, pagan
do tributos ao Messias (Is 60.6-9; 66.18-21;
Ag 2.7; Zc 14-16-19). Isto parece corroborar
a visão de que, durante o Milênio, a Nova
Jerusalém desce do céu sobre a Jerusalém da
terra, de modo que as nações pagam tributos

a Dciin tanto nu cidade celestial como nu
terrestre. IX ' imediato, uma objeçSo seria a
de que este contexto descreve o estado eter
no e não o Milênio (Ap 21.1). João, porém,
pode estar considerando a posição do povo

(se dentro ou fora da cidade) a despeito da
posição da cidade em si (quer no Milênio,
quer na eternidade).
A despeito de quando a Nova Jerusa
lém descerá do céu, a promessa profética
deste lar eterno para o povo de Deus leva
os santos a orar: “Amém! Ora, vem, S e 
nhor Jesus!” (Ap 22.20)

— Randall Price
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40 dln«i os israelitas ficaram no deserto por 40
anos; e a tentação de Cristo durou 40 dias.

Números simbólicos e proféticos são de
especial relevância no livro de Apocalipse.
Ainda assim, são números reais que apon
tam para eventos reais. O livro de Apoca
lipse gira em torno de uma série de ocor
rências dos números três e sete. Os tercetos
revelam passado, presente e futuro.
Passado: “as coisas que tens visto”
(cap. 1).
Presente: “as coisas que são” (caps.
2 -3 ).
Futuro: “as coisas que em breve hão
de acontecer” (caps. 4— 22).
O livro de Apocalipse está estruturado
sobre sete grupos de sete visões:
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Smith, Wilbur M. The Biblical Doctrine of Heaven. Chicago: Moody Press, 1968.

Sete igrejas (1.9— 3.22)
Sete selos (6.1— 8.1)
Sete trombetas (8.2— 11.19)
Sete figuras simbólicas (12— 14)
Sete taças (15— 16)
Sete juízos (17.1— 19.10)
Sete triunfos (19.11— 22.21)

Walvoord, John F. The Revelation ofJesus Christ.
Chicago: Moody Press, 1966.

N Ú M ER O S NAS PROFECIAS
O simbolismo dos números na Bíblia pode ser
algo fascinante. Nem todos os números pre
sentes nas Escrituras trazem um significado
especial (como o número de anos que cada
rei governou em Israel). Muitos são apenas
registros de fatos. Por outro lado, certos nú
meros parecem surgir repetidamente ao lon
go da Bíblia. O dilúvio de Noé, por exemplo,
durou 40 dias; Moisés ficou na montanha por

Podemos encontrar números simbó
licos por todo o Apocalipse. Dentre eles,
temos Vi, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 24, 42,
144, 666, 1000, 1260, 1600, 7000, 12.000,
144-000, 100 milhões e 200 milhões. O
termo “hora” é utilizado por dez vezes em
Apocalipse (3.3, 10; 9.15; 11.13; 14.7, 15;
17.12; 18.10, 17, 19), sempre em relação a
um curto período de tempo (por exemplo,
“Pois numa hora veio o seu juízo”).
0 TRÊS

Este é o número que simboliza a Trin
dade. É um dos números favoritos de João,

que constantemente se exprenHii cm tercetos: ele abençoa aquele que lê, aquele que
ouve e aquele que guarda a profecia (1.3).
Jesus Cristo é “ a fiel testemunha, o primo
gênito dos mortos e o príncipe dos reis da
terra” (1.5). Cristo nos amou, nos remiu e

como quutm anjo», noa quatro cantoi da
terra, retendo os quatro ventos da terra
(7.1). Quatro anjos ficam presos junto ao
rio Eufrates (9.14-15).

nos fez reis e sacerdotes para Deus (1.5-6).
O Senhor Deus é, era e há de vir (1.8). Ele
é o que vive, o que foi morto e estará vivo
para todo o sempre (1.18). Jesus conhece
as obras de Esmirna: a tribulação, a pobre
za e a blasfêmia (2.9). Em Sardes, Cristo
exorta a igreja: “lembra-te, pois, do que
tens recebido [...] e guarda-o, e arrependete” (3.3). Os fiéis de Laodicéia são acon
selhados a comprar ouro, vestes brancas e
ungüento para os olhos (3.18). O livro de
Apocalipse traz diversos desses tercetos.
O número “três” também se destaca em
diversas passagens sobre os juízos. A poca
lipse contém três séries principais de juízos:
os selos, as trombetas e as taças. Os juízos
consistem basicamente em três elementos:
fogo, fumaça e enxofre. Estes elementos di
zimam um terço da humanidade (9.17-18).
Um terço da terra é incendiada, bem como
um terço das árvores (8.7). Um terço do
sol, da lua, e das estrelas fica escuro durante
um terço de um dia (8.12). Uma trindade
satânica, o Dragão, a Besta e o Falso Profeta
(16.13), faz oposição ao reinado de Cristo
na terra. Por fim, Satanás sofre uma derro
ta tripla: ele é lançado na terra (12.9), no
abismo (20.1-3) e no lago de fogo (20.10).

“Seis” é o número do homem, que foi
criado no sexto dia. Em Apocalipse 13.18,
este número representa o mais iníquo de
todos os homens, o Anticristo.
Sete é o número mais importante em
Apocalipse. O livro menciona sete espí
ritos, sete igrejas, sete castiçais, sete es
trelas, sete lâmpadas de fogo, sete chifres,
sete olhos, sete selos, sete trombetas, sete
taças, sete canções, sete anjos, sete tro
vões, sete “diademas”, sete cabeças, sete
coroas, sete montes, sete reis e sete pra
gas. Há ainda a descrição de Cristo com
sete características (1.14-16), mensagens
com sete partes para cada uma das igrejas
(caps. 2— 3), um louvor ao Cordeiro com
sete afirmações (5.12), um juízo com sete
desdobramentos (6.12-14) e uma glorifi
cação com sete pontos (7.12). Sete mil
são mortos (11.13), a vitória de Cristo é
descrita em sete eventos, e João vê sete
“coisas novas” (caps. 21— 22). Apocalipse
ainda inclui sete bem-aventuranças (1.3;
14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7,14) e sete
declarações de Cristo dizendo “Eu sou”
(1.8, 17, 18; 2.23; 21.6; 22.13,16). O uso
freqüente do número “sete” faz parte da
assinatura divina do livro.

0 QUATRO

0D 0ZE

Quando descreve a terra, João freqüen
temente lança mão de quatro caracterís
ticas. A terra possui, por exemplo, quatro
regiões (norte, sul, leste e oeste) e quatro
épocas do ano. Os habitantes da terra in
cluem tribos, línguas, povos e nações (5.9;
10.11), e a Nova Jerusalém possui um for
mato quadrangular (21.16). Apocalipse
descreve quatro seres viventes (4.6); bem

“Doze” é o número da plenitude. Is
rael possui 12 tribos, Cristo possui 12
apóstolos, e 24 anciãos (o dobro de 12)
sentam-se em torno do trono. A árvore
da vida produz 12 tipos de fruto (22.2). A
N ova Jerusalém possui 12 portões guar
dados por 12 anjos (21.12) e a cidade
possui 12 fundamentos (21.14). Doze pe
dras preciosas adornam as fundações da

0 SEIS E 0 SETE

muralha e cxlatem 12 portflca de pérola
(21.19-21). JoSo também utiliza múlti
plos dc 12 : cada uma das 12 tribos con
tém 12.000 pessoas, perfazendo um total
de 144-000 (12.000 x 12) e o muro da
cidade mede 144 cúbitos (12 x 12).
João usa estes números para expressar o
caráter único e cabal de suas profecias preditivas. No todo, a estrutura numérica de
Apocalipse torna-o o livro mais especial de
todas as Escrituras. Seus números simbólicos
indicam a perfeita revelação dc Deus quan
to aos eventos futuros, um de cada vez.

— Ed Hindson
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PARÁBOLAS DO REINO
Jesus dedicou grande parte de seu ministério
na terra a ensinar seus discípulos. Um meio
de ensino que utilizou foram as parábolas,
que lhe permitiam dirigir-se a um número
grande de pessoas e, ao mesmo tempo, falar
a um pequeno grupo, que compreenderia a
verdadeira mensagem da parábola. Mateus
13 registra sete parábolas, em que Jesus en
sina a seus discípulos “os mistérios do Rei
no dos céus” (Mt 13.11).
Os judeus dos dias de Jesus esperavam
um Messias político, um rei conquistador
que empurrasse os romanos para o mar.
Logo que os judeus começaram a enjeitar
Jesus e seu reino, Ele ofereceu-se como um
Rei espiritual para governar os corações
de seus súditos. Durante a era da Igreja,
Jesus conquistaria o interior de seus se
guidores, governando com paz e valores
interiores. A Igreja não seria um exército

O Desenrolar da Era em Mateus 13
Parábola do Semeador

Versículos
1-23
O evangelho será disseminado por
todo o mundo, causando diversas
reações.

Parábola do Joio

24-30

Satanás tentará atrapalhar semean
do o mal.

Parábola do Grão de Mostarda

31-32

A cristandade crescerá de forma
abundante.

Parábola do Fermento

33-35

O evangelho impregnará todas as áre
as da vida.

Parábola do Tesouro Escondido
Parábola da Pérola de Grande Valor

44
45-46

Deus tomará para si um povo especial

Parábola da Rede

47-51

Com um julgamento, Deus porá um
fim à era.

político, mu* um exército evungelfstlco.
A Grande Comltuflo conquistaria indi
víduos e povos. Mateus 13 introduz este
outro estágio do reino, explicando o que
o Rei estaria fazendo enquanto estivesse
fisicamente ausente. A passagem apre
senta uma seqüência de eventos entre a
primeira e a segunda vinda. Os mistérios
do reino, em harmonia, acompanham
esta mesma seqüência de eventos entre o
primeiro e o segundo adventos de Cristo,
e não o reino milenial.
As sete parábolas descrevem profetica
mente o curso desta era e a história da Igre
ja atesta a precisão das previsões. O quadro
acima resume o curso desta era segundo as
Parábolas do Reino de Mateus 13 (veja os
verbetes “Reino de Deus” e “Mateus, Escatologia de”).

—Elmer Towns
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ou 49 dias) após d IMncoii, oh filho» de Inrael deviam celebrar a colheita trazendo
ofertas voluntárias ao Senhor. No NT, estH
celebrarão chama-se Pentecostes, que em
grego significa “quinquagésimo”, porque a
festa caia no dia seguinte ao sétimo sábado,
ou o quinquagésimo dia após a Páscoa.
OS P R IM E IR O S RELATOS

Em Levítico 23.17, temos a descrição |
da oferta principal das primícias dos cereais
durante a Festa das Semanas: “Das vossas
habitações trareis dois pães de movimento; ,
de duas dízimas de farinha serão [aproxima
damente 35 litros], levedados se cozerão”. G j
fermento vinha do pão feito com a colheita
de cevada anterior. Por ser levedado, o pão
não era colocado no altar, mas comido pelos
sacerdotes. A segunda oferta era uma oferta
de holocausto com sete cordeiros, um novi
lho e dois carneiros (Lv 23.18). Ofertas de
manjares e libações eram apresentadas junto
com o holocausto (Lv 23.18). O povo tam
bém oferecia um bode pelos pecados e dois
cordeiros como oferta pacífica (Lv 23.19).
Parte das ofertas de manjares e do cordei
ro eram agitadas perante o Senhor e então
ingeridas pelos sacerdotes que realizavam o
sacrifício (Lv 23.20). Esta festa era sagrada e
nenhum trabalho podia ser feito durante a
ocasião (Lv 23.21).

Toussaint, Stanley D. Behoid the King. Sisters,
Oregon: Multnomah Publishers, 1980.
Walvoord, John F. Matthew, Thy Kingdom Come.
Chicago: Moody Press, 1974.

PENTECOSTES
Pentecustes é o termo grego para a Festa das
Semanas descrita no AT (Ex 34-22; Nm
28.26; Dt 16.10). É chamada de Festa da
Sega em Êxodo 23.16. Segundo Levítico
23.15-16, no sétimo sábado (sete semanas

0 PENTECOSTES E A ENTREGA DA LEI

Depois de os romanos destruírem o
Templo em 70 d.C., não foi mais possível
levar sacrifícios ao Templo, o que alterou o
propósito da Festa das Semanas. Devido ao
forte vínculo entre a Páscoa e a Festa dos
Tabemáculos com o tempo da peregrinação
do povo no deserto, os rabinos ligaram a
Festa das Semanas à entrega da lei no mon
te Sinai. Exodo 19.1 afirma que os filhos de
Israel chegaram ao monte Sinai no terceiro
mês, que é o mesmo mês em que se celebra o
Pentecostes (2 Cr 15.10). Por causa de refe-

r#iu lim no PcntccoNtcH no Livro dou Jubileus
p, piiMlvcImente, nos Rolos do Mar Morto,
I Xinn conclui que esta tradição 6 anterior
HO cristianismo. Ele diz: “ Mas será que o
Pentecostes se tornou uma festa específica
pura a celebração da lei dada no Sinai? A
resposta é provavelmente positiva [...] A en
trega da lei no Sinai foi a mais importante

dus alianças e o costume da leitura de Êxodo
19 na Festa de Pentecostes possivelmente
surgiu um século antes de Cristo” (Dunn, p.
784). Witherington também partilha desta
visão, dizendo que é possível, embora não
absolutamente certo, que a associação entre
a Festa das Semanas e a entrega da lei seja
uma tradição mais antiga. Ele cita uma pas
sagem da obra de Filo, que escreveu antes de
Lucas, descrevendo um fenômeno ocorrido,
na ocasião da entrega da lei, semelhante às
“línguas de fogo” que se manifestaram no
Pentecostes (Witherington, p. 131).
N ão se sabe com certeza se o propósito
tia festa foi alterado antes ou depois do pri
meiro século. Seja como for, em uma data
anterior, o Pentecostes deixou de ser uma
celebração das primícias da colheita e pas
sou a ser uma comemoração da entrega da
lei. Jacobs afirma que esta notável transfor
mação no “aniversário da entrega da Torá”
foi baseada em Êxodo 19.1: “A o terceiro
mês da saída dos filhos de Israel da terra do
Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do
Sinai”. Portanto, além da usual leitura do
livro de Rute na comemoração da colheita,
partes da Torá (o Pentateuco) eram lidas
em reverência à Lei de Moisés.
REFERÊNCIAS DO NOVO TESTAMENTO

Em Atos 2.1, Lucas afirma que Jesus cum
priu sua promessa ao enviar o Espírito Santo
no Dia de Pentecostes (At 1.8; Jo 14.16-17;
15.26-27; 16.7, 13). O relato de Lucas acerca
dos eventos no Dia de Pentecostes enfatiza
os dons do Espírito — acompanhados pelos
sinais audíveis e visíveis do falar em línguas

(Idiomas estningelros) — , o poder conccdldo
para a proclamação do evangelho e o nasci

mento da Igreja. A descida do Espírito sobre
o pequeno, mas fiel, grupo de seguidores de
Jesus é o verdadeiro início da Igreja. Um
fato que se evidencia pela menção de Lucas
de que 3.000 responderam positivamente à
mensagem de Pedro, submeteram-se ao ba
tismo e foram “acrescentados” à Igreja.
Em sua segunda viagem missionária,
Paulo evitou entrar em Éfeso “para não gas
tar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para
estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no
dia de Pentecostes” (A t 20.16). A o que pa
rece, Paulo tinha a intenção de participar
do Pentecostes (a Festa das Semanas) com
outros judeus cristãos. Não existe evidên
cia de que a igreja do primeiro século cele
brasse o Pentecostes, apesar de haver mais
duas referências a esta celebração no NT.
Em 1 Coríntios 16.8, Paulo informou
os coríntios: “Ficarei, porém, cm Éfeso até
ao Pentecostes”. Com o em Atos 20.16,
fica claro que, embora fosse cristão, Paulo
permanecia fiel à sua herança judaica nas
práticas não relacionadas à salvação.
0 PENTECOSTES E A IGREJA

Após algum tempo, a Igreja passou a ce
lebrar o Pentecostes no quinquagésimo dia
após a Páscoa. Visto que a Páscoa sempre
caía aos sábados, o Pentecostes também caía
neste dia. Durante o período entre a Páscoa
e o Pentecostes, as orações eram feitas em pé,
e não de joelhos. Os catecúmenos eram ba
tizados, mas os cristãos não jejuavam, pois o
Pentecostes era uma ocasião alegre. Como a
ascensão ocorrera logo antes do Pentecostes,
muitas pessoas acreditavam que Jesus volta
ria à época do Pentecostes. Posteriormente,
o Pentecostes passou a ser observado como
uma comemoração da descida do Espírito
Santo (Lohse, p. 827). A igreja católica e as
igrejas que seguem um calendário litúrgico
comemoram o Pentecostes por dois dias.

SEU SIGNIFICADO TEOLÓGICO
Alguns estudiosos tOm observado certas
analogias entre a descida tio Espírito Santo
sobre Jesus, no batismo, e o derramar do Es

pírito Santo sobre os crentes, no Pentecos
tes (Lincoln, p. 903; Longenecker, p. 269).
O Espírito desceu sobre Jesus enquanto ele
orava, o que foi acompanhado por fenôme
nos visíveis e audíveis. Os discípulos esta
vam reunidos no cenáculo, provavelmente
orando, quando receberam o Espírito Santo
(At 1.14). Naquele momento, houve o som
de um vento forte que varria o ambiente
e foram vistas línguas de fogo (At 2.2-3).
Com a descida do Espírito Santo, Jesus re
cebeu poder para o ministério (Lc 3.22; At
10.38). Seus discípulos, com o Espírito San
to, receberam poder para testemunhar da
palavra por todo o mundo (At 1.8).
Longenecker acredita que o dom do Es
pírito no Dia de Pentecostes não apenas re
mete à experiência do batismo de Jesus, mas
também demonstra contraste e continuida
de em relação à lei. Ele diz: “A vinda do Es
pírito dá prosseguimento aos propósitos de
Deus com a entrega da lei e [...] sinaliza a di
ferença essencial entre a fé judaica e a fé em
Jesus. Enquanto a fé judaica é voltada para
a Torá e dirigida pela Torá, a fé no Salvador
é voltada para Cristo e dirigida pelo Espíri
to Santo. Tudo isto é extremamente seme
lhante à teologia paulina” (p. 269). Embora
seja verdade que a missão e a vida da Igreja
estejam voltadas para Cristo e sejam dirigi
das pelo Espírito, não é provável que Lucas
estivesse tentando comparar a vinda do Es
pírito com a vinda da lei. Foi Paulo, não Lu
cas, que desenvolveu um pensamento sobre
as diferenças entre a lei e a graça. Lohse está
certo quando conclui que “não há nenhu
ma evidência de que esta comparação tenha
sido feita à época do NT. O conceito de que
o Pentecostes cristão é uma celebração da
nova revelação de Deus não tem fundamen
to” (p. 826).

Concordii-ne, quase que untverwilment»,
que ti Igreja nasceu no Dia de PcntccroMHi
Sendo o dia do aniversário da Igreja, o l’en«
tecostes marca o fim da dispensação da lei 0 1
o princípio da dispensação da graça (a era dil

Igreja). Os 3.000 que creram, sendo hatizH*
dos, juntaram-se aos primeiros discípulos dc
Jesus (At 2.41). Como uma nova comunida*
de cheia do Espírito, a Igreja encontrava-se
avivada e estimulada a pregar, por todas as
partes, o evangelho, a mensagem da graça e
toda uma nova forma de abordar a Deus. Ao
invés da lei, as pessoas agora podiam vir a
Deus por intermédio do Cristo que foi cruci
ficado, ressuscitou e subiu aos céus. A era da
Igreja, que começou no Pentecostes, prosse
guirá até que Cristo volte para os seus.
Em sua polêmica contra a heresia dos
colossenses, Paulo exortou-os a não serem
intimidados por aqueles que lhes tentassem
impor restrições alimentares ou a observân
cia dos dias santos judeus. Ele afirma que tais
coisas “são sombras das coisas futuras, mas o
corpo é de Cristo” (Cl 2.16-17). Paulo uti
liza a mesma palavra grega para “festa” que
a Septuaginta usa para “convocações”, em
Levítico 23.1-4. Apesar de Paulo não fazer
referência a nenhuma festa em particular, al
guns acreditam que sua declaração justifica a
interpretação tipológica das festas judaicas.
A Festa das Semanas, ou o Pentecostes, com
o ritual dos dois pães sendo agitados perante
o Senhor, é considerado como tipo da união
de judeus e gentios em um corpo (Ef 1.1416). Visto que os pães são levedados, está
também representado o pecado que conta
mina tanto judeus como gentios. Segundo
Levítico 23.19, a oferta pelo pecado toma os
pães aceitáveis, assim como a morte de Cris
to trouxe expiação tanto para judeus como
para gentios (Moorehead, p. 221).
A RELAÇÃO COM JOEL 2

Quando citou Joel 2.28-32 no Dia de
Pentecostes, Pedro queria dizer que a pro-

Íc c Ih de Joel cNluva se cumprindo nai|uelc
dlaí Nflo. Conclui-se, pelo contrário, que
esta citação em Atos 2 nSo tinha o objeti
vo de comunicar o cumprimento da profe
cia. A passagem fala, mais exatamente, de
um tempo ainda futuro.
No curso daqueles impressionantes even
tos que se tornavam públicos, os apóstolos
foram solicitados a explicar o que estava
ocorrendo. O que os escamecedores diziam
era “estão cheios de mosto” (At 2.15-16).
Pedro, ao responder-lhes, declarou: “Estes
homens não estão embriagados, como vós
pensais [...] Mas isto é o que foi dito pelo
profeta Joel” (At 2.15-16). E o que está des
crito em Joel 2.28-32? A atuação do Espírito
de Deus nos eventos que cercam a segunda
vinda de Cristo. O discurso de Pedro, por
tanto, refere-se à semelhança entre o que o
Espírito Santo fará no futuro, com a nação
de Israel, e aquilo que estava sendo feito há
quase 2.000 anos. Isto nem chega perto de
um cumprimento profético. As ações do Es
pírito em Joel não podem ser separadas dos
eventos que se tomarão públicos durante a
Tribulação. Por esse motivo, tal profecia não
poderia ter se cumprido em Atos 2, a menos
que a Tribulação estivesse em curso naquele
momento, o que não aconteceu. Conforme
o que vemos no versículo 16, a expressão de
Pedro (“Mas isto é”) traduz comparação, e
não cumprimento.

Não se Cumpriu em Atos 2
Diversas observações confirmam que os
eventos descritos em Joel 2.28-32, embora
mencionados por Pedro em Atos 2, não se
cumpriram com a fundação da Igreja. Em
primeiro lugar, quando comparamos os
textos de Joel e Atos, notamos de imedia
to que Joel começa dizendo: “E há de ser
que, depois” (J1 2.28). Israel desfrutará das
bênçãos espirituais descritas em Joel 2.2829 após experimentar as bênçãos materiais
relatadas em 2.21-27. Por outro lado, Pe

dro comei,» com uh se g u in te » ptilavrau "E
nos últimos dias acontecerá” (At 2.17). As
palavras de Joel referem-se ao contexto da
Tribulação, o que explica o porquê de Pedro
usar a expressão “últimos dias”. Esta frase é
sempre uma descrição veterotestamentária
para eventos que ocorrerão durante a Tribúlação ou relacionados à segunda vinda
(Dt 4.30; 31.29; Is 2.2; Jr 23.20; 30.24;
48.47; Ez 38.16; Dn 2.28; 10.14; Mq 4-1).
Ambas as passagens ligam os eventos que
descrevem aos últimos dias.
Em segundo lugar, Pedro, não utilizou
uma fórmula introdutória normal para dizer
que a passagem de Joel estava se cumprindo.
A forma normal de se citar o cumprimento
de uma profecia do AT no N T é exempli
ficada em Mateus 2.15, onde lemos: “para
que se cumprisse o que foi dito da parte do
Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito cha
mei o meu Filho”. Sabemos que, quando
Jesus sai com sua família do Egito, temos o
cumprimento de uma profecia do AT, como
o texto deixa claro. Nada semelhante é dito
em Atos 2.16. Pedro não chega a realmente
afirmar que a profecia de Joel estava sendo
cumprida no Dia de Pentecostes.
Em terceiro lugar, a sentença introdu
tória utilizada por Pedro foi: “Mas isto é”.
Esta é a única vez, em todo o NT, que o
pronome isto é usado para uma citação do
AT. Por que motivo Pedro, sob a inspiração
do Espírito Santo, disse “Mas isto é” ? Pedro
lança mão desta sentença para demonstrar
a semelhança entre a obra do Espírito de
Deus no futuro — conforme registro de
Joel — e a ação do Espírito Santo no nas
cimento da Igreja. Ele está contestando a
afirmação presente no versículo 13, de que
aqueles homens estariam bêbados. Poderí
amos parafrasear a réplica de Pedro da se
guinte forma: “Não, o que vocês vêem hoje
não foi causado pelo mosto, mas produzi
do pelo Espírito Santo, a exemplo do que
vemos nas descrições de Joel, que também

serflo obra J o Espírito Santo". Arnold Fruchtenbuum dá a seguinte explicação:

De toda maneira, havia um ponto
de semelhança: um derramar do Es
pírito Santo que resultava em ma
nifestações incomuns. Atos 2 não
muda nem reinterpreta Joel 2. Tam
bém não nega que Joel 2 será literal
mente cumprido quando o Espírito
Santo for derramado sobre toda a
nação de Israel. Tão-somente, de
vido a tal semelhança, aplica esta
passagem a um acontecimento do
Novo Testamento. Em Joel, o derra
mar do Espírito resulta em sonhos e
visões proféticas; em Atos, esse der
ramar converte-se na manifestação
do falar em línguas, (p. 7)
Em quarto lugar, nada do que Joel pro
fetizou aconteceu em Atos 2. Obviamen
te, não houve “prodígios em cima no céu
e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e
vapor de fumaça” (A t 2.19) à época do
sermão de Pedro. Nem o sol se converteu
em trevas, ou a lua em sangue (2.20), como
disse Pedro. Aliás, “a única coisa que acon
teceu em Atos 2 (línguas) não foi sequer
mencionada por Joel” (Fruchtenbaum, p.
5). Robert Thomas afirma: “O fenômeno
do Dia de Pentecostes não foi em nenhum
sentido um cumprimento da profecia de
Joel, a qual dizia respeito ao povo de Israel
e não à Igreja [...] E um equívoco conside
rá-lo o cumprimento de Joel em qualquer
aspecto” (Thomas, p. 263).

vinda, como observa o próprio Cristo cm
Mateus 24.29. Também significa que não se
pode, em verdade, afirmar que o Reino de
Deus veio em Atos 2, quer espiritualmente,
quer fisicamente. O reino prometido nâo é
a Igreja.

— W. H . Marty e Thomas Ice
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PÓS-MILENIALISMO
Os estudantes de escatologia geralmente
defendem uma das três principais visões,
dependendo do entendimento que possuem
quanto ao momento da volta de Cristo e a
respeito do reino milenial de Deus. As três
visões são conhecidas como pré-milenialismo, amilenialismo e pós-milenialismo.
John F. Walvoord (p. 845) descreve
sua fé pré-milenialista como “a interpre
tação de que a segunda vinda de Cristo
ocorrerá antes de seu reinado literal de mil
anos sobre a terra” . Depois de sua vitorio
sa intervenção na história, Cristo reinará
pessoalmente a partir de Jerusalém, dando
início a uma época de paz, prosperidade e
justiça. Os pré-milenialistas vêem a pre
sente era como a era da Igreja, a qual fica
à parte dos planos de Deus para Israel. A
obra redentora de Cristo é a única base
para a salvação em qualquer era.
Floyd P. Hamilton, defensor do amile
nialismo, ensina que “o reino milenial de
Cristo se estende desde a sua ressurreição
até o momento de sua segunda vinda, ao
fim desta era, sobre as nuvens”. Em ne
nhum momento, Cristo reinaria sobre
a terra a partir de Jerusalém. N a terra, o
Reino de Cristo “não é deste mundo”, pois
Ele reina nos corações de seu povo sobre
a terra. Após a segunda vinda de Cristo,
crentes de toda a história serão levados ao
céu, onde habitarão por toda a eternidade,
vindo logo a seguir o derradeiro juízo final
sobre toda a humanidade.
Norman Shepherd defende o pós-milenialismo: “a visão de que Cristo retornará
ao fim de um longo período de justiça e
prosperidade (o Milênio)”. A exemplo dos

amllcnlall»ta», ou prt»«mllenlall»tH» víem
a atual era como o Reino de Deu», porém
entendem que o Reino de Cristo não está

apenas nos corações dos crentes hoje, mas
também produz impacto na sociedade,
trazendo o Reino de Deus para a terra. Os
pós-milenialistas acreditam que o reino foi
instituído na ocasião da primeira vinda de
Cristo. Crêem que ele atualmente está em
expansão, por meio da pregação do evan
gelho, até que a grande maioria esteja con
vertida a Cristo. Este sucesso do evangelho
criará um clima receptivo para as coisas de
Cristo, incluindo seu governo por intermé
dio da Igreja espalhada pelo mundo.
AS SEMELHANÇAS ENTRE 0
A M IL E N IA LIS M O E 0 P Ó S -M ILE N IA LIS M O

Walvoord (p. 6) observou que “o prémilenialismo é obviamente um ponto de
vista um tanto distinto do amilenialismo e
do pós-milenialismo”, porque a visão prémilenialista possui uma abordagem das Es
crituras mais literal e hermenêutica do que
as outras duas.
Alguns pós-milenialistas também no
taram sua proximidade teológica com seus
irmãos amilenialistas. David Chilton vin
cula o amilenialismo ao pós-milenialismo
em virtude de sua crença comum de que o
reino ou o Milênio tem lugar na presen
te era. O pós-milenialismo é uma forma
otimista de amilenialismo. Além disso, as
visões amilenialista e pós-milenialista não
interpretam de forma literal as promessas
de Deus para Israel. Em vez disso, aplicam
estas mesmas promessas à Igreja.
U M A BREVE H IS T Ó R IA DO SISTEM A
M ILEN IA LISTA

O pré-milenialismo (conhecido na
Igreja Primitiva como chiliasmo) é o mais
antigo dos três sistemas. Os outros dois se
desenvolveram em reação ao pré-milenia
lismo, após o concilio de Nicéia.

Chiliasmo

O pré-milenialismo, ou chiliasmo, coiiid
era chamado na Igreja Primitiva, era a visão
predominante entre os primeiros e ortodo
xos pais da Igreja. Especialistas na teologia
da Igreja Primitiva, tanto liberais como con
servadores, concordam a esse respeito.
Os estudiosos da história da Igreja reco
nhecem que o pré-milenialismo predomina
va já na metade do século III. Os grandes teó
logos que sucederam os apologistas do século
II (Irineu, Tertuliano e Hipólito) eram expo
entes do milenialismo. J. C. Ayer observa (p.
25): “O cristianismo primitivo foi marcado
por um grande entusiasmo pelo chiliasmo [...]
Por chiliasmo, a rigor, entenda-se a crença de
que Cristo haveria de voltar à tena e reinar
por mil anos. Este retomo, via de regra, era
algo previsto para um futuro imediato”.
Nenhum pai da Igreja ortodoxo con
tradisse o ensino do pré-milenialismo até o
início do século III, quando Gaio (ou Caius)
lançou um primeiro ataque. Gaio foi a pri
meira pessoa registrada na história da Igreja
a interpretar simbolicamente os mil anos.
Ele ainda rejeitava o livro de Apocalipse,
imaginando que tivesse sido escrito por Cerintos e que não deveria constar no cânon.
Apesar disso, o pré-milenialismo continuou
presente na escatologia da época.
A ntimilenialismo
O antimilenialismo surgiu antes do
amilenialismo e do pós-milenialismo. Hans
Bietenhard (p. 30), após observar quanto a
Igreja Primitiva era solidamente milenialista
em sua interpretação de Apocalipse 20 e ou
tros textos, até a época de Agostinho, disse:
“Hoje, admite-se em todos os círculos — com
exceção de alguns exegetas católicos — que
apenas uma interpretação escatológica é coe
rente com o texto. Se ainda cabe questionar
se a esperança deve ou não ser mantida, tais
considerações não guardam nenhuma rela
ção com aspectos históricos ou exegéticos”.

O nntimilcnlallsmo n lo surgiu do es*
tudo das Escrituras, mas a partir das opi
niões confusas de indivíduos que tinham
sido afetados pelo pensamento pagfio.
A escola alexandrina no Egito passou a
atacar o pré-milenialismo em meados do
século III. N o leste, Eusébio de Cesaréia

(263— 339), teólogo da corte de Constantino e herdeiro teológico de Orígenes,
foi um forte líder na rejeição do apocaliptismo. Com a subida de Constantino ao
poder e a adoção do cristianismo como
religião oficial do império, algumas pers
pectivas alternativas passaram a ser vistas
de forma negativa. Com o Império Roma-,
no abraçando o cristianismo, o chiliasmo
parecia uma opção desnecessária.
Historicamente, os intérpretes alegoristas sempre olharam com desprezo os literalistas, que rejeitavam o discernimento
mais “profundo” ou “espiritual” da abor
dagem simbólica. Um exemplo clássico de
tal atitude pode ser visto nos comentários
de Eusébio sobre a falta de inteligência de
Papias, visto que este interpretava a Bíblia
de forma literal.
A milenialismo

No ocidente latino, Jerônimo (347—
420) e Agostinho (354— 430) também
reagiam violentamente à interpretação
profética. Em seu comentário sobre Daniel,
escrito logo antes do ano 400, Jerônimo ar
gumentou que “os santos não terão de for
ma alguma um reino terreno, mas apenas
um celestial. Deve-se, portanto, pôr um tim
à fábula dos mil anos”.
Jerônimo não estava só em seus ataques
à interpretação literal e às esperanças milenialistas. Em A C idade de Deus, Agostinho
continuamente descarta qualquer esperan
ça de um reino milenial físico ou terreno.
Por meio dos escritos de homens como
Jerônimo, Juliano de Toledo, Gregório, o
Grande e, de fomna especial, Agostinho,

ii Interpretaçlo literal dn Bfhlla, e prin
cipalmente de Daniel e Apocalipse, logo
desapareceu. A influência agostiniana no
ocidente ofuscou a fé pré-milenialista dos
primeiros pais da Igreja.
Pós -milenialismo
O pós-milenialismo, dentre as três prin
cipais visões, foi a última a surgir. Asseme
lha-se ao amilenialismo, mas acrescenta
um toque positivo. E este otimismo escatológico não precisa estar necessariamente
relacionado a acontecimentos atuais. O
presente reavivamento do pós-milenialismo é alimentado pelo surgimento de um
otimismo relacionado à Nova Era em uma
cultura pós-moderna.
O pós-milenialismo quase desapareceu
depois das duas guerras mundiais no século
XX. Os últimos anos, contudo, testemunha
ram uma ênfase renovada no pós-milenialis
mo. O movimento da Reconstrução Cristã
tem sido o principal catalisador do recente
recrudescimento do pós-milenialismo. Ao
explicar esta nova popularização do pósmilenialismo, Aiken Taylor (p. II) declara:
“Na verdade, não é por acaso que tanto o
pós-milenialismo como a teonomia [...] te
nham brotado no solo de um forte reaviva
mento da Reforma”.
Tal otimismo equivocado é o principal
erro do pós-milenialismo. Os evangélicos
pós-milenialistas não devem ser confundi
dos com os pós-milenialistas liberais, mas
não se pode ignorar o papel desempenhado
pelo pós-milenialismo no desenvolvimen
to do evangelho social. Por outro lado, os
pós-milenialistas culpam o dispensacionalismo por criar um clima de afastamento
das questões políticas e sociais.

n lo «e Interpretar a Rfblla de formn llternl,
especialmente as passagens proféticas, como
fazem os amilenialistas e pós-milenialistas.
Oswald Allis (p. 238) admite: “As profe

cias veterotestamentárias, se interpretadas
literalmente, não podem ser consideradas
cumpridas ou possíveis de serem cumpridas
na presente era”.
U M A INTERPRETAÇÃO NATURAL

Tanto os am ilenialistas como os pósm ilenialistas passam um bom tempo
explicando por que se opõem ao prémilenialismo, principalmente o pré-milenialismo dispensacionalista. Tal qual
na Igreja Primitiva, amilenialistas e pósm ilenialistas muitas vezes começam a
explicar suas posições com um ataque ao
pré-milenialismo.
Uma natural, literal e detalhada expo
sição das Escrituras demonstra que a Bíblia
ensina o pré-milenialismo. O Dr. Gerald
Stanton resume o pré-milenialismo com os
seguintes pontos:
•

A Bíblia deveria ser interpretada de
forma coerente e literal.

•

A aliança abraâmica é incondicional.

•

O Antigo Testamento ensina um
reino terreno literal.

•

O reino é retratado sem nenhuma
mudança ao longo do Novo Testa
mento.

•

Cristo ensinou sobre um reino ter
reno.

•

As Escrituras mencionam diversas
ressurreições.

•

Apocalipse 20 ensina o pré-milenia
lismo.

A H ER M EN ÊU TIC A E AS PROFECIAS

•

O Dr. John Walvoord muitas vezes pre
viu que o maior desafio teológico do futuro
imediato será o problema hermenêutico de

A Igreja Primitiva era pré-milenialista.

•

O pré-milenialismo traz harmonia à
Bíblia inteira.

•

Somente o pré-milenlallimo apre
senta uma conclusfio satisfatória para
a história.

U M A TEOLOGIA SÓLIDA

Os termos pré-milenialismo, amilenialis
mo e pós-milenialismo existem porque A po
calipse 20 fala sobre um reinado milenial
de Cristo, que terá lugar logo após o seu re
torno (retratado em Apocalipse 19). Uma
teologia sólida deve ser desenvolvida a par
tir da própria Bíblia e as Escrituras ensinam
apenas um ponto de vista. O amilenialismo
e o pós-milenialismo não são encontrados
em nenhuma parte, mas o pré-milenialismo é percebido ao longo de toda a Bíblia.
A força do pré-milenialismo está no texto
das Escrituras.

— Thomas Ice
BIBLIOGRAFIA
Allis, Oswald. Prophecy and the Church.
Phillipsburg, New Jersey: Presbyterian & Reformed, 1952.
Ayer, J. C. A Source Book for Ancient Church
History. New York: ams Press, 1970.
Bietenhard, Hans. "The Millennial Hope in the
Early Church". Scottish Journal of Theology
n° 6, 1953.
Chilton, David. Days of Vengeance. Fort Worth,
Texas: Dominion Press, 1987.
Taylor, Aiken. “Postmillennialism Revisited". Pres
byterian Journal, 6 de setembro de 1978.
Walvoord, John F. “Premillennialism”; Floyd Ha
milton, “Amillennialism”; Norman Shepherd,
“Postmillennialism", em Pictorial Encyclopedia
ofthe Bible. Crand Rapids: Zondervan, 1975.

PÓS-TRIBULACIONISMO
O pós-tribulacionismo ensina que a Igreja
passará pela Grande Tribulação e será arre

batada ao seu término. De acordo com esta
oplnlílo, o arrebatamento e a segunda vin 
da de Cristo constituem o mesmo evento.
Portanto, os pós-tribulacionistas acreditam
que a Grande Tribulação pode ser iminen
te, mas o arrebatamento não.

Os escritores pós-tribulacionistas suge
rem várias “provas” para a sua teoria. Nem
todo pós-tribulacionista concorda com
todos os argumentos relacionados abaixo,
mas a lista que segue identifica os princi
pais argumentos de grandes oradores neste
campo teológico.
“ PR O VA S” PÓ S-TR IB U LAC IO N ISTAS
1. O Argumento Histórico

s

Um argumento apresentado pelos es
critores pós-tribulacionistas é que a Igreja
Primitiva defendia a opinião deles. Por essa
razão, às vezes, eles se referem a si mesmos
como “pré-milenialistas históricos”. Este
argumento possui tanto uma ênfase posi
tiva quanto negativa. O argumento positi
vo é declarado por Gundry (p. 173): “Até
Agostinho no século IV, a Igreja Primitiva
geralmente defendia o entendimento prémilenialiano da escatologia bíblica. O quiliasmo acarretava uma interpretação futurística da septuagésima semana de Daniel,
a abominação da desolação, e o Anticristo
pessoal. E era pós-tribulacional”.
E questionável se alguém pode demons
trar uma posição escatológica minuciosa
mente desenvolvida ensinada pela Igreja
Primitiva pós-apostólica. Isto significa que
a Igreja Primitiva não era claramente nem
pré-tribulacional nem pós-tribulacional.
Discorrendo sobre o assunto, Ryrie (p. 68)
sugere: “A Igreja Primitiva acreditava na
Grande Tribulação, na vinda iminente de
Cristo, e em um Milênio em seguida. Ela
era claramente pré-milenial, mas não cla
ramente pré-tribulacional quando com
parada aos ensinos pré ou pós-tribulação
desenvolvidos de hoje”.

O tempo exato do urrehutumento nflo
era um problema para oh patriarcas da Igreja
Primitiva. Eles sabiam que a vinda de Cristo
era iminente. Portanto, estavam esperando
que Ele viesse potencialmente a qualquer

momento para livrá-los da perseguição. Tam
bém, não se acha nenhum conceito nos pa
triarcas da igreja que indique que eles enfren
tariam a ira de Deus na Grande Tribulação.

re que i i I h u iih leitores podem rer crldo que
Cristo voltaria mesmo antes da morte do
envelhecido apóstolo João (Jo 21.23).

Os pós-tribulacionistas tendem a igno
rar a distinção entre o arrebatamento e a
segunda vinda. A distinção bíblica é um
importante argumento para o ponto de vis
ta pré-tribulacional.
3. O Argumento de que a Tribulação Foi

2. O Argumento Contra a Iminência

Não se pode ler o N T e concluir que
os escritores acreditavam em outra coisa
que não a volta iminente de Cristo. Eles
estavam convencidos de que Cristo pode
ria voltar a qualquer momento. Os cristãos
eram exortados a permanecer vigilantes
quanto a sua volta (1 Ts 5.1-8; 2 Pe 3.8-10)
e esperar por esta (1 C o 1.7; 1 Ts 1.9-10; Tt
2.13). Estes mandamentos eram tão signi
ficativos e aplicáveis no século I quanto o
são hoje. Mesmo a implicação dos sinais do
tempo do fim não entra em conflito com a
volta iminente de Cristo.
Os escritores pós-tribulacionistas argu
mentam que a Igreja Primitiva não acre
ditava na doutrina da iminência, e que as
Escrituras não a ensinam. Eles afirmam que
as injunções bíblicas para vigiar, aguardan
do a volta de Cristo não significam neces
sariamente que esta deveria ser esperada
imediatamente. Ensinam que várias coisas
tinham de ocorrer antes que Cristo pudesse
voltar, tais como a queda de Jerusalém, a
morte de Pedro, a destruição do Templo, o
evangelho ser anunciado no mundo intei
ro, e o crescimento da Igreja.
Os estudiosos conservadores geralmen
te concordam que a profecia a respeito do
martírio de Pedro foi registrada por João
talvez trinta anos depois de Pedro ter sido
morto. Como isto poderia desestimular os
primeiros cristãos a crerem na volta imi
nente de Cristo é difícil de entender. O
contexto em que esta profecia existe suge

Prometida à Igreja
Um outro argumento pós-tribulacionista
é que a Igreja passará pela Grande Tribula
ção. Algumas passagens como João 16.1-2,33
e Romanos 12.12 predizem a tribulação para
os crentes, e não indicam que estes escapa
rão. Aqueles que defendem esta posição
argumentam que esta tribulação consiste
simplesmente nas aflições por que os cristãos
passarão durante os anos, de forma que equi
param os sofrimentos à Grande Tribulação.
Outros concordam que haja uma tribulação
futura e que os cristãos sofrerão durante este
período, mas que não estão sujeitos à ira de
Deus. Esta parece ser a crença da maioria dos
professores pós-tribulacionistas contempo
râneos. Gundry (pp. 46,62) admite: “Não é
um ponto de desacordo se a Igreja sofrerá a
ira punitiva de Deus. Ela não sofrerá (Jo 3.36;
5.24; Rm 5.9; 8.1; Ef 2.3; 5.6; 1 Ts 1.10; 5.9).
Como acontece agora, a Igreja sofrerá per
seguição durante a Grande Tribulação, mas
nenhum santo sofrerá a ira divina”.
No entanto, a obra Pentecost (p. 170)
observa: “Deve-se notar que o termo “tri
bulação” é usado de diversas maneiras nas
Escrituras. E usado em um sentido não-técnico, não escatológico, em referência a qual
quer período de sofrimento ou de provação
por que alguém passe — como em Mateus
13.21; Marcos 4.17; João 16.33; Romanos
5.3; 12.12; 2 Coríntios 1.4; 2 Tessalonicen
ses 1.4; e Apocalipse 1.9. E usado em seu
sentido técnico ou escatológico em referên
cia a todo o período de sete anos da Grande

TVlhulMçflo — como em Apocallpi*c 2.22 ou
Mutcuft 24.29, H também é usudo em referôncUi íl Hcuunda metade deste período de
xete hmoh — como em Mateus 24.21” .
A h EdcrlturuH constantemente descrevem tt Urnnde Tribulação como, em sua
maior parte, relacionada aos judeus e carac
terizada nflo pela ira dos homens, mas pela
ira de Deus. Ela é retratada como “tempo
de angústia para Jacó”, e não de angústia
para a Igreja, de modo que ela só pode co

meçar depois do arrebatamento da igreja.
4 . O Argumento do Cumprimento Histó
rico de Daniel 9 .2 4 -2 7
Alguns pós-tribulacionistas defendem
um cumprimento histórico de Daniel 9.2427, incluindo a septuagésima semana desta
profecia. Eles crêem que as setenta sema
nas sião um período contínuo, sucessivo e
ininterrupto de anos que culminaram com
a morte de Estevão ou a destruição de Je 
rusalém. Esta não é a posição de todos os
pós-tribulacionistas, mas aqueles que de
fendem este ponto de vista não vêem ne
nhum intervalo entre as semanas 69a e 70a
da profecia de Daniel. Em contraste à esta
opinião, Gundry (p. 189), sendo ele mesmo
um pós-tribulacionista, argumenta que não
podemos espiritualizar Israel (“o teu povo” )
para nos referirmos a um Israel espiritual
incluindo os gentios, sem destruir o sentido
claro do texto. A destruição de Jerusalém,
por exemplo, trata de Israel como uma na
ção. Além disso, “o término da transgressão
de Israel, a purificação da sua iniqüidade, e
a concessão da sua justiça eterna, não fo
ram completados. Paulo escreve a respeito
dessas coisas como ainda estando no futuro
para Israel (cf. Rm 11.25-27)”.
5. O Argumento de que a Ressurreição
Ocorrerá depois da Qrande Tribulação
Os pós-tribulacionistas argumentam que
a doutrina da ressurreição prova um arre-

hmumento pÓN-tribuIttçflo. Afirmam que a
primeira ressurreiçflo está asnoclada A vinda
dt> Senhor, conversão de Israel, e íi inau
guração do reino (Lc 14.14-15; Ap 20.4-6).
De acordo com este argumento, o arrebata
mento deve ser pós-tribulacional porque a
ressurreição ocorrerá depois da Grande Tri
bulação.
Esta opinião está baseada na conclusão
de que a ressurreição de Apocalipse 20.5-6,
que é ali chamada de “a primeira ressurrei
ção”, é a mesma ressurreição mencionada
em 1 Tessalonicenses 4-16. A principal de
bilidade deste conceito é a equiparação da
“primeira ressurreição”, ou a ressurreição
dos santos do AT, à ressurreição que ocorre
no arrebatamento. As Escrituras identificam
pelo menos quatro ressurreições distintas, a
primeira sendo cronologicamente a ressur
reição de Cristo (Mt 28.1-7). A expressão
“primeira ressurreição” pode, portanto, ser
entendida somente dentro do contexto ime
diato da passagem, visto que a ressurreição
de Cristo foi a primeira. A ressurreição em
Apocalipse 20.5-6 é a “primeira” pelo fato
de virem mil anos antes da quarta e última
ressurreição, mas também é a “terceira” por
seguir a ressurreição de Cristo e a ressurrei
ção dos santos no arrebatamento.
Walvoord (The Rapture Question, p.
154) observa: “Os santos do AT nunca são
descritos pela frase ‘em Cristo’. O fato de
a ‘voz do arcanjo’ — defensor de Israel —
ser ouvida no arrebatamento, não é uma
prova conclusiva de que Israel ressuscitará
naquele momento [...] A melhor resposta
é reconhecer que a ressurreição dos santos
do AT ocorre após a Grande Tribulação,
e separá-la completamente da trasladação
e da ressurreição da Igreja [...] Se a trasla
dação da Igreja é um evento inteiramente
diferente, [o argumento] não prova nada”.
Finalmente, talvez a palavra “primeira”
não significasse “primeira no tempo”, mas
“primeira no tipo”, i.e., a ressurreição era do

povo de Deui ( hcJ ii »ntes ou depois dn Grande
Trlbulaçflo). A "segunda, de um tipo diferen
te" envolvia os nflo salvos (A p 20.11-15).
6. O Argumento da Parábola do Joio e

do Trigo
A Parábola do Joio e do Trigo é, às ve
zes, usada para defender a causa pós-tribulacional. Seus adeptos sugerem que Cristo
falou do joio e do trigo crescendo juntos
“até à ceifa” (Mt 13.30) e defendem um
juízo geral, no fim dos séculos. Comentan
do sobre este texto, os pós-tribulacionistas
geralmente argumentam que não haverá
nenhuma separação judicial dos justos e
dos ímpios até a última ceifa. Isto, então, é
usado para provar que o arrebatamento não
ocorrerá até o fim da Grande Tribulação.
Entretanto, o propósito das parábolas
do reino em Mateus 13 não é registrar a
história da Igreja, mas, antes, a história do
reino em forma de mistério — a cristandade. Estas parábolas predizem claramente a
rejeição do Messias (o Rei) por parte de Is
rael e o atual desenvolvimento da confissão
da cristandade. Elas não têm o propósito de
ilustrar o tempo exato do arrebatamento
ou do juízo final.

0 APOIO PRÉ-TRIBULACIONAL
As respostas definitivas para os argu»

mentos do pós-tribulacionismo são as ra
zões extraordinariamente positivas para se
crer no arrebatamento pré-tribulacional:
1. O contraste dos eventos que envol
vem o arrebatamento e a segunda
vinda;
2. A necessidade de tempo, após o arre
batamento, para o Tribunal de Cris
to e as Bodas do Cordeiro no céu;
3. A necessidade de ser afastado aquEle
que detém ou refreia o “mistério da
injustiça”, para ser revelado o ho
mem do pecado, i.e., o Anticristo;
4- A singularidade da Igreja como o cor
po de Cristo;
5. A s promessas de Deus de impedir
que a Igreja passe pela Grande Tri
bulação;
6. A ausência da Igreja entre Apocalipse
4.1 e 19.11.
Todos estes fatores apontam para a vin
da pré-tribulacional de Cristo. “Ora, vem,
Senhor Jesus!” (A p 22.20).

7. O Argumento do Fruto

Talvez o argumento mais fraco, a partir de
uma posição teológica, é aquele baseado no
fruto, i.e., os resultados aparentes de um en
sino doutrinário. Mas alguns pós-tribulacionistas têm tentado argumentar que o pré-tribulacionismo causa divisão e carece de uma
consciência social pelo mundo. Isto, porém,
é convincentemente refutado pelas ativida
des espirituais, morais, sociais, e políticas dos
pré-tribulacionistas, tais como Jerry Falwell e
Tim LaHaye. Em geral, os pré-tribulacionistas
têm mostrado fervor evangelístico, zelo mis
sionário, preocupação social, e compromisso
espiritual intenso à luz do fato de que Jesus
pode voltar a qualquer momento.

— Elmer Towns
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PRE-MILENIALISMO
Ü pré-milenialismo é a opinião escatológica de que Jesus Cristo voltará lite
ralmente para estabelecer o seu reino na
terra por mil anos. Isto ocorrerá após o
período da Tribulação e antes do estabe
lecimento de um novo céu e uma nova
terra (A p 20).
Ryrie (p. 450) observa: “Todas as for
mas de pré-milenialismo entendem que o
Milênio se segue à segunda vinda de Cris
to. A sua duração será de mil anos; a sua
localização será na terra; o seu governo será
teocrático com a presença pessoal de Cris
to reinando como Rei”.
Dentro do pré-milenialismo, em geral,
existe uma variedade de pontos de vista
acerca do arrebatamento da igreja, os quais
incluem o pré-milenialismo pré-tribulacional, mesotribulacional, e pós-tribulacional.
Em outras palavras, os pré-milenialistas es
tão divididos quanto as suas opiniões de
quando o arrebatamento ocorrerá em re
lação à Tribulação e ao Milênio. (Veja os
artigos sobre estes pontos de vista.)
M IL ANOS

Os pré-milenialistas acreditam que as re
ferências a “mil anos” em Apocalipse 20 de
vem ser tomadas literalmente. Os críticos do
pré-milenialismo argumentam que o número
aparece somente nesta passagem, observando
que o AT não fornece nenhuma estrutura de
tempo para o futuro reino messiânico. Outros
argumentam que o livro de Apocalipse está
cheio de símbolos e sugerem que os mil anos
sejam interpretados simbolicamente, referin
do-se a um longo período de tempo.
Embora seja verdade que a citação de
mil anos é encontrada apenas em A poca
lipse 20, deve se observar que, nesta úni
ca passagem, ela é mencionada seis vezes
distintas. O motivo da óbvia repetição é

reforçar ii .sua importância. Tentativa» dc
rejeitar o número considerando-o menos
do que literal levariam à rejeiçflo de todos

os números encontrados em Apocalipse,
considerando-os também meramente sim
bólicos. Isto nos levaria a interpretar o livro
todo como sendo uma mistura desesperan
çada de símbolos ininteligíveis sem qual
quer correspondência com a realidade.
O AT claramente prediz a vinda de
um reino messiânico no futuro (Is 2.2-4;
11.6-9; 65.17-25). Tal reino é necessário
por várias razões:
1. cumpre as promessas dos concertos
judeus;
2. cumpre as predições dos profetas ju
deus;
3.

traz o governo de Deus à terra;

4. completa a perpetuidade das bênçãos
de Cristo;
5. responde a pergunta dos discípulos
sobre a restauração do reino de Is
rael (A t 1.6).
A maior contribuição de Apocalipse
20 é que ele torna claro quem será o G o 
vernante messiânico (Jesus Cristo) e por
quanto tempo governará (mil anos).
U M REINO LITERAL NA TERRA

Os pré-milenialistas certamente reco
nhecem os benefícios espirituais do Reino
de Deus, mas também são insistentes nos
aspectos literais futuros do governo de
Cristo na terra. Cremos que o texto básico
de Apocalipse descreve o plano cronológi
co de Deus para o futuro:
1. Arrebatamento da Igreja
2. Período da Tribulação
3. Retomo Triunfal
4- Derrota do Anticristo

5. PrUflodeSataná»
6. Reino milenial

Se estes eventos não devem ser inter
pretados como eventos em ordem seqüen
cial, por que são apresentados desta forma
no livro de Apocalipse? Todas as tentativas
de invalidar a ordem óbvia são, no míni
mo, inadequadas e, na pior das hipóteses,
seriamente deformadas.
Estes dez ensinamentos distintos resumem
os principais dogmas do pré-milenialismo:
1. Deus prometeu um reino literal ao Is
rael restaurado (Is 11.9-16; 60.18-21).
2. Deus dará aos descendentes de Abraão
a terra que lhes prometeu para sempre
(Gn 17.7-8; SI 105.8-11).
3. A aliança de Deus com Israel ja
mais foi confiscada ou cancelada (Lv
26.40-44).
4. A nação de Israel voltará para her
dar a terra para sempre (Ez 37.1-14;
Jr 31.35-37).
5. A segunda vinda de Cristo resultará
no estabelecimento de um reino lite
ral na terra (Ap 11.15).
6. O Reino de Cristo na terra durará
mil anos (Ap 20.1-6).
7. O Templo da visão de Ezequiel exis
tirá literalmente durante o reinado
milenial de Cristo (Ez 40— 48).
8. A nação remida de Israel e a Igreja
arrebatada reinarão com Cristo na
terra (Ap 1.6; 5.10; 20.4-5).
9. As promessas de Deus a respeito
de Jerusalém serão cumpridas lite
ralmente (SI 132.13-14; Is 62.1-2;
65.17-25).
10.0 trono de Davi será levantado em
Jerusalém com Jesus Cristo, o Mes
sias de Israel, o Filho de Davi, lite

ralmente governando nele eitt ncii
reino milenial (2 Sm 7.12' 16; Lc

1.32-33).
A IM PO R TÂ NC IA D 0 REINO

A idéia do Reino de Deus na terra é
central em todos os ensinamentos bíbli
cos. Os profetas do AT o previram; Jesus
o anunciou; e os apóstolos do N T o pre
disseram outra vez. O salmista disse: “Deus
é o meu Rei” (SI 74.12). Jeremias disse
do Senhor: “Ele mesmo é o Deus vivo e o
Rei eterno” (Jr 10.10). João, o revelador,
refere-se a Jesus Cristo como “Reis do reis e
Senhor dos senhores” (Ap 19.16).
O conceito de reino está intimamen
te ligado ao conceito de Rei. Daniel es
creveu: “O Altíssimo tem domínio sobre
o reino dos homens” (Daniel 4.17). O
salmista acrescenta: “O seu reino dom i
na sobre tudo” (SI 103.19). O significado
fundamental da palavra “reino” no NT,
basileia, é “reinado” ou “domínio”, e não
“região” ou “povo”. O uso lingüístico ge
ral, basileia, designa o caráter e a posição
de um Rei.
Um reino não pode existir sem um rei.
Deus sempre escolheu representantes hu
manos para serem os mediadores do seu
reino na terra. O governo de Deus através
destes mediadores é chamado de reino “teocrático”. Alva M cClain (p. 17) define este
reino como “o governo de Deus através de
um representante divinamente escolhido
que fala e age por Deus”.
O Reino de Deus sempre existiu, e
sempre existirá. E o governo soberano de
Deus desde a eternidade passada até a fu
tura. Ele tem sido mediado na terra atra
vés do domínio do homem sobre a criação
e através da instituição divina do governo
humano. Em relação à nação de Israel, o
Reino de Deus deveria ser administrado
por reis divinamente designados na des
cendência de Davi (a descendência do

M cnnI iih ). M iih serit somente com n vinda
do Messlan que as esperanças e o» sonhos

de um Reino de Deus na terra serâo plena
mente realizados.

O reino milenial na terra é a expressão
definitiva da atividade criadora de Deus e
do seu plano original para o planeta. Hin
dson (p. 200) cita William S. LaSor: “O
triunfo de Deus sobre o domínio satânico
deste planeta é necessário para a glória de
Deus. Se não houvesse uma era messiâni
ca, se Deus simplesmente arrebatasse o re
manescente remido e o levasse para o céu,
então teríamos que concluir que Deus teria
sido incapaz de terminar o que começou”.
O Reino de Deus na terra atinge o seu
ápice durante o reinado de mil anos de
Cristo. O termo millennium vem das pala
vras latinas mille (“mil”) e annus (“ano”).
Assim, o termo se refere ao reinado de mil
anos de Cristo. A palavra grega para “mi
lênio” vem de chilias, que significa “mil”.
O termo grego é usado seis vezes no texto
original de Apocalipse 20 para definir a du
ração do reino de Cristo na terra.
A ERA M E S S IÂ N IC A

Os profetas do AT predisseram uma era
dourada de paz e prosperidade e o gover
no do Messias na terra. Isaías escreveu: “E
acontecerá, nos últimos dias, que se firmará
o monte da Casa do Senhor [...] e concorre
rão a ele todas as nações [...] porque de Sião
sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do Se
nhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as na
ções [...] e estes converterão as suas espadas
em enxadões e as suas lanças, em foices; não
levantará espada nação contra nação, nem
aprenderão mais a guerrear” (Is 2.2-4).
As promessas de Deus a Israel incluem
bênçãos terrenas e espirituais. Isto explica
por que os discípulos perguntaram a Jesus:
“Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino
a Israel?” (At 1.6) Esta questão foi levantada
depois da ressurreição e antes da ascensão, o

que reveln que oh discípulos Judeus ilindn es
peravam pelo reino messirtnlcn prometido.
Eles n8o faziam idéia de que Jesus estava
prestes a voltar para o céu, postergando esta
fase do reino até o futuro distante.
“Não vos pertence saber os tempos ou
as estações que o Pai estabeleceu pelo seu

próprio poder”, Jesus respondeu (A t 1.7).
Ele não disse que não haveria um reino fu
turo. Antes, apenas indicou que este reino
viria mais tarde. Nesse ínterim, Jesus co
missionou os discípulos a percorrerem todo
o mundo pregando o evangelho.
Durante a era da Igreja, o Reino de
Deus não vem com “aparência exterior”
(Lc 17.20). Tornamo-nos cidadãos deste
reino pela fé em Jesus Cristo como o nos
so Rei. Desse modo, a nossa cidadania é a
do céu (veja Fp 3.20). Durante esta era da
Igreja, somos embaixadores de Cristo na
terra, comissionados a anunciar o evange
lho a todas as nações.
Como pré-milenialistas, aguardamos an
siosamente o arrebatamento da Igreja. Não
temos a pretensão de ser capazes de introduzir
o reino na terra pelos nossos próprios esforços.
Se a Igreja tiver de introduzir o reino, iremos
esperar muito tempo pela sua chegada. Na
verdade, por todas as medidas atuais, estamos
desesperadamente ficando para trás.
Além tio arrebatamento, aguardamos
ansiosamente pelo cumprimento da era
messiânica. Cremos que o Reino de Deus
chegará à terra quando o Rei voltar para
governar. Nesse meio tempo, continua
mos a declará-lo como Rei e anunciamos o
evangelho como o meio de salvação. Jesus
mesmo nos mandou fazer isto quando disse:
“E este evangelho do Reino será pregado
em todo o mundo, em testemunho a todas
as gentes, e então virá o fim” (Mt 24.14).
SATANÁS É A M ARRADO

Apocalipse 20 começa com um anjo
descendo do céu com a chave do abismo

("o poço win fondo"). Ele está carregando
"tuna grande cadela" com a qual amarrará
Satanás por “ mil anos" (A p 20.1). O anjo
lançou Satanás no abismo e ali o encerrou
por aquele período.

Esta* passagens mostram que Satanás
nSo pode estar amarrado na era atual. To
das as tentativas de retratar o contrário
parecem enganadoras. Portanto, a prisão

de Satanás deve ser um evento futuro que
1
lindson (p. 201) cita Robert Mounce:ainda não ocorreu. Sua relação com os mil
"O propósito do confinamento não é a pu anos indica um período de tempo literal, e
nição; é para impedir que ele engane as na não simbólico, seguido pela libertação de
ções. As cuidadosas medidas tomadas para Satanás, pelo engano da última geração e,
garantir a sua custódia são mais facilmente finalmente, por Satanás sendo lançado no
entendidas quando sugerem a total inter lago de fogo (Ap 20.7-10). Se os mil anos
rupção da sua influência sobre a terra, em são, meramente, um símbolo, quando ocor
vez do controle das suas atividades” . Este rerão estes eventos subseqüentes?
Nada no texto de Apocalipse 20 indica
ponto é crucial para a interpretação de que
Satanás será amarrado por mil anos. C o  que os mil anos devam ser interpretados fi
mentadores amilenialistas tentam dizer que gurativamente. Do contrário, todos os ou
isto é descritivo da era atual. Eles defendem tros indicadores de tempo em Apocalipse
que Satanás está atualmente “amarrado”, e não teriam sentido. Harold Hoehner (pp.
que a sua influência sobre a terra é limitada 249-250) escreve: “A negação de mil anos
pelo poder do evangelho. Para manterem literais não se deve à exegese do texto, mas
tal raciocínio, eles precisam ver os mil anos a uma predisposição trazida ao texto”.
As tentativas de “espiritualizar” os mil
como um símbolo de toda a era da Igreja.
John Walvoord (p. 292) demonstra o anos, tomando-os como simbólicos, fre
problema com este ponto de vista, quando qüentemente andam de mãos dadas com as
escreve: “Contrária à interpretação amile- tentativas de “espiritualizar” as promessas
nial e pós-milenial, contudo, é a revelação bíblicas acerca de um futuro glorioso para
uniforme do N T que mostra que Satanás a nação de Israel. McClain (p. 463) cita T.
é uma pessoa muito ativa. De certa forma, E Torrance da Universidade de Edimburgo,
ele está mais ativo do que em eras anterio Escócia, que diz: “A particularidade históri
res e continua em uma implacável oposi ca de Israel em aliança com Deus continua
ção a tudo o que Deus se propõe a fazer na durante a era cristã. Deus não rejeitou o seu
povo do passado (Rm 11), porque a aliança
era presente” .
As epístolas oferecem inúmeros exem com Israel como o povo de Deus permane
ce válida, e não pode ser ‘espiritualizada’ e
plos da atividade atual de Satanás:
transformada em alguma forma estranha à
teimosa historicidade da sua natureza, sem
1. ele é o deus deste mundo (2 Co 4-4);
colocar
em dúvida todo o fundamento his
2. ele cega a mente dos perdidos (2 Co
tórico
da
revelação de Deus”.
4.3-4);
3. ele é o príncipe das potestades do ar
(Ef 2.2);
4. ele aparece como um anjo de luz (2
C o 11.14);
5. ele anda em derredor bramando como
leão (1 Pe 5.8).

0 REINANDO C O M CRISTO NA TERRA

Hindson (p. 202) cita Beasley-Murray:
“O elemento essencial da idéia do Milênio
é o aparecimento do Reino do Messias na
história, antes da revelação do Reino de
Deus na esfera eterna e transcendente da

nova crlaçAo". Neste aspecto, Apocalipse
19 fornece uma transiçflo da queda da “ Ba
bilônia" (cidade do homem) até a checada
da Nova Jerusalém (cidade de Deus).

com C'rlnto durante o reino milenial. liste
privilégio é a recompensa por sua fidelidade
a Cristo em face de uma perseguição sem
precedentes. Durante este tempo, o dano

Não há nenhuma d e sc rito detalhada
di> reinado milenial aqui. Para isso, deve
mos confiar nos profetas do AT. João se
concentra apenas no fato de que nós iremos
reinar com Cristo na terra — uma promes
sa que ele apresentou antes, em Apocalipse
5.10. Ali o texto diz: “e para o nosso Deus
os fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão
sobre a terra”. Assim, a idéia de um reino
terreno literal já foi apresentada como uma
perspectiva futura. Agora ela é retratada
como uma realidade presente.
João prevê os mártires da Tribulação
reinando com Cristo no reino milenial. Ele
também vê tronos e, assentados sobre estes,
aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
A cena é similar à cena descrita por Daniel
(7.9,10,22). Pode-se tratar dos tronos dos 24
anciãos, mas eles não são especificados como
tais (veja Ap 4-4; 5.8-10; 7.13; 11.15). Visto
que Jesus prometeu aos doze apóstolos que
eles se sentariam com Ele em tronos para jul
gar as doze tribos de Israel (veja Mt 19.28; Lc
22.30), parece provável que isto estivesse em
vista aqui durante o reino terreno.
O quadro total é muito maior. A noiva (a
Igreja) voltou do céu com Cristo no capítulo
19. Agora os santos da Tribulação (os crentes)
são ressuscitados para governarem com ela —
evento chamado de “primeira ressurreição”
(Ap 20.5), para distingui-la da segunda ressur
reição, em que os mortos são trazidos para o
Juízo depois dos mil anos (Ap 20.11-15).
Os mártires são aqueles que foram de
golados por causa do testemunho de Jesus,
bem como por causa da Palavra de Deus.
Eles não adoraram a Besta nem a sua ima
gem, e não receberam o sinal (Ap 20.4).
Os mortos não salvos permanecem mortos
durante todo o período dos mil anos. Mas
os mártires são ressuscitados para reinarem

do período da Tribulação será revertido e
a terra prosperará sob o reinado pessoal de
Cristo no trono de Davi (veja Zc 12.10; Is
9.6-7). Sem este governo, a volta de Cristo
consistiria apenas em “andar entre as ruínas” depois da batalha do Armagedom.
Em uma das grandes surpresas do dra
ma apocalíptico, Satanás é solto do abis- ;
mo após o Milênio. João, o revelador, não
fornece detalhes específicos quanto a quem
faz isto, como, ou por quê. Ele meramente
registra: “E, acabando-se os mil anos, Sata
nás será solto da sua prisão e sairá a enga
nar as nações” (Ap 20.7-8).
Vários fatos durante o Milênio são evi
dentes neste relato:
1. Algumas nações sobrevivem ao pe
ríodo da Tribulação e continuam a
existir.
2. Crianças continuam a nascer na terra.
3. Cristo governa com vara de ferro.
4. A humanidade se rebela contra Cristo
apesar da bênção do reino milenial.
5. Por fim, o reino milenial é substituí
do por uma cidade eterna — a Nova
Jerusalém.
A revolta final é a prova definitiva da
depravação humana. As mentes não remi
das tolerarão o domínio de Cristo, mas não
inclinarão os seus corações a Ele. Assim que
Satanás for solto, eles se rebelarão contra
o governo de Deus. Embora as condições
do Éden tenham sido restauradas à terra, a
humanidade mais uma vez cairá como uma
presa do enganador.
Embora alguns fiquem surpresos — até
chocados — com esta revolta, devemos nos

Irmhmr de dtws coisas que nl\o mudaram: n
rtbeldiu de Satanái c a degeneraçflo da huma
nidade. O Diabo ainda é o enganador, o “pai
tia mentira". Ele nSo cessará as suas maneiras
destrutivas. N3o se arrependeu depois de mil
anos no abismo. Portanto, o único ato de mi
sericórdia possível de Deus ao resto do mundo
ó lançá-lo no lago de fogo (Ap 20.10).
O Milênio será um tempo de paz e pros
peridade sem paralelo, mas não será o céu.
P. a existência terrena em seu melhor mo
mento — até que o enganador seja solto na
terra. Assim, a profecia bíblica nos remete
para frente, até o estado eterno, onde o en
gano, o pecado e a morte não existirão na
cidade eterna — a Nova Jerusalém.

da Tribulaçflo. Assim, a profecia tem sido
e será cumprida durante a era da Igreja
atual. Os futuristas geralmente acreditam
que quase nenhum evento profético este
ja ocorrendo na era da Igreja atual, mas
ocorrerão nos seguintes eventos futuros: o
período da Tribulação, a segunda vinda, o
Milênio, e o estado eterno. O idealista acre
dita que a Bíblia não indica o tempo exato
dos eventos proféticos e que não podemos
determinar o seu tempo exato com antece
dência. Portanto, os idealistas vêem as pas
sagens proféticas como grandes verdades
a respeito de Deus para serem aplicadas a
nossa vida atual.
0 QUE É PR ETERISM O ?

— Ed Hindson e
David Hocking
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PRETERISMO
O preterista (“passado”, em latim) acredita
que a maioria, se não toda a profecia, foi
cumprida na época da destruição de Jerusa
lém em 70 d.C. O historicista equipara boa
parte da era da Igreja atual com o período

Os preteristas acreditam que as principais
porções proféticas das Escrituras, tais como
o Sermão do Monte e o livro de Apocalipse,
foram cumpridas na destruição de Jerusalém
pelos romanos em 70 d.C. Eles defendem
este ponto de vista porque Mateus 24.34 e
suas passagens paralelas dizem: “Não pas
sará esta geração sem que todas essas coisas
aconteçam”. De acordo com sua interpre
tação, as profecias tinham de ser cumpridas
no século I. O livro de Apocalipse, segundo
os preteristas, diz algo similar nas passagens
que afirmam que Cristo virá “em breve” ou
que a sua volta está “às portas”. Se estas pro
fecias tivessem de ocorrer no século I, então
o restante da linguagem profética deve ser
aplicado a um cumprimento local em Jeru
salém, em vez de ter um cumprimento mun
dial. A maioria dos preteristas acredita que
estamos vivendo atualmente em um novo
céu e uma nova terra, pelo fato de interpre
tarem que todo o livro de Apocalipse teve
cumprimento no século I.
TRÊS TIPO S DE PR ETERISM O

Existem pelo menos três tipos de preterismo. O preterismo moderado ensina que o
livro de Apocalipse cumpriu-se durante os

ir£» primeiro* «éculo», quando Deu* «iierreou contra o» dol* primeiro* Inimigo» dn
l«reja: Israel e Roma. A primeira metade
de Apocalipse (até o cap. 11) ensina que
Israel foi derrotado em 70 d.C'., enquanto a
secunda metade (caps. 12— 19) fala sobre a

conquista de Roma por Deus no século IV,
quando Constantino declarou o Império
Romano como cristão. Assim, esta antiga
forma de preterismo ensina que o A poca
lipse se cumpriu nos primeiros trezentos
anos da história da Igreja.
Os preteristas medianos crêem que
Apocalipse 4— 19 se refere à destruição
de Jerusalém em 70 d.C. No entanto, eles
acreditam que algumas passagens ainda
ensinam uma segunda vinda ainda futura
(A t 1.9-11; 1 C o 15.51-53; 1 Ts 4-16-17)
e a ressurreição dos crentes por ocasião do
retorno físico de Cristo.
Preteristas radicais, totais ou consisten
tes — como preferem ser conhecidos —
defendem que toda a profecia bíblica foi
cumprida na destruição de Jerusalém em 70
d.C. A segunda vinda ocorreu em 70 d.C.
Se há uma segunda vinda futura, dizem eles,
a Bíblia não fala sobre ela. Os preteristas ra
dicais negam um retomo futuro e físico de
Cristo e uma futura ressurreição física, o que
os coloca fora da esfera da ortodoxia cristã.
TRÊS T E X T 0 S -P R 0 V A PARA OS
PRETERISTAS

Os preteristas crêem que três passagens
principais em Mateus exigem um cumpri
mento no século I: 10.23; 16.27-28 e 24.34.
M ateus 10.23
Esta passagem diz o seguinte: “Quando,
pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi
para outra; porque em verdade vos digo que
não acabareis de percorrer as cidades de Is
rael sem que venha o Filho do Homem”.
“Novamente, se estivermos corretos em
concluir que a vinda referida neste texto é a

/xirnusla de CrUfo, entílo a principal e»tru*
tura de tempo para a parousla deve ser re*<
trita a um período de quarenta ano». Com
certeza os discípulos nâo levaram mal» de
quarenta anos para percorrer os limites da

Palestina com a mensagem do evangelho"
(Sproul, Last Day:s According u> Jesus, p.
56). Assim, os preteristas vêem esta passa
gem como uma promessa da volta de Cristo
durante o tempo de vida dos discípulos.
É isto o que Jesus tinha em mente? Até
mesmo J. Stuart Russell (p. 28) acredita
que haja “garantia abundante para atribuir
a importante predição contida em Mateus
10.23 ao pronunciamento feito no mon
te das Oliveiras”. Desse modo, em grande
parte, uma discussão sobre o tempo em que
Mateus 10.23 deve ser cumprido requer
uma análise à luz de Mateus 24.
Em segundo lugar, o vocabulário em
Mateus 10.16-23 faz paralelo com as ver
sões sinóticas do Sermão do Monte (Mt
24— 25; Mc 13; Lc 17; 21). Na verdade, a
New Geneva Study Bible (p. 1521), da qual
Sproul é o editor geral, diz a respeito des
ta passagem: “A ‘vinda’ é a segunda vinda
de Cristo para julgar a terra. Este ponto de
vista se encaixa na maioria das outras ocor
rências da frase (24.30; 25.31; 26.64; mas
veja 16.28)” . Esta informação apóia a con
clusão do ponto anterior de que o tempo
exato do cumprimento desta passagem está
ligado ao Sermão do Monte.
Em terceiro lugar, todos concordam que
as Escrituras nunca indicam que os discípulos
passaram pelo tipo de perseguição menciona
do nesta passagem antes da crucificação de
Cristo. J. Stuart Russell (p. 27) admite: “Não
há evidências de que os discípulos tenham
enfrentado este tratamento em sua jornada
evangelística”. Isto indica que o nosso Se
nhor tem um tempo futuro em mente quan
do profere as palavras desta passagem.
Como a passagem deve ser explicada?
Stanley Toussaint (pp. 141-142) ensina:

O M chhIun estava simplesmente
olhando em retrospectiva para a
sua morte até o tempo da tribulação
que se segueria. Nesta época, os dis
cípulos teriam a mesma mensagem

e possivelmente o mesmo poder. A
estrada estreita que leva para o reino
atravessa a tribulação (Mt 10.16), e
esta perseguição deverá ser de natureza religiosa e política...
O Senhor não errou e de forma clara
tinha em mente “a vinda” para o juízo.
No entanto, a vinda depende da acei
tação de seu Rei por parte de Israel.
Porque mesmo depois da sua ressurrei
ção, esta nação o rejeitou, tomandose impossível estabelecer o reino (cf.
At 3.18-26). N a verdade, o período da
tribulação não veio; se tivesse vindo,
a promessa de que o Filho do Homem
viria logo teria sido uma grande con
solação para os apóstolos.
Mateus 10.23 não apóia a alegação preterista de que a vinda do Filho do Homem
ocorreu em 70 d.C., através do exército
romano. Em vez disso, Cristo estava pen
sando em um outro tempo no futuro, na
Tribulação que resultaria no segundo ad
vento glorioso.
M ateus 16.27-28
“Porque o Filho do Homem virá na gló
ria de seu Pai, com os seus anjos; e, então,
dará a cada um segundo as suas obras. Em
verdade vos digo que alguns há, dos que aqui
estão, que não provarão a morte até que ve
jam vir o Filho do Homem no seu Reino”.
Os preteristas acreditam que Mateus
16.28 e as passagens paralelas (Mc 9.1;
Lc 9.27) predizem a destruição de Jeru
salém realizada pelo exército romano em
70 d.C. Muitos não-preteristas acreditam
que Mateus 16.28 se cumpriu no monte
da transfiguração.

Mateus 16.27 está falando da senunda
vinda futura, enquanto o versículo 28 se
refere à transfiguração iminente. Por que
estes versículos estão posicionados desta
forma? Considere a linha de raciocínio
na passagem, começando no versículo 2 1.
Cristo revela claramente a sua morte imi
nente aos discípulos. Pedro reage a esta
fase sofredora da carreira de Jesus, e Jesus
responde a Pedro com a sua famosa decla
ração: “Para trás de mim, Satanás!” Então
Jesus confere uma lição aos discípulos sobre
a renúncia própria. Cristo está ensinando
que, para Pedro e os seus seguidores entra
rem no reino, eles devem abraçar a cruz
antes da coroa. O sofrimento precede a
glória! Mas a glória um dia virá no segun
do advento de Cristo, quando será exigido
que cada um preste contas das suas ações
durante o tempo de sofrimento.
A fim de encorajar os seus seguidores,
que teriam de engolir a pílula amarga da
sua morte iminente, o próprio sofrimento,
e até a morte por causa dEle, em 16.28,
Cristo oferece uma palavra da futura gló
ria prometida em que verão “o Filho do
Homem vindo em seu reino”. “Depois de
Jesus predizer a própria morte, Pedro e ou
tros discípulos precisaram de uma reafirma
ção de que no final Jesus triunfaria. A sua
predição de que alguns deles logo veriam
o Reino de Deus com poder deve ter mi
tigado os seus temores” (Nelson Study Bi
ble, p. 1659). Assim, “o versículo 27 olha
para o estabelecimento do reino no futuro,
enquanto uma promessa de ver o Messias
em sua glória é o pensamento contido no
versículo 28. Elas são duas predições dife
rentes separadas pela palavra ‘em verdade
vos digo’” (Toussaint, p. 209).
Todos estes três exemplos da passagem
paralela são seguidos imediatamente pelo
relato da transfiguração. Esta relação contextual é, em si mesma, uma forte razão para fa
vorecer a interpretação pré-tribulacional. Em

outra* palavra», Jesus fez uimi predlçflo sobre
um evento futuro, e Mateus, Marcos e Lucas
registram o cumprimento desta predição na

passagem que se segue. Estas passagens tam
bém estão ligadas gramaticalmente. A con
junção com a qual Mateus 17 começa clara
mente estabelece a continuidade ininterrupta
de pensamento entre 16.28 e 17.1. O mesmo
é verdadeiro em Marcos e Lucas, onde não
ocorre nenhuma divisão de capítulo.
A predição de Mateus do aparecimento
real e físico do Filho do Homem é clara
mente cumprida na transfiguração, porque
Jesus estava pessoal e visivelmente presen
te. Mateus diz: “E transfigurou-se diante de
les; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e
as suas vestes se tornaram brancas como a
luz” (17.2). A interpretação preterista não
atende ao critério de Mateus, porque Jesus
não estava presente pessoalmente na pos
terior destruição de Jerusalém.
A ênfase de Marcos na demonstração
do reino com poder foi certamente cumpri
da pela transfiguração. Ninguém poderia
duvidar de que a transfiguração com certe
za corresponde exatamente à definição de
um “encontro de poder” para os discípulos.
O fato de Jesus aparecer vestido na glória
shekinah de Deus sobre o monte (Mc 9.3)
é outra evidência aos discípulos de que Ele
era Deus, e agia com o seu poder.
A afirmação simples de Lucas sobre al
guns que irão “ver o Reino de Deus” também
é provada pelo seu relato (9.28-36). Por duas
vezes, Lucas registra o nosso Senhor descre
vendo a transfiguração com o termo “gló
ria” (9.31-32). Darrell Bock (pp. 859-860)
pergunta: “Por que excluir a referência da
destruição de Jerusalém? Porque Lucas não
associa o poder do reino com este evento [...]
Além disso, Jesus não está associado com a
destruição de Jerusalém de forma direta, de
modo que isto não está em perspectiva”.
A transfiguração causou tal impressão
em Pedro e João que ambos forneceram

uma deicriçAo do t 'ri»tu glorlficado em es
crituras posteriores (A p 1.12-20; 2 Pe 1.1621). Ambos descrevem o Cristo ressurreto e
glorificado em relação à sua segunda vinda
(A p 1.7; 2 Pe 1.16). Ninguém duvida que
Pedro tem em mente a transfiguração em

2 Pedro 1.16-18. Pedro está incentivando
os crentes a permanecerem fiéis ao olhar,
como faz Jesus, para “a virtude [ou “poder”]
e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”.
Pedro segue o modelo de Jesus de apoiar
a futura segunda vinda, citando a transfi
guração passada. Desse modo, a segunda
epístola de Pedro apóia o entendimento
futurista de Mateus 16.28.
M ateus 2 4 .3 4
Este é o versículo que os preteristas mais
comumente usam para dar suporte à sua po
sição. A passagem muito debatida diz: “Em
verdade vos digo que não passará esta gera
ção sem que todas essas coisas aconteçam”
(veja também Mc 13.30; Lc 21.32).
R. C. Sproul (Last Days According to Je
sus, p. 158) diz: “Estou convencido de que
a essência do Sermão do Monte se cumpriu
em 70 d.C.” Aqueles que aplicam uma in
terpretação consistentemente literal a todo
o Sermão do Monte não concordam com a
interpretação de Sproul de “esta geração”.
Cristo está dizendo que a geração que pre
sencia a ocorrência de “todas essas coisas”
só deixará de existir quando todos os even
tos da tribulação futura forem literalmente
cumpridos. Cristo não está falando aos seus
contemporâneos, mas à geração que vê
os sinais de Mateus 24- Darrell Bock (pp.
1691-92), ao comentar a passagem parale
la de Mateus 24 no Evangelho de Lucas,
concorda: “O que Jesus está dizendo é que
a geração que vê o início do fim, também
presencia o seu fim. Quando os sinais vie
rem, eles avançarão rapidamente; não se
arrastarão por muitas gerações. Acontece
rão durante o decorrer de uma geração”.

O contexto de uma palavra determina
ti nuancc do seu significado. É verdade que
um ou outro uso da expressão “esta geração”
em Mateus (11.16; 12.41-42, 45; 23.36) se

tempo" cm Apocalipse, o que o leva u crer
que o cumprimento do Apocalipse tinha
de ocorrer durante o século 1.

refere aos contemporâneos de Cristo, mas
Isto fica claro devido ao contexto, não devi
do à expressão em si. O contexto de Mateus
24 não aponta para o ano 70 d.C., de forma
que o texto deve apontar para o futuro.
Na verdade, os judeus não foram salvos
em 70 d.C. Antes, a comunidade judaicocristã fugiu de Jerusalém antes do cerco fi
nal. Mas Mateus 24 fala de uma salvação
divina daqueles que estão sitiados (24.29H ). Isto não poderia ter-se cumprido no
século I porque nenhuma salvação assim
foi realizada na época.

1. Os eventos que “brevemente [tóc/ios]
devem acontecer” (1.1).
2. “Porque o tempo está próximo”
(eggús) (1.3).
3. “Em breve [tachús] virei a ti” (2.16).
4- “Eis que venho sem demora [tachús]"
(3.11).
5. “Eis que o terceiro ai cedo [tachús]
virá” (11.14).
6. “As coisas que em breve [táchos] hão
de acontecer” (22.6).
7. “Eis que presto [tachús] venho” (22.7).

0 PONTO DE VISTA PRETERISTA DO
APOCALIPSE

8. “Porque próximo (eggús) está o tem
po” (22.10).

Ken Gentry escreve: “O ‘preterismo’ de
fende que a parte principal das profecias de
João ocorreu no século I, logo depois de João
tê-las escrito. Embora as profecias estivessem
no futuro quando João escreveu e quando o
seu público original as leu, elas estão agora
em nosso passado”. Em seu comentário sobre
Apocalipse (p. 43), o falecido David Chilton, também um preterista, disse: “O livro de
Apocalipse não é sobre a segunda vinda de
Cristo. É sobre a destruição de Israel e a vitó
ria de Cristo sobre os seus inimigos no esta
belecimento do Templo da nova aliança. Na
verdade (...) a palavra ‘vinda’, como usada no
livro de Apocalipse, nunca se refere à segun
da vinda”. O ponto de vista preterista não vê
a profecia bíblica como “coisas que estão por
vir”, mas como “coisas que aconteceram”.
Os preteristas propõem um cumprimen
to do Apocalipse no século I porque eles
o interpretam dizendo que isto logo será
cumprido (exatamente como interpretam
o Sermão do Monte).
O preterista Gary DeMar (pp. 344345) reuniu o que ele chama de “textos do

9. “Eis que cedo [tachús] venho” (22.12).
10. “Certamente, cedo [tachús] venho”
( 22.20).

Na verdade, estes termos são interpre
tados mais adequadamente como indicado
res qualitativos (não indicadores cronológi
cos), descrevendo como Cristo voltará, não
quando Ele voltará. Como Ele voltará? Ele
virá “rapidamente” ou “repentinamente”.
Táchos e sua família de palavras cor
relatas podem ser usadas para significar
“cedo” ou “em breve”, como os preteristas
acreditam (associadas ao tempo), ou po
dem significar “rapidamente” ou “repen
tinamente”, como debatem os futuristas.
A família táchos é demonstrada na Bíblia
como uma referência a duas possibilida
des. A “interpretação do tempo exato” dos
preteristas ensina que as palavras da famí
lia táchos usadas em Apocalipse significam
que Cristo veio em juízo sobre Israel atra
vés do exército romano em eventos que
cercaram a destruição de Jerusalém em

70 d.C. Como on futuristas entenderiam
o u m ) da família tdchus no Apocalipse? O
futurista John Walvoord (p. 35) explica:

Aquilo que Daniel declarou que ha
veria de acontecer “no fim dos dias”
é aqui descrito como “brevemente”
(gr.: em tachei), i.e., “que acontece
rá rapidamente ou repentinamen
te”, indicando rapidez de execução
após ter início. A idéia não é que o
evento possa ocorrer cedo, mas que,
quando ocorrer, será de repente.
E importante notar que a Septuaginta
(a tradução grega do AT) usa táchos em pas
sagens que, mesmo pelas estimativas mais
conservadoras, não poderiam ter ocorri
do por centenas, nem mesmo milhares, de
anos. Por exemplo, Isaías 13.22 (na versão
RA) diz: “Está prestes a chegar o seu tempo”
(de Israel). Isto foi escrito por volta de 700
a.C., predizendo a destruição da Babilônia,
que ocorreu em 539 a.C. Semelhantemente,
Isaías 5.26 fala da maneira, não da estrutura
de tempo, pela qual a invasão assíria de Is
rael virá “apressadamente”. Isaías 51.5 diz:
“Perto está a minha justiça, vem saindo a
minha salvação, e os meus braços julgarão os
povos; as ilhas me aguardarão e no meu bra
ço esperarão”. Esta passagem provavelmen
te se cumprirá no Milênio, mas nenhum in
térprete a colocaria antes da primeira vinda
de Cristo — ao menos 700 anos depois dela
ter sido entregue. Isaías 58.8 diz que a recu
peração de Israel “apressadamente brotará”.
Se este é um “texto de tempo exato”, então
o mais cedo que poderia ter acontecido seria
700 anos depois, mas é muito provável que
isto ainda ocorrerá.
Uma questão importante com relação à
interpretação preterista é a data da escrita do
livro de Apocalipse. Os preteristas admitem
que se Apocalipse fosse escrito 25 anos de
pois da queda de Jerusalém, todo o trabalho

deles sc esvairia cm fuma<,H. Assim, se Apo
calipse foi entregue depois da dcstniiçfto do
Templo em 70 d .C , não poderia ter sido uma

profecia como os preteristas alegam. Na ver
dade, o livro foi escrito por volta de 95 d.C.,
tomando a interpretação dos preteristas im
possível (veja “Apocalipse, Data do”).
IM PLICA Ç Õ ES PRETERISTAS PARA 0
NOVO TESTAMENTO

Preteristas como Kenneth Gentry (pp.
86-89) acreditam que a história atual é
identificada como o novo céu e a nova ter
ra de Apocalipse 21— 22 e 2 Pedro3.10-13.
Torce a credulidade pensar nas implicações
de tal conclusão. Se estamos atualmen
te vivendo no novo céu e na nova terra,
então não há Satanás (Ap 20.10), não há
morte, choro ou dor (Ap 21.4), não há
pessoas impuras, nem aqueles que praticam
abominação e mentira (Ap 21.27), e não
há maldição (Ap 22.3).
A clara implicação para os preteristas
seria que Tito 2.12 não teria nenhuma liga
ção direta com a era presente em que vive
mos. Em vez disso, o texto se aplicaria a três
ou quatro anos, visto que Paulo escreveu a
carta a Tito por volta de 65 d.C. Os prete
ristas não podem usar logicamente esta ou
passagens similares para ensinar, redargüir,
corrigir, instruir em justiça os crentes que
estão vivendo no novo céu e na nova ter
ra. No entanto, os preteristas regularmente
usam e aplicam tais passagens deste modo.
Para os preteristas, a instrução do N T
sobre a questão do sofrimento apenas se
aplicou diretamente aos crentes até o ano
70 d.C., porque agora estaríamos vivendo o
tempo de paz, e não “as aflições deste tem
po presente” de que Paulo fala (Rm 8.18).
Se os preteristas estiverem certos, então
a maior parte dos eventos profetizados na
história está terminada. A atual era da Igre
ja se tomará, então, crescentemente bemsucedida, culminando com a conversão do

mundo it Cristo. Bm contraste, o» pré-trlhtiLu limlstus crêem que, ?»medida que n tempo
jwsmir, o mundo ficará cada vez pior. Para os
preteristas, a grande apostasia aconteceu no
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século 1. Mas Paulo adverte em 2 Timóteo
l, I que “nos últimos dias sobrevirão tempos
trabalhosos”. Se os “últimos dias” já ocorrerum e estão no passado, deveríamos esperar
que a perseguição aos cristãos estivesse ausente, e que “os homens perversos e impos
tores” não fossem “de mal a pior”.

Sproul, R. C. Last Days According to Jesus.

Publishers, 1997.
Russell.J. Stuart. Parousia. Crand Rapids: Baker
Books, 1999.

Nashville: Thomas Nelson, 1999.
--- . ed. New Ceneva Study Bible. Nashville:
Thomas Nelson, 1995.
Toussaint, Stanley D. Behold the King: A Study
of Matthew. Portland, OR: Multnomah Publi
shers, 1980.
Walvoord, John F. The Revelation ofJesus Christ.

A RESPOSTA AO PRETERISM O

Devido à atual disseminação do prete
rismo, pastores e professores precisam estar
preparados para defender a escatologia or
todoxa deste ataque. Aqueles que acredi
tam que Cristo veio em 70 d.C. certamente
não serão encontrados aguardando a vol
ta do nosso Senhor a qualquer momento,
quando Ele arrebatará a Igreja sem qual
quer sinal ou aviso. Eles mal podem obe
decer ao mandamento do nosso Senhor de
vigiar até que Ele venha (Mt 24.42).

— Thomas Ice
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PRÉ-TRIBULACIONISMO
0 ponto de vista pré-tribulacionista do ar
rebatamento ensina que Cristo arrebatará a
sua Igreja, levando-a para a casa de seu Pai
antes da Tribulação de sete anos (Jo 1413; 1 Ts 4— 5). O tempo exato do arrebata
mento não é uma doutrina fundamental que
deva dividir o povo de Deus, mas aqueles
que interpretam a Bíblia literalmente en
contram muitas razões fortes para crer que o
arrebatamento será pré-tribulacional.
1. A opinião pré-tribulacional oferece
a interpretação mais lógica da segunda
vinda encontrada nas Escrituras, quando
são tomadas pelo seu significado claro e
literal. De fato, Walvoord diz: “O único
ponto de vista que interpreta a profecia
literal e consistentemente é o da posição
pré-tribulacional e pré-milenial” (W alvo
ord, Prophecy, p. 122). A posição pré-tri
bulacional tem uma explicação lógica para
cada passagem da segunda vinda. Outros
pontos de vista não têm tal explicação, a
menos que eles descartem uma interpreta
ção literal em um ou mais pontos.
2. Tanto o Senhor Jesus, como o apóstolo
Paulo, prometeram aos crentes que eles se
riam salvos da “ira futura” (Mt 3.7; Lc 3.7;
1 Ts 1.10), e guardados da “hora da tenta-

<,flo que hrt dc vir «obre todo o mundo, para
tentar os que habitam na terra" (A p 3.10).
Esta “tentação" ainda nâo ocorreu. Deus fez

a mesma promessa em Romanos 5.9 e 1 Tes
salonicenses 5.9. Todos os outros pontos de
vista contradizem estas Escrituras afirmando
que pelo menos uma parte da Igreja passará
por todo, ou parte, do período da Tribulação.
3. A posição pré-tribulacional clara e
logicamente desembaraça os detalhes da se
gunda vinda de Cristo. As Escrituras dizem
que Jesus virá nos ares para arrebatar (reco
lher rapidamente) a sua Igreja, mas Ele tam
bém virá à terra publicamente para julgar a
terra. A vinda de Cristo em bênção para a
sua Igreja e o seu retomo à terra em juízo são
dois eventos distintos separados pelo tempo.
Como Walvoord expressa: “O arrebatamen
to consiste em um movimento da Igreja da
terra para o céu e está em forte contraste
com o retorno da Igreja com Cristo na se
gunda vinda, que ocorre mais de sete anos
depois como um movimento do céu para a
terra” (Walvoord, Prophecy, p. 38). O livro
de Apocalipse e 2 Tessalonicenses 2 esclare
cem o que acontece entre os dois eventos.
4. A posição do arrebatamento prétribulacional é o único ponto de vista que
faz uma clara distinção entre Israel e a Igre
ja. A falta de um entendimento correto
do relacionamento entre Israel e a Igreja
na profecia é uma das principais causas de
confusão nos ensinos do amilenialismo e
do pós-tribulacionismo.
A Igreja nasceu em Atos 2 no Dia de
Pentecostes. Sabemos isto porque a Igreja
é o corpo de Cristo (1 Co 12.12; Ef 5.23;
Cl 1.18), os crentes se tornam parte do
corpo de Cristo através do batismo com o
Espírito (1 C o 12.13), e o batismo do Espí
rito começou quando o Espírito Santo veio
sobre os crentes em Jerusalém no Dia de
Pentecostes (A t 1.4-5; 2.1-4; 11.15-16).
A Igreja era um “mistério” (não foi
revelada) no AT (Ef 3.3-5,9; C l 1.26-

27). Além disso, a lyreja só pôde passar
a existir depois que CrlstO morreu (para
oferecer expiação — M t 16.18-21), res
suscitou (Ef 1.20-23), e ascendeu aos céus

(Ef 4.7-11). N a verdade, o Espírito só foi
concedido aos crentes depois da ascensão
de Cristo (Jo 16.7-13).
O apóstolo Paulo chama a Igreja de “um
novo homem”, composta por judeus e gen
tios (Ef 2.15) — uma entidade completa
mente nova. Ela é distinta tanto dos judeus
quanto dos gentios, composta de membros
de ambos os grupos, e é identificada como
a “Igreja” e “um corpo” (Ef 2.16; 3.6). 1
Coríntios 10.32 distingue a Igreja tanto de
Israel como dos gentios.
Além disso, o nome Israel nunca é usa
do para a Igreja. No NT, faz-se referência ou
aos judeus em geral ou aos crentes judeus em
particular. A referência ao “Israel de Deus”
em Gálatas 6.16, tão freqüentemente usa
da pelos amilenialistas como um sinônimo
para a Igreja, na verdade se refere apenas aos
judeus que se tomaram crentes em Cristo.
Em resumo, não há nenhuma evidência
de que a Igreja tenha começado antes de
Atos 2, e há muitas evidências de que ela
tenha começado naquela ocasião como uma
nova entidade no plano de Deus. Portanto,
ela deve ser mantida distinta de Israel, e o
entendimento pré-tribulacional do arreba
tamento é o único meio de se fazer isto.
5.
O pré-tribulacionismo é o único
ponto de vista que faz da “bem-aventurada
esperança” (Tt 2.13) verdadeiramente uma
bendita esperança. Poucas doutrinas trou
xeram mais esperança às almas angustiadas
e perseguidas durante os últimos 2.000 anos
do que esta bem-aventurada esperança, que
é o ensino de que Cristo voltará para a sua
Igreja, ressuscitará os mortos, e transporta
rá os crentes vivos para estarem com Ele
enquanto o mundo passa pela Tribulação.
A posição mesotribulacional destrói
esta esperança forçando os crentes a pre-

verem o trnuma dc pelo menos parte da
THbulaçfio. O pós-trlbulaclonismo destrrtl
ainda mais a esperança fazendo os crentes
passarem por todo o período da Tribulação.

Nenhuma leitura correta da profecia bíbli
ca dá crédito à idéia de que a Igreja estará
na terra durante o período de sete anos. O
juízo descrito em Apocalipse é claramente
destinado a Israel e ao mundo incrédulo.
6. O pré-tribulacionismo permite tempo
suficiente para que os eventos importantes
do fim dos tempos ocorram. Cristo levará os
crentes para a casa de seu Pai e lhes dará o
galardão no Tribunal de Cristo (Rm 14-12).
As Rodas da noiva de Cristo no céu ocorrem
antes de Ele vir à terra “com poder e grande
glória” (Mt 24-30; Lc 21.27). Outros pontos
de vista são breves demais para deixar tem
po necessário para os importantes eventos
listados no Apocalipse.
7. Apenas o ponto de vista pré-tribula
cional preserva o poder motivador do re
torno iminente de Cristo. Em João 14.1-3,
Atos 1.11, 1 Coríntios 15.51-52, Filipenses
3.20, Colossenses 3.4, e muitas outras pas
sagens, os apóstolos ensinaram que Cristo
poderia vir a qualquer momento. Quando
a Igreja perde esta expectativa, ela tende
a se tornar carnal e espiritualmente morta.
(Veja o artigo intitulado “Iminência”.)
8. Os cristãos pré-tribulacionistas estão
aguardando a volta do Senhor. Em outras
opiniões, os cristãos estão esperando a Tri
bulação, o Anticristo e grande sofrimento.
Na verdade, somente o arrebatamento po
deria ocorrer hoje. O glorioso aparecimen
to de Cristo não pode ocorrer por pelo me
nos sete anos ou mais (veja Walvoord, Pro
phecy in the New Millennium, pp. 38-39).
9. O pré-tribulacionismo enfatiza a mag
nitude do arrebatamento. Pelo menos quatro
passagens das Escrituras descrevem o arre
batamento, de forma que este deve ser um
evento significativo. O ponto de vista póstribulacional toma o arrebatamento algo

trivial, tratando-o como uma viagem rápida

para cima, para ent3o descer em seguida. O
ponto de vista pré-tribulacional trata-o como
um evento dignificado e bendito, como um
Noivo celestial que vem para levar a sua noi
va para a casa do Pai, para as Bodas.
10. O pré-tribulacionismo ajusta-se
mais claramente ao fluxo do livro de A po
calipse (veja Ap 4.1-2). Além disso, este
ponto de vista explica o motivo de a Igreja
ser tão central nos três primeiros capítulos
de Apocalipse, mas então desaparecer e
só ser mencionada outra vez em 18.24. Os
pré-tribulacionistas insistem que a Igreja
foi arrebatada antes dos eventos de Apoca
lipse 4— 18. Outros pontos de vista tentam
encontrar a Igreja na Tribulação, embora
ela não seja mencionada nestes capítulos.
11. O pré-tribulacionismo preserva a
credibilidade da palavra de Cristo de que os
cristãos serão guardados da Tribulação. E a
única opinião que soluciona as dificuldades
contrastantes de Apocalipse 3.10 e 7.1412. O propósito da Tribulação não é
preparar a Igreja para a glória, mas, antes,
preparar Israel para a restauração do plano
de Deus (veja Dt 4-29-30; Jr 30.4-11).
13. O arrebatamento da Igreja não é
mencionado em nenhuma passagem que
descreva a vinda de Cristo como um even
to que ocorra após a Tribulação.
14. Nenhuma das passagens bíblicas
que descrevem a Tribulação menciona a
Igreja (v e ja Jr 30.4-11; Dn9.24-27; 12.1-2;
Mt 24.15-31; Ap 4— 19).
15. A Igreja não foi destinada para a ira
(Rm 5.9; 1 Ts 1.9-10; 5.9; veja A p 6.17).
16. Quando a Igreja for arrebatada, os
crentes irão para a casa do Pai no céu (Jo
14.3). Eles não retornarão imediatamente à
terra, como ensina os pós-tribulacionismo.
17. A exortação em Tito 2.13 para
aguardarmos a volta de Cristo como uma
bem-aventurada esperança é enganosa
se a Tribulação vier primeiro. Os cren-

U-N precisariam, em vez cÍ ímmo, aguardar
on sinais. Contudo, ao contrário disso,

P«nt«roit, J. Dwlght. Thkigt to Com*. Gr«nd R«-

a Igreja é sempre exortada a aguardar a
vinda do Senhor. Na Tribulação, porém,
os crentes são instruídos a aguardar os si
nais (Mt 24).
18. De acordo com os textos do AT,
os santos que estiverem vivos durante a
Tribulação não serão trasladados e glorificados na segunda vinda de Cristo. Eles
continuarão com as suas vidas e ocupa
ções terrenas, inclusive tendo hlhos e
cultivando a terra (Is 65.20-25). Se todos
os santos fossem trasladados e glorificados
(como é descrito pelo arrebatamento) na
segunda vinda de Cristo à terra, isto seria
impossível. Além disso, a separação das
“ovelhas” e “bodes” descrita por Jesus em
Mateus 25.32 seria desnecessária, pelo
fato de isto ter ocorrido no arrebatam en
to, antes mesmo de Ele instituir o seu
Tribunal (25.31).
19. Deus por diversas vezes livrou os
crentes (incluindo, por exemplo, Noé, Ló,
e Raabe) antes de castigar o mundo por
causa do pecado (veja 2 Pe 2.6-9).
20. Jesus menciona a possibilidade de
os crentes escaparem da Tribulação em Lu
cas 21.36.
21. Quase todos os estudiosos reconhe
cem que a Igreja Primitiva acreditava na
iminência da volta de Cristo, o que logica
mente leva ao pré-tribulacionismo. (Veja o
artigo intitulado “Arrebatamento”.)

Walvoord, John F. Prophecy In the New Mlllen-

pld*: Zondcvan, 1964.

nium. Crand Rapids: Kregel, 2001.
--- . The Rapture Question. Crand Rapids: Zon
dervan, 1964.

P R O F E C IA S M E S S IÂ N IC A S

Jesus Cristo é a fonte e o principal assun
to das profecias bíblicas. As mais dramáti
cas profecias apontam para o Messias — o
Salvador que tanto sofreria como reinaria.
Muitas destas antigas profecias cumpriramse com precisão e apontaram para uma pes
soa apenas: Jesus de Nazaré.
Após sua ressurreição, Jesus disse aos
discípulos: “[...] convinha que se cumprisse
tudo o que de mim estava escrito na Lei de
Moisés, e nos Profetas, e nos Salmos” (Lc
24-44). Então o próprio Cristo mostrou aos
discípulos as passagens do AT que falavam
de sua vida e seu ministério. Lucas 24-45
diz: “Então, abriu-lhes o entendimento
para compreenderem as Escrituras”.
O próprio Senhor orientou os escritores
do N T a respeito das profecias bíblicas e de
seu cumprimento. A Bíblia hebraica é divi
dida em três partes principais: a Lei, os Profe
tas e os Salmos. Por todo o AT, encontramos
profecias a respeito da vida, do ministério,
da morte e da ressurreição de Cristo. A pre
gação dos primeiros discípulos cristãos era,
portanto, repleta de referências a profecias
—
Tim LaHaye, Richard
veterotestamentárias e a seu cumprimento
L. Mayhue, e Wayne A. Brindle na pessoa de Jesus Cristo. Somente o Evan
gelho de Mateus traz 65 referências ao AT,
enfatizando seu cumprimento em Cristo.
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e o Messias no AT. No N T grego, o ter
mo utilizado para meshiach, do hebraico, é
christos (“ungido”), que é transliterado para
“Cristo”. Jesus Cristo é o Messias.
AS PROFECIAS SOBRE 0 M ESSIAS

Os escritores dt) AT atribuem caracte
rísticas de divindade ao Messias, levando
o leitor a vê-lo como alguém que é mais
do que um mero homem. O AT refere-se
a Ele como “Filho de Davi” e “Filho de
Deus”. O doutor Robert B. Girdlestone
chamou a atenção para o fato de o AT não
afirmar, em nenhum momento, que uma
única pessoa haveria de cumprir todas es
sas referências, mas esta seria a conclusão
lógica. Apesar de tudo, o AT chegou ao
fim sem que alguém concretizasse suas es
peranças messiânicas.
O N T baseia todo o seu argumento
apologético no fato de que Jesus era o
Messias do ATe que Ele conclusivamente
cumpriu de forma clara muitas profecias.
O próprio Jesus estava sempre conscien
te de que a profecias “deviam cumprir-se”
nEle. Jesus sujeitou-se completamente à
vontade de Deus e conhecia todos os de
talhes de sua vida e morte, pois estes ha
viam sido profetizados na Palavra de Deus.
Ele via a si mesmo como a culminância de
todas as profecias.
O propósito das profecias messiânicas
era fazer com que o Messias fosse reco

nhecido após o cumprimento dos eventos
preditos. Serviam como um alerta que si
nalizaria a sua vinda. Nem todos os leito
res da Bíblia interpretam da mesma ma
neira suas profecias e seus cumprimentos.
Embora não seja impossível percebermos
uma profecia se cumprindo por duas vezes,
não devíamos buscar um sentido sobrena
tural quando um cumprimento comum e
natural está à mão.
Da mesma fora, não devemos buscar
um cumprimento profético onde este não
é necessário ou previsto. O N T nos dá o
melhor de todos os parâmetros para defi
nirmos se determinado evento cumpriu-se
ou não. Mostra-nos onde os profetas fala
ram sobre Cristo e indica que as referências
messiânicas no AT dizem respeito a uma
única pessoa: Jesus de Nazaré.
A NATUREZA PR EDITIVA DA PROFECIA
M ESSIÂN ICA

A profecia messiânica geralmente su
põe algum tipo de predição. Note que uti
lizo aqui a palavra predizer no sentido co
mum de “prever, prognosticar”. O prefixo
grego pro indica tanto “por” como “antes”.
O profeta fala “por” Deus e “antes” que o
evento aconteça. Esta utilização é autori
zada pelo uso concomitante das palavras
“prever” e “predizer” no NT. Pedro, em
Atos 2.30, fala que Davi era “profeta”, vis
to que “previu” (proidon) a ressurreição de

Cristo. Nflo liirln o menur sentido Insistir
em traduzir este termo como "antever".
Portanto, podemos ver que os profetas nem

sempre estavam restritos a um cumprimen
to “local” ou imediato.
A profecia preditiva deve prever o futuro como apenas Deus poderia conhecer e
fazer acontecer, contendo também um certo
grau de obscuridade. Esta característica de
obscuridade exige um cumprimento direto.
Somente percebemos que uma profecia se
cumpriu quando ela passa a fazer parte da
história. A princípio, vemos seu objetivo
de forma imprecisa. A o cumprir-se, porém,
seu propósito fica claro. O N T reconhece
o valor da profecia preditiva e de seu cum
primento como uma evidência apologética
que comprova a natureza sobrenatural e a
credibilidade do cristianismo.
A M EN SAG EM CENTRAL DO ANTIGO
TESTAM ENTO

As profecias messiânicas não são ape
nas um “fio de sangue” que percorre de for
ma indistinta todo o AT. Elas constituem
seu tema principal e dão suporte à história,
à poesia, à pregação profética, à adoração
da nação e a todas as afirmações do livro
de Provérbios. O AT é, inteiro, um registro
das promessas de Deus. O N T é o registro
de seu cumprimento.
Depois de curar o coxo, o apóstolo Pe
dro falou ao povo que havia testemunha
do o milagre. Disse-lhes que fizera aquilo
em nome de Jesus Cristo, a quem “Deus
[...] dantes anunciara por boca de todos os
profetas” (A t 3.18). Pedro, então, conclamou-os: “Arrependei-vos, pois, e conver
tei-vos, para que sejam apagados os vossos
pecados” (A t 3.19).
De acordo com Pedro, os profetas fala
ram sobre os sofrimentos de Cristo. Pedro
argumenta que, visto que tais profecias
foram cumpridas, os homens deveriam se
arrepender de seus pecados. Somente em

Israel Deu* Interlcrlu nu história humana
para cumprir cata* profecias.
Quando os primeiros crentes começa*
ram a pregar, declararam que Jesus de N a

zaré era o Messias prometido nas profecias
veterotestamentárias. O N T registra que,
ao fazerem tão impressionantes afirmações,
eles jamais falharam em provar sua veraciJ
dade. Insistiram que Jesus era o Cristo com
base em três argumentos principais:
1. sua ressurreição;
2. o relato do que pessoalmente teste
munharam;
3. o cumprimento de profecias do AT.
Nas semanas que se seguiram à ressur
reição, os cristãos primitivos proclamaram
que os acontecimentos da vida de Jesus
cumpriram profecias específicas. No pri
meiro sermão cristão, Pedro anunciou: “O
que ocorre é o que foi dito por intermédio
do profeta Joel [...] [que Deus] levantaria
o Cristo, para o assentar sobre o seu tro
no, nesta previsão, disse da ressurreição de
Cristo” (A t 2.16-31).
Esta é a prova presente no N T com
relação à veracidade do cristianismo. Os
apóstolos continuamente utilizavam esta
abordagem de forma muito semelhante à
vista nos profetas durante séculos. Aponta
vam para o cumprimento da profecia como
prova definitiva da fidelidade da Palavra de
Deus. A o fazê-lo, os escritores do N T exor
tavam seus leitores a crerem na mensagem
integral do evangelho de Jesus Cristo.
AS PROFECIAS VETEROTESTAMENTÁRIAS
C U M P R ID A S EM CRISTO

O AT está repleto de profecias a res
peito da raça humana, da nação de Israel
e sobre eventos futuros em geral. No en
tanto, as mais importantes profecias são as
que falam sobre a vinda de Cristo. N ão são

itpenas "texto» comprohat<Jrlos"i todo o AT
iiponta par» um futuro Messias.

As leis do AT estabeleceram princí
pios divinos de justiça. A história de Isra
el mostra como Deus estava preparando o
seu povo para a vinda do Messias, e quão
desesperadamente eles precisavam de um
Salvador. As instituições religiosas do AT
(o Templo, os sacerdotes e os sacrifícios)
apontavam para a pessoa que cumpriria
a essência daquilo que simbolizavam. Os
salmos não foram apenas expressões de
adoração e louvor, mas também profecias
a respeito do Messias e da era messiâni
ca. Os judeus reconheciam muitas destas
profecias como messiânicas bem antes do
nascimento de Jesus. Eis uma lista destas
profecias:
O AT inclui mais de cem profecias di
ferentes a respeito de Cristo. São como as
peças de um quebra-cabeça. Cada uma traz
um elemento específico da vida ou do mi
nistério do Salvador, mas o quadro maior
que elas formam só fica claro após o seu
cumprimento. Todas permaneceram obs
curas até Jesus vir e relacioná-las umas com
as outras. A chance de todas estas profecias
se cumprirem na vida de um único homem
é de uma em 84, seguido de 131 zeros.
A s profecias bíblicas cumpridas são
evidências impressionantes da origem di
vina das Escrituras, do messiado de Jesus
e da verdade do cristianismo. O impacto
destas profecias e seu cumprimento nos
Evangelhos não é algo que se possa igno
rar. O cumprimento de uma única profecia
até poderia ser explicado, mas, tomando
todas juntas, temos em mãos uma evidên
cia fascinante.
Profecias bíblicas literalmente cum
pridas podem fascinar nossa curiosidade
e ocupar nossas mentes, mas, em última
análise, foram projetadas para levar-nos a
um decisivo momento pessoal na fé. Se a
Bíblia previu estes fatos e eles realmente

aconteceram, devemos Icvur n sério iin afir
mações de Jesus. Se somente Ele cumpriu
estas profecias, então somente Ele é o Sal
vador, o Filho de Deus.

—Ed Hindson
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PROFECIAS SOBRE A IGREJA
Não conseguimos encontrar a Igreja no
AT. Este, mais exatamente, prenuncia o
Reino do Messias (Is 2; 4; 11; Jr 23.5-6; Ez
37.21-25). Abraão “esperava a cidade que
tem fundamentos, da qual o artífice e cons
trutor é Deus” (Hb 11.10). Na aliança davídica, Deus prometeu que a linhagem de Davi
ocuparia para sempre o trono terreno de Is
rael (2 Sm 7). A Maria, Gabriel disse: “[seu
filho] será chamado Filho do Altíssimo; e o
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu
pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e
o seu Reino não terá fim” (Lc 1.32-33).
João Batista pregava: “está próximo o
reino dos céus” (M t 3.2). Jesus anunciava

o mesmo, dizendo: "o Reino de Deus estri
próximo" (M c 1.15). Ao escolher e enviar
os doze discípulos, Jesus falou: “Não ireis

pelo caminho das gentes, nem entrareis em
cidade de samaritanos; mas ide, antes, às
ovelhas perdidas da casa de Israel; e, indo,
pregai, dizendo: E chegado o Reino dos
céus” (Mt 10.5-7). Todas estas referências
são aplicáveis ao reino, mas não à Igreja.

discípulo* continuamente discutiam sobro
qual dele» seria o maior no reino (Lc 9.46),
até mesmo durante a última ceia (Lc 22.24).
Por esse motivo, surpreenderam-se quando

Jesus lhes disse para não se preocuparem
com o reino (At 1.7), mas para aguardarem
em Jerusalém até serem investidos do poder
do Espírito Santo (A t 1.8).
A IGREJA ERA COM PLETAM ENTE INÉDITA

CRISTO PREDISSE 0 SU RG IM ENTO DA
IGREJA

Quando, porém, o povo e os líderes judeus
rejeitaram a oferta de Cristo, como podemos
ver em Mateus 11 e 12, Jesus anunciou o sur
gimento de algo novo: a Igreja. Nos Evange
lhos, a palavra “igreja” só aparece em Mateus
16.18 e 18.19. Em Cesaréia de Filipe, apenas
seis meses antes da crucificação, Jesus utili
zou o Futuro dt) Presente para profetizar algo
novo. Ele disse: “edificarei a minha igreja, e
as portas do inferno não prevalecerão contra
ela” (Mt 16.18). Posteriormente, Jesus abor
dou a possibilidade de um innão pecar contra
o outro. Ele determinou que, se o irmão ofensor não desse ouvidos a insistentes tentativas
de reconciliação, o ofendido deveria “[dizer]
à igreja” (Mt 18.17).
A IGREJA COMEÇOU NO PENTECOSTES

A Igreja, com seu início no Pentecostes
(At 2), era uma entidade absolutamente
inédita. Nem mesmo os discípulos estavam
preparados para o seu surgimento. Após a
ressurreição de Jesus, os onze perguntaram:
“Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino
a Israel?” (At 1.6). Afinal de contas, era por
isso que todos esperavam. No caminho para
Jerusalém e sua última Páscoa, Jesus contou
a Parábola das Dez Minas, pois seus discípu
los “cuidavam que logo se havia de manifes
tar o Reino de Deus” (Lc 19.11). A mãe de
Tiago e João suplicou a Jesus que, no reino,
seus dois filhos se assentassem um à direi
ta e outro à esquerda dEle (Mt 20.21). Os

O apóstolo Paulo descreve a Igreja
como um corpo composto tanto por judeus
como por gentios. Ele ensina que Cristo
derribou “a parede de separação que estava no meio”, aludindo ao muro do Tem
plo que separava os judeus do pátio dos
gentios (Ef 2.11-18). Paulo chama isto de
“mistério” (Ef 3.3-4). Mistério, no sentido
bíblico do termo, é algo que esteve ocul
to no passado, mas agora é revelado. Foi
este o caso do plano de Deus para a Igreja.
Tal mistério consistia em “que os gentios
são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e
participantes da promessa em Cristo pelo
evangelho” (Ef 3.6). A Igreja foi planeja
da por Deus, profetizada por Cristo duran
te seu ministério na terra e iniciada pelo
Espírito Santo no Pentecostes.
A IGREJA E A A POSTASIA, AS FALSAS
DO U TRIN AS E A IM O R A LID A D E

O N T traz diversas profecias sobre
a Igreja em geral, ou sobre igrejas locais
específicas. Paulo, em sua carta para os
anciãos de Éfeso, diz o seguinte: “Porque
eu sei isto: que, depois da minha partida,
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que
não perdoarão o rebanho. E que, dentre
vós mesmos, se levantarão homens que
falarão coisas perversas, para atraírem os
discípulos após si” (A t 20.29-30). Paulo
exortou estes anciãos a vigiar por causa do
perigo iminente (A t 20.31).
Da mesma forma, o apóstolo Pedro
fez predições semelhantes a respeito das

iurcjiiN 11 quem escreveu, cm n u » secunda
epístola (2 Pe). Ao alertar seus leitores,
Pedro diz: "entre vós haverá também fal

nesse processo de redençflo e imntlficaçflo, é
“apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem
mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,

sos doutores, que introduzirão encoberta
mente heresias de perdição e negarão o
Senhor que os resgatou” (2 Pe 2.1). Ele
também ressalta que “muitos seguirão as
suas dissoluções”, e que esses falsos douto
res “farão comércio de vós, com palavras
fictícias” (2 Pe 2.3). Judas, apesar de ter
escrito alguns anos mais tarde, passou uma
mensagem semelhante à de Pedro, e ob
servou: “certos indivíduos se introduziram
com dissimulação [...] homens ímpios, que
transformam em libertinagem a graça de
nosso Deus e negam o nosso único Sobe
rano e Senhor, Jesus C risto” (Jd 4).
O N T afirma de contínuo que a Igreja
sempre terá de enfrentar as ameaças da
apostasia, das falsas doutrinas e da con 
duta imoral. Isto parece se confirmar na
avaliação que o próprio Jesus faz da igreja
que Paulo fundou e advertiu em A tos 20.
Em seu Apocalipse, Jesus repreendeu os
crentes de Efeso, afirmando: “abandonaste o teu primeiro amor” (A p 2.4). Aos
crentes de Tiatira, Jesus disse: “Tenho,
porém, contra ti o tolerares que essa mu
lher, Jezabel, que a si mesma se declara
profetisa, não somente ensine, mas ain 
da seduza os meus servos a praticarem a
prostituição e a comerem coisas sacrifica
das aos ídolos” (A p 2.20). Foi exatam en
te isto que Pedro profetizou ao escrever a
estas mesmas igrejas em 2 Pedro.

porém santa e sem defeito” (Ef 5.27). Paulo
também prevê o momento desta apresenta
ção. O arrebatamento acontecerá “ao res
soar da última trombeta” (1 C o 15.52) e,
ao mesmo tempo, o “Senhor descerá do céu
com alarido, e com voz de arcanjo, e com
a trombeta de Deus” (1 Ts 4.16; Para mais
informações sobre o momento das trom
betas de Mateus 24.31, ver “The Meaning
and Identification of G od’s Eschatological Trumpets”, de James A. Borland, em
Looking into the Future: Evangelical Studies
in Eschatology).
Esta magnífica profecia sobre a Igreja
continua: “e os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados junta
mente com eles nas nuvens, a encontrar o
Senhor nos ares” (1 Ts 4.16-17). Naquele
momento, toda a Igreja será apresentada a
Cristo sem mácula e perfeita. Paulo explica:
“Pois a nossa pátria está nos céus, de onde
também aguardamos o Salvador, o Senhor
Jesus Cristo, o qual transformará o nosso
corpo de humilhação, para ser igual ao cor
po da sua glória, segundo a eficácia do poder
que ele tem de até subordinar a si todas as
coisas” (Fp 3.20-21). O apóstolo João acres
centa: “Sabemos que, quando ele se mani
festar, seremos semelhantes a ele; porque as
sim como é o veremos” (1 Jo 3.2). Quando
formos transformados à semelhança de Cris
to, Ele mesmo levará a cabo a apresentação
da Igreja “sem mácula, nem ruga”. Naquele
momento, a Igreja será perfeita.

0 ARREBATAMENTO DA IGREJA

Ao exortar os maridos a amarem suas
esposas, Paulo lança mão de uma compa
ração grandiosa: “Maridos, amai vossa mu
lher, como também Cristo amou a igreja e
a si mesmo se entregou por ela, para que a
santificasse, tendo-a purificado por meio da
lavagem de água pela palavra” (Ef 5.2 5-26).
Paulo observa que o propósito de Cristo,

CRISTO JULG ARÁ A IGREJA

Em seguida, todos aqueles que fizerem
parte da Igreja arrebatada deverão “compa
recer ante o tribunal de Cristo, para que
cada um receba segundo o que tiver feito
por meio do corpo, ou bem ou mal” (2 Co

Ç.IOi leia também Rm 14.10). Também se*
rflo cumpridas ns parábolas de Cristo sobre
as minas, ou moedas (Lc 19.12-27), e sobre
os talentos (M t 25.14-30). Em 1 Coríntios

3.13, Paulo refere-se a este julgamento das
obras dos crentes, onde ele diz: “a obra de
cada um se manifestará; na verdade, o Dia
a declarará, porque pelo fogo será desco
berta; e o fogo provará qual seja a obra de
cada um”.
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A IGREJA JULG AR Á OS ANJOS

Saucy, Robert L. The Church in Cod’s Program.

De acordo com Paulo, em 1 Coríntios
6.3, a Igreja julgará os anjos. Isto não pode
significar o julgamento dos anjos que con
tinuam na presença de Deus, pois estes não
têm pecado. Paulo, portanto, deve estar se
referindo às legiões dos anjos de Satanás,
ou seja, os demônios. A partir das palavras
de Paulo, “e assim estaremos sempre com o
Senhor” (1 Ts 4.17), sabemos que a Igre
ja também testemunhará o julgamento de
todos os outros. Ela estará presente quan
do, diante do Grande Trono Branco, todos
os mortos ímpios ressuscitarem para estar
diante de Deus, onde ouvirão a sentença
final e, em seguida, serão lançados no lago
de fogo (Ap 20.11-15).

O que as profecias bíblicas falam sobre o fu
turo de Israel? Existem pelos menos cinco
perspectivas distintas que veremos aqui, e
ao longo do texto examinaremos cuidado
samente as Escrituras, para determinarmos
o que elas dizem.

A IGREJA REIN A RÁ COM CRISTO

AS CINCO PERSPECTIVAS

Uma outra conseqüência da união dos
crentes com Cristo é que a Igreja glorificada governará e reinará com o Cordeiro. Ela
partilhará do trono de Cristo. Até mesmo
Daniel 7 retrata o Filho do Homem, Cris
to, dando seu reino a seus santos. “E o rei
no, e o domínio, e a majestade dos reinos
debaixo de todo o céu serão dados ao povo
dos santos do Altíssimo.” (Dn 7.27) Este
governo partilhado com Cristo terá início
durante o Milênio (A p 20.4-5), mas con
tinuará indefinidamente. Enquanto Cristo
reinar, lá também estará a Igreja.

Prim eira Perspectiva:
A Teologia da Substituição
A teologia da substituição entende
que o moderno Estado israelense é apenas
um acidente na história, sem nenhuma
relação com a profecia bíblica. Segundo
esta visão, quando Israel rejeitou o messiado de Jesus, Deus rejeitou o povo judeu.
Assim, todas as profecias sobre o povo ju
deu já estariam cumpridas e não haverí
amos de esperar nenhuma futura restau
ração. Deus transferiu para a Igreja todas
as promessas de sua aliança com Israel, de
modo que todas as promessas ainda não
cumpridas serão concretizadas na Igreja.

— James A. Borland
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PROFECIAS SOBRE ISRAEL

Alt profecia» que falam sobre uma reunISn
muiullnl do povo judeu nílo deveni ser
entendidas de forma literal. Na verdade,
liilum sobre Deus reunindo seus eleitos na
llirrja até que esta se complete. Os judeus
dr hoje podem ser salvos em Cristo, mas é

necessário que se unam à Igreja. Deus não
planejou uma restauração futura do povo
de Israel como grupo étnico. Nada do que

esteja acontecendo hoje com Israel está
relacionado a profecias e o povo judeu
nflo possui nenhum futuro profético.
Segunda Perspectiva:
l Jma Restauração não Relevante
A segunda perspectiva defende uma
visão oposta. Deus reunirá o povo judeu
de todas as partes do mundo, devolven
do-lhes a Terra Prometida. Esta inter
pretação, porém, não aceita o moderno
Estado de Israel como o cumprimento da
profecia bíblica, uma vez que eles não
se arrependeram nem aceitaram o M es
sias. O arrependimento da nação deverá
preceder sua restauração (Dt 30.1-5; Is
27.12-13; Ez 39.25-29). Israel experi
mentará uma futura restauração final,
mas o moderno Estado de Israel não pos
sui qualquer relevância para a profecia
bíblica.
Terceira Perspectiva:
Um Processo Qradual
A terceira perspectiva compreende os
eventos contemporâneos como o início da
restauração final de Israel. Cada vez mais
judeus retornarão para a Terra Prometida.
Em algum momento futuro, a nação expe
rimentará regeneração e salvação, retor
nando em seguida o Messias.
Esta visão vê o Holocausto como o
cumprimento das profecias sobre a Grande
Tribulação. De acordo com esta perspecti
va, a Grande Tribulação já passou e o que
vemos hoje é a restauração final.

Quarta Perspectiva:
Duas Reuniões Mundiais
As três primeiras perspectivas não per
cebem que, ao falar sobre uma reunião
mundial do povo judeu, a Bíblia está na
verdade falando sobre dois eventos distin
tos. A primeira reunião mundial juntará
todos os infiéis para um juízo: o juízo da
Grande Tribulação. A segunda, por sua vez,
unirá todos os que partilham da mesma fé
para serem abençoados: a bênção do Reino
messiânico. O presente artigo tratará das
profecias que claramente falam sobre a pri
meira, deixando de lado as que falam sobre
a segunda. Para mais informações sobre a
segunda reunião, veja o verbete intitulado
“Reino Messiânico”.
São três as principais passagens bíblicas
que falam sobre a reunião dos infiéis para
o juízo.
Reunião n a Terra Prometida: Ezequiel
2 0 .3 3 -3 8
Nestes versículos, Ezequiel compara tal
reunião com o êxodo, quando Deus tirou
toda a nação da terra do Egito para o deser
to na península do Sinai. O plano de Deus
para Israel no Sinai tinha dois objetivos.
Em primeiro lugar, eles deviam receber a
Lei de Moisés. Em seguida, deviam erguer
um Tabernáculo, por meio do qual cumpri
riam a maior parte da Lei. Após cumpri
rem estas duas condições, eles se voltariam
então para a Terra Prometida. O povo,
contudo, rebelou-se e murmurou contra o
Senhor. N o oásis de Cades-Barnéia, que fi
cava nos limites da Terra Prometida, Deus
julgou seu povo. Todo o povo que saíra
do Egito agora teria de continuar vagan
do pelo deserto por quarenta anos. Todos
morreriam no deserto, com exceção dos
dois espias fiéis e daqueles com menos de
vinte anos de idade. Israel tornou-se uma
nação de homens livres, nascidos não sob a
escravidão, mas no deserto.

Ente momento hlütórlco apresenta-nos o

contexto dou eventos futuros. Ezequiel pro
fetiza que, dessa vez, Deus reunirá seu povo
de todas as partes do mundo. Serão reunidos
por causa da ira e para a ira. Deus reuniu os
judeus por meio da ira do Holocausto. Os
eventos do Holocausto nazista, em que mor
reram cerca de seis milhões de judeus, cria
ram as condições mundiais para que Israel
se tomasse um Estado. Criaram-se as condi
ções para uma união sem fé, e assim eles se
reuniram para um futuro tempo de ira.
Neste futuro tempo de ira, Deus mais
uma vez julgará seu povo e extirpará os re
beldes de seu meio. Os que sobreviverem se
voltarão para Deus. Com eles, Deus firma
rá “uma aliança” — especificamente uma
“Nova Aliança” (Jr 31.31-34). A nação de
Israel será salva. Ela então será uma nova
nação, regenerada, que entrará na Terra
Prometida sob o comando de seu Rei e
Messias para a restauração final.
Portanto, nestes versículos, Ezequiel
claramente descreve uma reunião mun
dial sem fé, causada pela ira e preparada
para a ira, a qual conduzirá o povo judeu
a um específico período de juízos que, por
sua vez, levará à salvação e restauração de
toda a nação.
Reunião em Jerusalém: Ezequiel 2 2 . 17-22
Ezequiel volta a descrever uma reunião
do povo, desta vez em Jerusalém. E mais
uma vez uma reunião de ímpios, pois Isra
el está tomada pelas impurezas do “bronze,
e estanho, e ferro, e chumbo”. Reúnemse para um futuro período de ira, quando
Deus os derreterá e purificará. Como uma
nação fiel e purificada, eles tornar-se-ão
para o Senhor.
Ezequiel mais uma vez fala sobre uma
reunião mundial de ímpios para um juízo
futuro específico. Dessa vez, porém, o pro
pósito do juízo é levar Israel a um arrepen
dimento nacional. Somente então Israel

cxperlmcntnrd, pela fé, uma restaurado
final em todo o mundo.

Reunião antes da Qrande Tribulação: Sofonias 2.1-2
Em Sofonias 1.7-18, o profeta descreve
um período de tempo que ele chama de “o
dia de Jeová” ou “o dia do Senhor”. Esta é
a expressão bíblica mais usual para deno
minar a Grande Tribulação. Ela descreve
um terrível período de tempo que Israel e o
mundo terão de suportar antes da institui
ção do reino.
Sofonias 2.1-2 fala sobre um evento que
deverá ter lugar antes do Dia do Senhor. O
profeta diz antes por três vezes (o mesmo
ocorre no texto em hebraico). Antes que ve
nha o período de ira descrito no capítulo 1,
antes que venha o dia de Jeová, Israel deve
ser reunido. Trata-se, contudo, de uma reu
nião de ímpios, sem fé, pois a nação ainda
não se envergonha de seus pecados. O pro
pósito de tal período é exatamente promover
esta vergonha e fazer a nação se voltar para
o verdadeiro Deus. Esta profecia claramente
descreve uma reunião de ímpios em prepara
ção para os juízos do Dia do Senhor.
Quinta Perspectiva:
Isaías 11.11 — 12.6
“Porque há de acontecer, naquele dia,
que o Senhor tomará a estender a mão
para adquirir outra vez os resíduos do
seu povo que restarem da Assíria, e do
Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de
Elão, e de Sinar, e de Hamate, e das
ilhas do mar. E levantará um pendão
entre as nações, e ajuntará os dester
rados de Israel, e os dispersos de Judá
congregará desde os quatro confins da
terra.” (Is 11.11-12)
O quinto ponto de vista reconhece que
Israel será reunido por duas vezes: primeiro
sem fé e, depois, pela fé. Esta visão, porém,

vai nlém e «firmii que nflo podem»» ter cer
teza de que o atunl listado de Israel, como
o vemos hoje, 6 o cumprimento das profe
cias que falam sobre uma reunião sem fé do
povo. Ela defende que podem ocorrer diver

sas reuniões sem fé, antes que venha aquela
que cumpre as profecias já mencionadas.
Esta passagem em Isaías, no entanto, mostra
que só podem ocorrer duas reuniões sem fé.
OS FATOS PERTINENTES
A penas duas reuniões

Isaías 11.11-12.6 fala sobre a segunda
reunião mundial que, sendo pela fé, antece
de as bênçãos de Deus. Isto poderia parecer
irrelevante para o presente tópico, mas sua
importância reside na forma como Isaías,
na linha do tempo, situa esta reunião final
em preparação para o Reino messiânico. No
versículo 11, ele diz que o Senhor “pela se
gunda vez” (NVI) estenderá sua mão para
resgatar o restante do seu povo. Se nesta úl
tima vez é a “segunda vez”, como podem ter
existido muitas vezes? Houve apenas uma.
A Bíblia não concebe inúmeras reu
niões mundiais sem fé. Fala sobre apenas
uma reunião de ímpios, seguida por uma
outra reunião movida pela fé. O texto per
mite apenas duas reuniões do povo a partir
dos quatro cantos da terra. O atual Estado
de Israel é, portanto, bastante importante
para as profecias bíblicas.
Além dessas passagens que falam sobre
uma reunião mundial de incrédulos logo an
tes do juízo, três outros desdobramentos são
relevantes para a questão do moderno Esta
do judaico em relação à profecia bíblica.
O começo da Qrande Tribulação
Daniel 9.24-27 relata a famosa visão
das setenta semanas, ou 490 anos, que
Deus decretou para o povo judeu. A o tim
do versículo 26, os primeiros 483 anos des
te período já se cumpriram, culminando
com a primeira vinda do Messias.

Assim, sete anos dente relõ«lo proféti

co continuam relacionados a Israel — os
sete anos da Grande Tribulação. E que
evento dará início a este acontecimento,
entendido também como a septuagésima
semana de Daniel? Encontramos a respos
ta em Daniel 9.27:
“E ele firmará um concerto com
muitos por uma semana; e, na meta
de da semana, fará cessar o sacrifício
e a oferta de manjares; e sobre a asa
das abominações virá o assolador, e
isso até à consumação; e o que está
determinado será derramado sobre
o assolador.”
O pronome “ele” está relacionado ao
sujeito imediatamente anterior, que encon
tramos no versículo 26: “um príncipe que
há de vir”. Em outras palavras, o “príncipe
que há de vir”, no versículo 26, e o “ele”,
que firma uma aliança no versículo 27, são
a mesma pessoa. E o indivíduo que, hoje
em dia, no meio cristão, é mais conhecido
apenas como o Anticristo.
Os últimos sete anos, a última semana,
começa com um acontecimento específico
e decisivo: a assinatura de um tratado de
sete anos entre Israel e o Anticristo. O ar
rebatamento não será o início da Grande
Tribulação, mas a Igreja será arrebatada
antes que a Grande Tribulação comece. O
arrebatamento é um evento iminente, po
dendo acontecer a qualquer momento, e
até muitos anos antes da Grande Tribula
ção. Até que o pacto entre Israel e o A nti
cristo esteja assinado, a Grande Tribulação
não pode começar.
Isaías 28.14-22 também menciona a
assinatura desta aliança, e apresenta-nos
o motivo de Israel aceitar fazer tal pacto:
segurança militar. Por meio da aliança,
Israel passará a contar com o Anticristo
para sua segurança militar. Isto exige a

exlutflneia de um Estado Judeu iintcrior i\
Orande Tribulaçflo,
O c u m p rim e n to d e sta p ro fe c ia p re ssu p õ e

dois o u tro s pontos. U m ainda não aconte
c e u , outro é uma realidade. Primeiro, o A n
ticristo deverá, mesmo antes da Grande Tri
bulação, ocupar uma poderosa posição polí
tica. Um Estado soberano, como Israel, não
assinaria um tratado com alguém que possa
ser desprezado. Isto ainda não é real, mas
deverá ser antes que a Grande Tribulação
possa começar. O outro ponto diz respeito
ao Estado judeu, cuja existência é necessária
ao cumprimento da profecia, o que é uma
realidade desde 1948. Eis uma outra forma
de o moderno Estado de Israel se encaixar
no cumprimento da profecia bíblica.
O Terceiro Templo e a Abominação da
Desolação
Quatro passagens das Escrituras (Dn
9.27; Mt 24.15-16; 2 Ts 2.3-4 e Ap 11.12) descrevem a abominação da desolação,
que ocorre no meio da Grande Tribulação,
quando o Anticristo rompe seu tratado de
sete anos com Israel. Ele tomará o Templo
judeu, colocará lá o seu trono e, proclaman
do ser o próprio Todo-poderoso, convocará
o mundo inteiro para adorá-lo como Deus.
A aceitação da divindade será evidenciada
por uma marca, o número 666.
Para que isto ocorra, Israel deve possuir
o controle da área do Templo. O fato de
estes acontecimentos terem lugar no meio
da Grande Tribulação implica que, nessa
época, o Templo estará recuperado e em
plena atividade. Ele poderá ser reconstruí
do durante os primeiros três anos e meio da
Grande Tribulação ou mesmo antes de seu
início. N ão podemos ser mais precisos, mas
sabemos que, ao fim da primeira metade do
período, o Templo estará de pé e terá fun
cionado por algum tempo — um fato que,
conseqüentemente, implica a soberania de
Israel sobre a área do Templo.

Urael tomou-se um Estado cm 1948,
mas a cidade de Jerusalém ficou dividi
da por 19 anos. De 1948 a 1967, a parte
oriental de Jerusalém — sua parte históri
ca, conhecida como Cidade Velha, onde
fica o Templo — esteve nas mãos dos jordanianos, e não dos israelenses. Em 1967,
com a Guerra dos Seis Dias, o complexo
do Templo passou a ser controlado pelos
israelenses. Eis um outro aspecto em que o
moderno Estado judeu se encaixa no cum
primento da profecia bíblica.
O Israel de Ezequiel 3 8 — 39

Ezequiel 38— 39 descreve uma confe
deração de nações, localizada ao sul e ao
norte de Israel, que invade a nação isra
elense a partir do norte. Dois itens nesta
passagem estão diretamente relacionados
ao moderno Estado judaico.
Primeiramente, quem é a nação de
Israel descrita nesta passagem ao tempo
da invasão? Segundo Ezequiel 38.8 e 12b,
este Israel, reunido a partir de todas as
nações do mundo, reconstruía cidades
devastadas que havia muitos séculos es
tavam abandonadas. A nação foi perse
guida pela espada — uma reunião cau
sada pela ira, e também uma reunião de
ímpios, pois somente após esta invasão
Israel passa a crer.
Em outras palavras, Ezequiel não des
creve a realidade de Israel na história anti
ga. A situação descrita só é real após 1948.
A despeito do que se possa pensar quanto
ao momento da invasão, o mais importan
te é notar que esta jamais poderia ocorrer
antes de 1948. Antes disso, Israel não se
encaixava nesta situação.
O Local da D estruição dos Exércitos

Invasores
O segundo ponto a ser observado nes
tes versículos é o lugar, em Israel, em que
os exércitos invasores são destruídos. Estes

exércitos conieguIrUo penetrar «té o cen
tro do país. Somente entSo Deus opera
rá com seu poder divino para destruí-los.

çfto, o que ainda entá por vir. Na verd u d e,
cumpre as profecias que falam sobre uma
reunião mundial de ímpios em preparação

Mas em que lugar eles serão dizimados?
Ezequiel 39.2 e 4a descreve: “Far-te-ei que
te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir
dos lados do Norte e te trarei aos montes
de Israel [...] N os montes de Israel, cairás,
tu, e todas as tuas tropas, e os povos que
estão contigo”.
A o mencionar os “montes de Israel”,
o profeta refere-se à cadeia de montanhas
que atravessa o país. N o AT, essas monta
nhas eram conhecidas como os países mon
tanhosos de Efraim e Judá. Dentre as famo
sas cidades bíblicas localizadas ali temos
Dotã, Siquém, Samaria, Betei, Ai, Ramá,
Jerusalém, Belém, Hebrom e Debir.
Os exércitos penetrarão a cadeia cen
tral de montanhas porque, obviamente, o
objetivo é a cidade de Jerusalém. As mon
tanhas, no entanto, não faziam parte de
Israel entre 1948 e 1967, mas sim da Jor
dânia. Esta região é atualmente conhecida
como Cisjordânia ou Margem Ocidental.
A s forças jordanianas tomaram as mon
tanhas em 1948, anexando-as e deixando
apenas um pequeno corredor de acesso is
raelense a Jerusalém.
Durante a Guerra dos Seis Dias, não
apenas o complexo do Templo passou para
o controle israelense, mas também toda esta
cadeia central de montanhas. A profecia
de Ezequiel 38— 39, portanto, não poderia
se cumprir antes de 1948 ou mesmo 1967.
Eis, portanto, um outro ponto segundo o
qual o moderno Estado judeu se encaixa no
cumprimento da profecia bíblica.

para o juízo.
Não podemos nos deixar levar por racio
cínios fúteis. N ão devemos ver cumprimen
tos proféticos que não existem. A o mesmo
tempo, porém, não devemos deixar de en
xergar cumprimentos proféticos reais.

C U M P R IM E N T O S PROFÉTICOS E 0
FUTURO

A Bíblia fala sobre duas reuniões mun
diais. O atual Estado israelense não cum
pre as profecias que falam sobre uma união
mundial de fiéis em preparação para a bên-

— Arnold Fruchtenbaum
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PROFECIAS SOBRE
JERUSALÉM
Jerusalém ocupa um lugar especial no plano
de Deus para as eras. Como o salmista diz:
“O Senhor ama as portas de Sião mais do
que todas as habitações de Jacó” (SI 87.2).
Esta é a cidade à qual Deus desceu, como
mais uma vez declara o salmista: “Porque o
Senhor elegeu a Sião; desejou-a para sua ha
bitação, dizendo: Este é o meu repouso para
sempre; aqui habitarei, pois o desejei” (SI
132.13-14). Em conseqüência, Jerusalém al
cançou o status de cidade santa e de centro
do mundo (Ez 5.5). Tal posição privilegiada
explica por que as Escrituras mencionam Je
rusalém mais do que qualquer outra cidade.
São mais de oitocentas citações (660 versí
culos no AT e 142 no N T).

JcruMultfnt Mpitrcce cm doU terço» do»
livro» do AT e cm quase metade dos livros
do NT. "jorumlém" <
5a denominado mais
comum, mas a Bíblia usa outros nomes,
como "Si!\o", "Salém ” e “ Ariel". A Bíhlia
também atribui nomes simbólicos e alegó
ricos a Jerusalém, como “Agar” e “Sinai,
um monte da Arábia” (G14.25) e “Sodoma

u Egito” (Ap 1 1.8). Das referências bíbli
cas, 465 do AT e 24 do N T são profecias
sobre esta cidade.
SIG N IFICA DO PROFÉTICO

Na Bíblia, Jerusalém ocupa uma posi
ção estratégica em dois importantes perío
dos proféticos: “os tempos dos gentios” (Lc
21.24) e as setenta semanas de Daniel (Dn
9.24-27). A cidade profeticamente assinala
o começo e o fim do tempo dos gentios, que
se estende da destruição de Jerusalém pelas
tropas babilônicas (587 a.C.) até o segun
de) advento de Cristo. Semelhantemente,
os eventos em Jerusalém determinam o iní
cio e o üm das setenta semanas, e afetam
o interregno entre a sexagésima nona e a
septuagésima semana.
Durante a época do primeiro Templo,
Jerusalém tornou-se o ponto focal das pro
fecias, na medida em que invasores estran
geiros procuravam capturar a cidade santa.
Em certa ocasião, o profeta Isaías profeti
zou o livramento de Jerusalém enquanto
proclamava a promessa feita por Deus de
que preservaria a cidade para o futuro:
“Porque eu ampararei a esta cidade, para a
livrar, por amor de mim e por amor do meu
servo Davi” (2 Rs 19.34).
Jerusalém está no cerne da profecia
messiânica e da história da redenção.
A liás, o plano de Deus exigiu sua presen
ça (Lc 13.33). Ela era indispensável para
a preparação da primeira vinda de Cristo.
Estava em ruínas e foi reerguida (Is 52.712) para cumprir seu papel no advento
messiânico como a cidade do grande Rei.

Efetivam ente, Jesus foi enviado para Je 
rusalém (M t 23.37) e a cidade serviu para

marcar momentos decisivos em sua vida
e ministério: sua consagração (Lc 2.2238), seu diálogo com os mestres no Tem
plo (Lc 2.41-49), a tentação de Satanás
(Lc 4.9-12) e seu confronto com os cam 
bistas (M t 21.12-27).
Foi em Jerusalém que J esus exibiu inúme
ros sinais de seu messiado (Jo 5.19; 7.14-29;
8.2-12), suportando provações e a crucifica
ção (Mt 25-27). Lá Ele ressuscitou e subiu
aos céus (Lc 24; A t 1.9-11). Jesus determi
nou que o testemunho perante as nações co
meçasse a partir de Jerusalém. Lá começou
a Igreja, os apóstolos realizaram milagres
(At 3), e o primeiro concilio reuniu-se (At
15.1-29). De Jerusalém, Paulo partiu em sua
gloriosa viagem para Damasco (At 9.1-6), e,
em Jerusalém, Paulo passou pelos conflitos
que o levaram à prisão e morte.
0 FUTURO

Jesus previu a destruição de Jerusalém,
por causa da rejeição de seu messiado e da
perseguição à Igreja: “[...] e não deixarão
em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação” (Lc
19.44). Mesmo assim, as profecias de Je 
sus também incluíam a esperança de uma
futura restauração na cidade, quando o
povo se arrependesse e o aceitasse como
Messias no segundo advento (M t 23.39;
At 3.19-21). Jesus até revelou a duração
da desolação sobre a cidade, afirmando:
“[...] Jerusalém será pisada pelos gentios,
até que os tempos dos gentios se com
pletem” (Lc 21.24). Jerusalém, portanto,
passará por problemas crescentes até a
Grande Tribulação, que culminará com
o livramento efetuado por Cristo em sua
segunda vinda (M t 24.21-31).
A profecia de Daniel acerca da sep
tuagésima semana (Dn 9.27) influenciou
o discurso profético de Jesus proferido no

monte da* Oliveira» (M t 24; Mc 13; Lc
21), hn Inatruçftc» proféticas de Paulo aos
tewtalonlcenses (2 Ts 2.4), e a visão proféti
ca de Joflo acerca da invasão da cidade por

outras nações (A p 11.1-2). Estas passagens
referem-se a um tempo em que os exércitos
di) Anticristo ocuparão a cidade, profana
rão o Templo e usurparão o lugar de Deus
(Dn 11.45; A p 13.6, 15).
A profecia de Zacarias narra tal período
de sofrimento para a cidade, detalhando a
união das nações contra Jerusalém (Zc 12.23; 14.2) e as batalhas. No clímax da cam
panha do Armagedom, terá lugar o ataque
final a Jerusalém (Zc 12-14). O Senhor le
vará Israel ao arrependimento, começando
pelos “habitantes de Jerusalém” (Zc 12.813.2), quando Cristo derrotará os exércitos
invasores do Anticristo (Zc 14-3, 12-15).
Ele salvará o remanescente judeu da cida
de por meio de um terremoto (Zc 14-3-4)
e lá fundará seu reino milenial (Zc 14.9).
Jesus transformará a topografia da cidade
(Zc 14.8,10), reerguerá o Templo (Zc 6.1215), purificará e glorificará a cidade (Zc 8.3;
14-11,20-21; Is 4.5-6; Jr 3.17) e conclamará
as nações a adorá-lo (Zc 14.16-19).
Isaías, de forma semelhante, profetiza a
respeito de Jerusalém no reino milenial. Ele
anuncia a elevação do monte do Templo e
fala sobre sua nova posição como centro de
adoração para o mundo (Is 2.2-3) e sede do
governo do Messias sobre as nações, o qual
trará paz sobre todo o mundo (Is 2.4). Isaí
as também fala sobre a gloriosa mudança na
sorte de Jerusalém com a restauração do Mi
lênio, trazendo a divina declaração: “[...] eis
que crio para Jerusalém alegria e para o seu
povo, gozo. E folgarei em Jerusalém e exulta
rei no meu povo” (Is 65.18-19). A restaura
ção de Jerusalém trará harmonia à criação, a
fim de impedir a corrupção do monte sagrado
de Deus naquela cidade (Is 11.6-9; 65.25).
As nações se voltarão para Cristo, tornar-seão seu povo (Is 11.10-12; 19.25) e contem-

plarfln Nim «lória em Jerumtlém (In 66,18*20),

As profecias de Ezequiel concentram*
se no Templo milenial e na ampliaçflo do
caráter sagrado da cidade (Ez 40-48), des
crevendo o retorno do Senhor para habitar
em Jerusalém e, com isso, conferindo a esta
um novo título descritivo: yhwh Shammah
(“O Senhor Está A li”; Ez 48.35).
O ataque final à cidade ocorre ao fim
do reino milenial de Cristo, quando Sata
nás, solto de sua prisão, engana as nações
e reúne um exército para marchar contra
o Messias entronizado em Jerusalém (Ap
20.7-9). Tal qual prometera (2 Rs 19.34),
o Senhor defende a cidade e destrói seus
últimos adversários.
A NOVA JER U SALÉM

Com a criação de novos céus e nova
terra, a Jerusalém terrestre e a Jerusalém
celestial, aparentemente, continuarão
vinculadas no cumprimento de seu desti
no eterno como o lugar onde o nome de
Deus permanecerá para sempre (2 Cr 33.4;
SI 48.8; 68.16; 132.14; J1 3.20; Mq 4.7).
Considerando a posição desta cidade no
plano profético e verificando quanto as
esperanças do mundo estão vinculadas à
sua prosperidade, devemos dar ouvidos à
orientação do salmista, que alerta: “Orai
pela paz de Jerusalém! Prosperarão aqueles
que te amam” (SI 122.6).

— Randall Price
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PROFECIAS SOBRE
OS JUDEUS
Deuteronômio 32.8-9 declara: “Quando o
Altíssimo distribuía as heranças às nações,
quando separava os filhos dos homens uns
dos outros, fixou os limites dos povos, se
gundo o número dos filhos de Israel. Por
que a porção do Senhor é o seu povo; Jacó
é a parte da sua herança”.
O plano profético de Deus inclui seus
projetos para a Igreja, para as nações gentí
licas e para a nação de Israel. Todos os três
estão voltados para o povo judeu. Moisés
escreveu que, quando Deus estabeleceu o
que viria a ser as fronteiras das várias na
ções, levou em conta o número de judeus
que desempenhariam um papel na história
de cada nação, incluindo aqueles que estariam vivos durante a Tribulação.
OS JUDEUS E 0 PROPÓ SITO DA
TRIBULAÇÃO

Deus possui três propósitos para a Tri
bulação. O primeiro aplica-se tanto a ju
deus como gentios. O segundo e o terceiro
possuem influência direta nos planos de
Deus para o povo judeu.
Um Reavivamento Mundial
O primeiro propósito da Tribulação
pode ser encontrado em Isaías 13.9 e 24.19-

20. Triitn-w dc pAr um tim ft Iniqüidade e
ao» iníquo», tanto judeus como gentio». O
segundo propósito é promover a propagação
mundial do evangelho de Jesus, o Messias.
Em Mateus 24.14, Jesus disse que o “evan
gelho dt) reino” seria proclamado a “ todas
as nações” antes que o fim viesse. Antes que

a Tribulação possa chegar ao fim, antes que
ocorra a segunda vinda, o evangelho será le
vado a todas as nações daquela geração.
Apocalipse 7 é um detalhamento de
Mateus 24.14. Apocalipse 7.1-8 traz-nos
os meios desse avivamento. Algum tempo
após Deus arrebatar sua Igreja, Ele salvará
144.000 judeus, que proclamarão o evan
gelho a todas as nações ao redor do mundo.
O resultado está descrito em Apocalip
se 7.9-17: miríades e miríades de gentios
diante do trono de Deus. Os versículos 13
e 14 explicam que estes gentios aceitaram
o evangelho durante a Tribulação.
Quebrando a Vontade do Povo Santo
Em Daniel 11.1— 12.4, Daniel tem
uma visão de como o período da Tribu
lação será para o seu povo, os judeus. Em
12.5-7, Daniel ouve a pergunta: “Que
tempo haverá até ao fim das maravilhas?”
A resposta traz o terceiro propósito da
Tribulação: o poder do povo santo deve
ser destruído. E preciso que eles parem de
tentar impor sua própria justiça e come
cem a buscar a justiça de Deus por meio de
Jesus, o Messias. Isto levará à regeneração
da nação de Israel.
Ezequiel 20.34-38 enuncia de forma
precisa como Deus realizará este terceiro
propósito. Com o êxodo, Deus tirou toda a
nação de Israel da terra do Egito para o de
serto na península do Sinai. O povo, con
tudo, continuamente murmurou contra a
vontade revelada de Deus. Em Cades-Barnéia, já na fronteira da Terra Prometida, o
povo recusou-se a tomar posse da terra e
Deus os julgou, condenando toda a nação

u continuar vagando pelo deserto por qua*
renta ano». Todo» os que saíram do Egito,
com exceçflo de dois homens, Calebe e
Josué, e aqueles com menos de vinte anos

de idade, pereceriam no deserto. Quaren
ta anos mais tarde, Israel seria uma nação,
nascida de homens livres no deserto, não
de escravos no Egito.
Ezequiel afirma que algo semelhante
acontecerá no futuro. Deus reunirá seu
povo de todas as partes do mundo — fato
que temos observado no atual Estado de Is
rael. Deus, porém, em algum momento jul
gará o seu povo. Por intermédio dos juízos
da Tribulação, os rebeldes serão excluídos
e os incrédulos serão purificados e regene
rados. Eles já não tentarão impor a própria
justiça, mas buscarão a de Deus por meio
de Jesus, o Messias. Isto promoverá a rege
neração nacional. Uma nova nação, uma
nação regenerada, entrará no reino mile
nial sob o comando de Cristo.
OS JUD EUS E 0 IN ÍC IO DA TRIBULAÇÃO

A segunda parte deste estudo diz res
peito ao papel dos judeus no princípio da
Tribulação. Duas passagens bíblicas são es
pecialmente relevantes aqui: Daniel 9.2427 e Isaías 28.14-22.
Daniel 9.24-27
N esta passagem, o profeta Daniel re
cebe a célebre visão das setenta semanas,
ou melhor, setenta setes (em hebraico):
os 490 anos que Deus decretou para o
povo judeu. A o fim do versículo 26, os
primeiros 483 anos deste período são
cumpridos na história e terminam com
a primeira vinda de Jesus. Entretanto,
sete anos deste relógio profético ainda
estão por se cumprir para Israel. Também
chamados de “a septuagésima semana de
Daniel” , estes são os sete anos da Tribu
lação. Que evento porá o relógio nova
mente em movimento?

O» último» sete anos, ou Tribulação,
terSo Início quando Israel e “o príncipe
que há de vir", o Anticristo, assinarem um
tratado de sete anos, que será rompido na
metade do prazo: “na metade da semana,

fará cessar o sacrifício e a oferta de manja
res”. Quando isto acontecer, desolações e
abominações cairão sobre o povo judeu.
Isaías 28 .1 4 -2 2
A segunda passagem nos traz a visão
de Deus a respeito daqueles que firmam tal
aliança: “Ouvi, pois, a palavra do Senhor,
homens escarnecedores, que dominais este
povo que está em Jerusalém” (v. 14).
Para Deus, os líderes israelitas que fir
maram este tratado são escarnecedores ou
tolos. Por quê? Por causa de como Deus vê
a aliança em si: “Porquanto dizeis: Fizemos
concerto com a morte e com o inferno fi
zemos aliança; quando passar o dilúvio do
açoite, não chegará a nós, porque pusemos
a mentira por nosso refúgio e debaixo da
falsidade nos escondemos” (v. 15).
O povo judeu firmará esta aliança com
o Anticristo para evitar novas invasões mi
litares. Deus os chama de tolos por fazerem
isto, afirmando que tal aliança não é para a
vida, mas uma “aliança com a morte”. Nos
versículos 17-18, lemos que a aliança será
quebrada e, nos versículos 19-22, temos
descrições das desolações que cairão em se
guida sobre o povo judeu.
A Bíblia nos fornece muitos nomes para
a Tribulação. O versículo 21 apresenta dois
destes: “estranha obra” do Senhor, e seu
“estranho ato”. Por que este é um aconteci
mento “estranho” ? O versículo 22 diz: “[...]
porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exérci
tos falar de uma destruição, e esta já está
determinada sobre toda a terra”. Quando
a aliança for assinada, Deus emitirá um de
creto de destruição sobre toda a terra.
Mais uma vez, portanto, o evento que
dá início à Tribulação é a assinatura desta

aliança — umH aliança de netc ano* entre*
Ittrael e o Anticristo.

0 QUE ACONTECE AOS JUDEUS DURANTE
A TRIBULAÇÃO?
A Bíblia tem muito a dizer sobre o as
sunto. Em razão do pouco espaço disponí
vel, cobriremos apenas quatro passagens
principais.
Jerem ias 30.4-7
O versículo 7 chama a Tribulação de
“tempo de angústia para Jacó”. Todos so
frerão durante este período, mas o povo
judeu sofrerá mais, por causa do princípio
mencionado em Isaías 40.1-2: Israel recebe
“em dobro da mão do Senhor, por todos os
seus pecados”.
M ateus 24.15 -2 2

Jesus dá um sinal para alertar os ju
deus que estiverem vivos no meio da Tri
bulação. Quando virem a abominação da
desolação — ocasião em que o Anticristo
rompe o tratado de sete anos com Israel,
toma o Templo e lá se assenta, declarando
ser o verdadeiro deus — o povo deve rapi
damente fugir de Israel!

habttaçto, o céu atmosférico, e confinado
fi terra para a secunda metade da Tribulação. Uma vez preso na terra, ele sabe que
seu tempo é curto — três anos e meio — e,
furioso, persegue os judeus. É ele que leva

o Anticristo a romper o tratado com Israel
e iniciar contra este sua perseguição. Isto
provoca a fuga de Israel como vemos em
Mateus 24 e Apocalipse 12. Durante a se
gunda metade da Tribulação, Satanás tra
vará uma guerra total contra os judeus, pro
curando destrui-los de uma vez por todas.
Zacarias 13.8-9
Até que ponto Satanás e o Anticristo
serão bem-sucedidos em seu plano para a
aniquilação dos judeus? Segundo o livro
de Zacarias, perecerão dois terços da popu
lação judia que estiver viva ao começo da
Tribulação. Com a segunda vinda do Mes
sias, ao final deste período, Deus receberá o
remanescente de Israel.

— Arnold Fruchtenbaum
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Apocalipse 12.1-17
Apocalipse 12.6 fala sobre o mesmo
acontecimento descrito em Mateus 24-1522: “E a mulher fugiu para o deserto, onde
já tinha lugar preparado por Deus para que
ali fosse alimentada durante mil duzentos
e sessenta dias”. O que acontece em Ma
teus 24 também ocorre em Apocalipse 12:
a mulher (Israel) é repentinamente obriga
da a fugir, escapando para um lugar que a
Bíblia se limita a chamar de “deserto”. A
partir de passagens como Miquéias 2.12,
sabemos que este deserto são as terras de
Edom e a cidade de Petra.
Os versículos 7-12 explicam por que a
mulher foge. Satanás é expulso de sua atual
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PROFETAS
Os profetas hebreus eram porta-vozes de
Deus. Escreveram os livros históricos e os
proféticos no AT. N a Bíblia hebraica, os
livros proféticos de história são seguidos

pelos proféticos dc predlçfio. As duas cate
gorias dc livros proféticos formam uma uni
dade no meio das Escrituras hebraicas sob o
termo comum “profetas” (hb.: ncbiyim).
0 OFÍCIO PROFÉTICO

O termo hebraico nabiy define em si o
profeta como um porta-voz de Deus. En
quanto pregava para a própria geração, o
profeta também predizia eventos no futuro.
O aspecto duplo do ministério do profeta
incluía declarar a mensagem de Deus e
predizer as ações de Deus. Assim, o profeta
também era chamado de “vidente” (hb.:
roeh), porque podia ver eventos antes de
estes acontecerem.
A Bíblia retrata o profeta como alguém
que era aceito nas câmaras do conselho
divino, onde Deus “revela o seu segredo”
(Am 3.7). O texto hebraico de 1 Samuel
9.15 retrata a Deus “revelando aos ouvidos”
do profeta. Pelo processo da inspiração di
vina, Deus revelava o que estava oculto (2
Sm 7.27), de forma que o profeta percebia
o que o Senhor dissera (Jr 23.18). Esta co
munhão com Deus era essencial para que
a verdade de Deus fosse revelada pelo pro
cesso de inspiração profética. A palavra do
Senhor era comunicada ao profeta e me
diada ao povo pelo Espírito Santo — com
uma convicção poderosa e precisão exata.
O quadro total da profecia, então, é
que ela abrange tanto o anúncio das men
sagens de Deus quanto a predição das ações
divinas. Através do Espírito Santo, Deus
capacitava o profeta a falar por Ele. Isaías,
por exemplo, era um homem que falava dos
seus próprios dias quando levava a direção
de Deus aos reis de Judá, e que também via
à frente, no futuro, os planos de Deus para
o seu povo.
0 M IN IS TÉ R IO PROFÉTICO

O termo hebraico nabiy identifica o pro
feta como um pregador ou proclamador da

palavra dc Deus, assim como o termo grego

prophetes. Os profetas bíblicos eram tanto
pregadores da verdade como prognosticadores do futuro. A profecia tem as suas raízes
na história, mas também se estende pelo
futuro. Em outras palavras, a natureza da
profecia preditiva surge a partir do contexto
histórico do profeta, quando a revelação de
Deus lhe mostra o futuro bem como o pre
sente. Assim, os profetas falam tanto à sua
própria geração quanto às gerações futuras
como pregadores e prognosticadores.
Ellison (p. 14) observa que a mensagem
do profeta “não é derivada nem da observa
ção nem do pensamento intelectual, mas
da admissão à câmara do conselho de Deus,
de conhecer a Deus e de falar com Ele”. O
profeta é admitido na câmara do conselho
de Deus, onde Deus “revela” os seus segre
dos e lhe mostra o futuro.
A MENSAG EM PROFÉTICA

Os profetas do AT previram a vinda
de um Messias divino com características
iguais às de Deus. O propósito da profecia
messiânica era identificar claramente o
Messias, que cumpriria os eventos especí
ficos preditos sobre Ele pelos profetas de
Deus. Estas predições eram tão cuidadosas
e específicas que não poderia haver ne
nhuma dúvida quanto as suas designações
pretendidas. A melhor diretriz para deter
minar quais profecias se referem ao Messias
predito é o NT, que claramente aplica estas
predições a Jesus de Nazaré.
O N T usa a profecia preditiva e o seu
cumprimento para provar a credibilidade
sobrenatural do cristianismo. Os profetas
claramente predisseram a vinda de um ser
divino que nasceria de uma virgem (Is 7.14)
em Belém (M q 5.2), da descendência de
Abraão (G n 22.18) e de Davi (2 Sm 7.16).
Trata-se exclusivamente de Jesus Cristo.
Só Ele cumpre de forma nítida mais de cem
profecias bíblicas específicas sobre a vinda

d» Messias. Jesus mesmo disse; "Convinha
que se cumprisse tudo o que de mim estava
escrito na Lei de Moisés, e nos Profetas, e
nos Salmos" (Lc 24-44). O Senhor Jesus

Seu objetivo é reconstruir » sociedade de
acordo com o seu entendimento de certos
princípios do N T e da lei de Moisés. O
fundador do movimento foi Rousas John

submeteu-se voluntariamente ao curso que
estas profecias haviam prescrito para Ele, e
sabia que os detalhes da sua vida e morte
tinham de ocorrer, porque estavam escritos
em sua Palavra. Ele viu a totalidade da pro
fecia culminando em si mesmo.
O N T também oferece a melhor di
retriz para determinar se um evento está
cumprido ou não. Ele nos diz onde os
profetas falaram de Cristo. O N T indica
claramente que as referências messiânicas
do AT apontam para uma única pessoa —
Jesus de Nazaré. “A este dão testemunho
todos os profetas, de que todos os que nele
crêem receberão o perdão dos pecados
pelo seu nome.” (A t 10.43)

Rushdoony. Alguns contribuintes proemi
nentes incluem Gary North, Greg Bahnsen, Kenneth L. Gentry, Gary DeMar, e
David Chilton.
A Fundação Chalcedon de Rushdoony
elaborou “O Credo da Reconstrução Cris
tã”, listando calvinismo, teonomia, apoiogética pré-suposicional, pós-milenialismo,
e a teologia de domínio como sendo as ca
racterísticas emblemáticas do reconstrucionismo. Nenhuma destas doutrinas, tomadas
individualmente, define alguém como um
reconstrucionista. A teonomia e o pós-milenialismo são os dois aspectos que separam
os adeptos da maioria das outras tradições
da teologia reformada, e apresentam a maior
probabilidade de classificá-los como reconstrucionistas cristãos. As pessoas que adotam
a teonomia e o pós-milenialismo geralmen
te já aceitaram os outros três credos.

— Ed Hindson
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RECONSTRUCIONISMO
O movimento de reconstrução cristã co
meçou na década de 1960, dentro de um
ramo conservador da teologia reformada.

CALVINISM O

Um calvinista não é necessariamente
um reconstrucionista. N a verdade, algumas
das maiores críticas do movimento vêm de
calvinistas não-reconstrucionistas. Mas é
difícil imaginar um não-calvinista como
um reconstrucionista. O calvinismo é um
amplo sistema de pensamento, mas um as
pecto da teologia reformada freqüentemen
te caracterizado pelos reconstrucionistas é
a teologia da aliança em geral, e a teologia
da substituição (i.e., a Igreja substitui Isra
el) em particular.
TEO NO M IA

A única característica singular para o
reconstrucionismo moderno é a teonomia
(gr.: theos, “Deus”, e nomos, “lei”). Para
os reconstrucionistas, a aplicação da Lei
de Moisés será a chave para reconstruir a

América e finalmente o mundo Inteiro,
üreg Biihnsen (p, 34), que criou o termo
teonomia, explica-o da seguinte maneira:
"O cristão é obrigado a guardar toda a lei
de Deus corno um padrão para a santifi

cação (...) esta lei deve ser reforçada pelo
magistrado civil onde e como as condições
de Deus assim designarem”. “A lei de Deus
como um todo” inclui “os preceitos civis
do AT”, que são um projeto universal de
perfeita justiça social. Bahnsen argumen
tou que rejeitar o seu ponto de vista é abra
çar a autonomia ou o antinominianismo,
uma vida e um mundo sem lei. Rushdoony
(p. 3) declara: “O homem cresce em graça
quando cresce guardando a lei, porque a lei
é o caminho para a santificação”.
Os reconstrucionistas apropriam para a
Igreja (vista como o novo Israel) as bên
çãos materiais pela obediência — e as
maldições pela desobediência — original
mente prometidas por Deus para a nação
de Israel. Conseqüentemente, temos o seu
tom urgente de apelo para o restante da
Igreja: Ignorar o sistema reconstrucionista
da ética é falhar miseravelmente na área da
santificação. Isto extingue o Espírito Santo
e enfraquece as bênçãos de Deus pretendi
das para a Igreja.
Mas os teonomistas acreditam que as
maldições e as bênçãos não são apenas
para a Igreja. Elas também são para todos
os membros da sociedade. A santificação,
portanto, exige uma obediência privada à
lei, mas dita também o relacionamento de
uma pessoa com o seu vizinho e o resto da
sociedade, incluindo ações sobre normas
culturais e questões sociais, econômicas
e políticas. O objetivo teonômico para os
cristãos não pode parar em uma vida pesso
al piedosa, mas deve incluir uma sociedade
piedosa onde o governo é um ministro obe
diente da justiça do AT de Deus. De acor
do com os reconstrucionistas, esta busca
cuidadosa é a única maneira pela qual um

crente pode amar plenamente o seu próxi

mo, e verdadeiramente obedecer a Grande
Comissão. Todas as áreas da vida pessoal do
cristão, e todas as áreas da vida do cristão
na sociedade, devem estar conforme toda a
lei de Deus.
CÓDIGO DA LEI DE M O ISÉS

Os teonomistas acreditam que esta
conformidade é exigida de magistrados
civis pela comissão soberana de Deus para
conter e punir o mal municipal (transgres
são da lei) enquanto defende o bem pú
blico. Eles argumentam que Deus indica
governantes para serem os seus ministros
de justiça na sociedade. Quando os oficiais
civis desempenham as suas tarefas fielmen
te em defesa da lei de Deus, os cidadãos
devem obedecê-la sem exceção. Eles são,
em muitos casos, ministros de Deus da ira
temporal. Visto que os teonomistas usam
a lei do AT para definir padrões do bem
e do mal, eles vêm esta indicação divina
de magistrados como uma tarefa específica
para reforçar mundialmente este mesmo
código. Bahnsen cita o que ele denomina
de “títulos religiosos” conferidos a gover
nantes civis — hebreus e pagãos — como
prova do seu propósito teocrático inerente.
Ele também alega que as nações pagãs em
redor de Israel receberam ordens, no AT,
para obedecer a lei de Moisés.
A interpretação dos reconstrucionistas
do propósito original do homem também
os motiva a instituir o código civil mosai
co. Eles vêem a ordem para dominar a ter
ra, dada a Adão e Eva em Gênesis 1, como
uma aliança eternamente vinculada que
encontra a sua expressão suprema na lei de
Moisés. A aliança não está meramente com
o povo designado de Deus, seja Israel ou a
Igreja; ela se estende a todos os homens.
Somente quando cada magistrado insti
tuir a totalidade da lei de Deus, incluindo
os mais duros códigos penais mosaicos, o

homem scrri totalmente restaurado como
vlce«regente de Deus sobre a terra, exer
cendo o mandato de domínio perdido por
Ad5o no Jardim do Éden. A lei de Deus é
“ um plano de domínio” sujeito a Ele, e o
“ programa de Deus de conquista” .

A crença reconstrucionista de que a
Lei de Moisés ainda está em vigor hoje,
apesar das muitas afirmações contrárias
do N T (Rm 6.14-15; 7.1-6; 1 Co 9.20-21;
2 Co 3.7-11; G1 4.1-7; 5.18; Ef 2— 3; Hb
8.6-7,13; 10.9) não tem o apoio da Bíblia.
Mesmo durante a época de Moisés, a lei foi
dada exclusivamente para Israel (Êx 34.27;
Dt 4.6-8; SI 147.19-20) com o propósito de
separar e manter Israel distinto das nações
(Êx 19.5-6,10,14; Lv 19.2; Dt 7.6; 14.2). O
crente da era da Igreja não é antinominiano
ou sem lei. Em vez disso, ele está debaixo
da lei de Cristo (Rm 8.2; 1 Co 21; G1 6.2),
que consiste em centenas de imperativos
encontrados no NT, especialmente nas
epístolas. Os reconstrucionistas freqüen
temente falam da “lei bíblica” como se
cada lei dada por Deus sempre se aplicasse
a toda a humanidade, independentemen
te de fatores jurisdicionais. Mas as seções
de bênçãos e maldições de Deuteronômio
28 e Levítico 26 são dadas especificamente
para Israel. O N T ensina uma dinâmica de
santificação diferente para o crente da era
da Igreja.
P R E S S U P 0 S IC I0 N A L IS M 0

A apologética pressuposicional de Cornelius Van Til é centralizada no reconstru
cionismo, embora Van Til especificamente
tenha se distanciado de muitas crenças e
ênfases reconstrucionistas. A apologética
de Van Til é um sistema voltado a defen
der a fé bíblica, mas os reconstrucionistas
acreditam que ela lhes dê a base filosófica
para manter uma abordagem distintamen
te bíblica para todas as áreas da vida. Eles
acreditam que a epistemologia de Van Til

dcverln prote^Mos dc Invasões de pensa
mento humanístlco que freqüentemente
atormentaram o cristianismo no passa
do. O pensamento de Van Til é visto por
muitos reconstrucionistas como um desen

volvimento que permitirá a cristianização
do mundo inteiro, uma vez que procuram
aplicar a Bíblia a toda a esfera da vida sem
cair nas armadilhas do humanismo, como
foi o destino dos cristãos da Reforma e de
puritanos antes deles. Ele é supostamente
uma ferramenta que facilitará a superação
da teonomia e do pós-milenialismo. Mui
tas pessoas que seguem Van Til não são re
construcionistas, mas os reconstrucionistas
tendem a ser os seus mais ávidos divulgado
res e defensores.
P Ó S -M ILE N IA LIS M O

Conceber a idéia do movimento de re
construção cristã sem o pós-milenialismo
seria difícil. Sem dúvida, o pós-milenialismo
fornece a motivação e o objetivo que impele
o reconstrucionista. A visão de pós-milenia
lismo da Fundação Chalcedon é a seguinte:
Os reconstrucionistas acreditam que
Cristo voltará à terra somente depois
que o Espírito Santo capacitar a Igre
ja para fazer o reino de Cristo avan
çar no tempo e na história. Eles crê
em que o propósito de Deus de trazer
todas as nações (embora não todos
os indivíduos) à sujeição a Cristo
não pode falhar. O reconstrucionista
cristão não é utópico; não acredita
que o reino avançará rapidamente
ou de modo fácil. Ele sabe que entra
mos no reino através de muita tribu
lação. Sabe que os cristãos estão em
uma luta bastante “árdua”, e acredita
que a Igreja ainda possa estar na sua
infância. Mas ele acredita que a fé
triunfará. Sob o poder do Espírito de
Deus, a fé só pode triunfar.

Par» o» reconitrucloniitas, o pré-mlle-

turo Éden dn mesma maneira que rctrHtn o

nlallsmo é um pessimismo Injustificado. Na Éden original em Gênesis.
verdade, Rushdixmy vê o pré-milenialismo
como uma heresia na Igreja, porque impede D O M ÍN IO
O Credo da Fundação Chalcedon diz:
o progresso pós-milenial prescrito. Os recons
trucionistas tendem a ver a queda contempo “O reconstrucionista cristão acredita que a
rânea na sociedade como uma fase do juízo aterra e toda a sua plenitude é do Senhor:
de Deus, do qual surgirá um remanescente que toda área dominada pelo pecado deve
crescente que reconstruirá a cristandade so- ser ‘reconstruída’ nos termos da Bíblia”.
bre as ruínas atuais. Eles apóiam a sua idéia Os pré-milenialistas crêem no domínio do
com o entendimento de que a cristandade homem sobre a criação, mas não da mes
medieval e a Reforma fizeram o Reino de ma maneira que o reconstrucionista. Os
Deus avançar quando substituíram a Roma pré-milenialistas concordam que Gênesis
pagã e um cristianismo apóstata. Acreditam 1.26-28 é a base ao longo de toda a história
que, com a ajuda do Espírito Santo, a Igreja do envolvimento cultural. Deus entregou
está começando a mudar, e que no final a so esta ordenança a toda a humanidade. Ela
não foi revogada. M as a queda registrada
ciedade marchará para o Milênio.
Estas visões otimistas somente são re em Gênesis 3 fez com que o domínio do
tratadas nas Escrituras depois da volta de homem se tomasse maligno. Mesmo assim,
Cristo para reinar e governar sobre a terra Davi observa em Salm os 8.6: “Fazes com
a partir de Jerusalém. O pós-milenialismo que ele tenha domínio sobre as obras das
confunde não só o tempo exato do Mi tuas mãos”. O homem atualmente está
lênio, mas também o instrumento. Deus exercendo domínio — um domínio malig
tem prazer em usar a Igreja para divulgar o no que Deus julgará e substituirá pelo seu
evangelho, mas o progresso do Milênio não governo, em sua segunda vinda.
O pré-milenialismo dispensacional ob
será realizado através de um instrumento
semelhante. O pós-milenialismo romantiza serva três fatores que afetam a dinâmica
a respeito desta era presente e do Milênio, do mal. Primeiro, a influência de um povo
porque mistura incorretamente a era futura regenerado e espiritualmente ativo entra
em conflito com a influência de um povo
com esta era maligna atual.
Equiparar esta era presente com o Mi pecador. Segundo, o ministério limitador
lênio é ignorar o fato de que a interação do Espírito durante a era da Igreja protege
entre os grupos, os indivíduos, e o ambien as estruturas sociais básicas da dominação
te é tão profunda que uma alteração catas maligna total. Terceiro, Satanás exerce
trófica faz-se necessária para a ordem social algum domínio tanto sobre a ordem social
“perfeita”. Mesmo a total regeneração da como sobre o seu ambiente físico. O minis
raça humana não estaria suficientemente tério do Espírito e a influência de Satanás
ao alcance para estabelecer a “visão mile são relativamente estáveis. A variável bá
nial”. O ambiente físico deve ser totalmen sica é o impacto da Igreja.
As contribuições únicas do pré-milenia
te mudado (Rm 8.19-22).
Somente o futurismo pré-milenial in lismo são os limites superiores e inferiores re
terpreta a Bíblia literalmente e descreve alistas ao domínio satânico na ordem social
as mudanças radicais que o reino de Cristo atual. Independentemente de quão pequena
verdadeiramente trará. Apenas de acordo seja a Igreja no mundo, Deus manterá a so
com o pré-milenialismo a Bíblia fala do fu ciedade afastada do controle satânico total

«té o arrebatamento. O» planos de Satanás
sBo mantidos em suspensSo temporária en
quanto a raça humana recebe oportunidade
de crer em Cristo (2 Pe 3.9). Por outro lado,
não importa quantos sejam ganhos para

— "Ó Deus, drt no rei os teus jufio»
(...) Nos seus dias florescerá o justo
todas as nações lhe chamarão
bem-aventurado” (S I 72.1,7,17).

Cristo no mundo, a sociedade ainda perma
necerá sob a influência de um ambiente fí
sico corrupto. Cristo deve voltar para remir
a criação física. Assim, o pré-milenialismo
dispensacional fornece um retrato realista
da operação do mal na ordem social hoje
e explica por que a ordem social perfeita
aguarda uma intervenção sobrenatural.
Os pré-milenialistas dispensacionais
aguardam ansiosamente pela vitória em
todas as esferas da vida. N a verdade, eles
acreditam na teologia do domínio! Assim
como a salvação é realizada imediatamen
te pela operação de Cristo como o Autor
de uma raça totalmente nova, também a
consumação será imediata, e não indireta,
como pregam os reconstrucionistas. A lva
J. M cClain (p. 531) observa muitas rea
lizações durante a era da Igreja que farão
parte do reino:

A era presente não é o reino; este ainda
é futuro, de forma que o pré-milenialista bí
blico está vigiando e esperando a vinda do
Rei, executando as tarefas comissionadas por
Ele, e orando: “Ora, vem Senhor Jesus!”

A filosofia pré-milenial da história
faz sentido. Ela coloca o funda
mento bíblico e racional para um
ponto de vista verdadeiramente
otimista da história humana. Além
disso, compreendida corretamente,
produz efeitos práticos. Ela diz que
a vida aqui e agora, apesar da tragé
dia do pecado, é valiosa; portanto,
todos os esforços para torná-la me
lhor também valem a pena. Todos
os verdadeiros valores da vida hu
mana serão preservados e transpor
tados para o reino futuro; nada que
vale a pena será perdido. Além dis
so, somos encorajados em meio à
oposição e reviravoltas pela garan
tia de que a ajuda está a caminho,
ajuda do alto, ajuda sobrenatural

INFLUÊN CIA

O reconstrucionismo impactou gran
demente o direito religioso no desenvol
vimento de sua direção social e política.
Com freqüência, os reconstrucionistas
têm estado à frente de escolas e lares edu
cacionais cristãos. Eles também têm lide
rado um reavivamento do pós-milenialis
mo e do preterismo. O reconstrucionismo
tem se expandido além do seu início re
formado e tem feito incursões em vários
aspectos do movimento carismático. Tem
se espalhado consideravelmente por todo
o mundo de língua inglesa e também pos
sui vários convertidos britânicos, alemães
e holandeses.
O reconstrucionismo cristão é um mo
vimento desviado que tenta, prematura
mente, colocar o reino de Cristo em prá
tica. Assim, alguns dos seus erros incluem
substituir Israel pela Igreja, espiritualizar a
Bíblia em pontos-chave, colocando os cren
tes debaixo da Lei de Moisés e ensinando
que a volta de Cristo não é iminente, mas
ocorrerá somente depois que a Igreja tiver
instituído a alegria do Milênio.

— Thomas Ice
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REINO DE DEUS
Deus é soberano. Ele governa eternamente
em um reino no qual é a autoridade absolu
ta. A fim de entendermos o ensino bíblico
acerca do reino, devemos reconhecer que
o assunto envolve três elementos: o direito
de governar, o domínio a ser governado e o
efetivo exercício da autoridade.
0 REINO NA ETERNIDADE

A Bíblia apresenta dois aspectos do
Reino de Deus: o eterno e o temporal. O
Reino eterno é caracterizado por quatro
verdades essenciais: (1) ele é eterno, (2)
universal, (3) ordenado por Deus e (4)
miraculoso.
N a eternidade passada, antes da cria
ção dos anjos, da terra e do homem, já
existia um reino no âmbito das “regiões
celestiais” por causa do relacionamen
to entre as pessoas da Trindade. Deus, o
Pai, era soberano. Deus, o Filho, apesar
de igual, era subordinado ao Pai. Deus, o
Espírito Santo, era o Executor da vontade
do Pai (G n 1.2-3). Assim, havia um reino
na eternidade passada. Havia o direito de
governar, a esfera em que este direito ope
rava e o efetivo exercício deste governo.

Efetivamente, todos os elemento» e»sen«
ciais a um reino estavam presentes, Este
reino surge do caráter de Deus e estendese da eternidade passada à futura.

O Reino de Deus foi revelado na esfera
dos anjos antes de ser gerado na terra. As
hostes de anjos criadas naquele reino eram
sujeitas ao Soberano, e o adoravam e lhe
obedeciam. Então houve a queda de Lúcifer
e dos anjos que o seguiram em sua rebelião.
0 REINO NA TERRA (PR É-A B RA ÂM IC O )

Deus ordenou a esfera terrestre como
o lugar onde Ele demonstraria seu direito
de governar. Povoou-a com criaturas que
eram responsáveis por reconhecer este
direito, submeter-se a Ele e dar-lhe o que
lhe era devido. Nosso soberano Deus, em
todos os momentos de sua gestão teocrática, governou por intermédio daqueles
a quem outorgou sua autoridade. Os ad
ministradores tinham a responsabilidade
de subjugar todos à autoridade de Deus,
recompensar aqueles que fizessem o bem,
punir os malfeitores e providenciar um
ambiente em que os súditos do Rei pu
dessem viver em paz. N o Jardim do Éden,
A dão era o administrador teocrático cuja
responsabilidade era exercer domínio so
bre toda a criação, de forma que, por meio
dele, a criação estivesse sujeita à autorida
de de Deus. Quando esta forma de admi
nistração fracassou, Deus julgou e expul
sou Adão e Eva do jardim.
Então, Deus instituiu uma nova forma
de gestão teocrática, segundo a qual Ele
escreveu suas leis no coração dos homens,
sujeitando-os a sua lei. Esta lei era a cons
ciência do homem (Rm 2.15). Enquanto se
sujeitasse à lei da sua consciência, o homem
estaria sujeito à autoridade de Deus. Mas
isto também fracassou. E quando o homem
se rebelou contra esta forma de governo
teocrático, Deus varreu a raça humana da
face da terra com um dilúvio.

Deus Iniciou mnls umn form» de admi

nistração teocrática, na qual a autoridade
era conferida a um governante humano
(Gn 9.6). O governante ficava responsável
por refrear a iniqüidade e sujeitar o homem
à autoridade de Deus. Mais uma vez o ho
mem falhou miseravelmente.
0 REINO EM ISRAEL

De Abraão a Jesu s
Com o chamado de Abraão, Deus introduziu uma nova forma de administração
teocrática. Ele firmou a aliança abraâmica,
que prometia terra, descendência e bên
çãos. Durante o AT, ao longo de seu cres
cente programa de alianças, Deus adminis
trou sua teocracia aqui na terra.
O programa do reino foi então desen
volvido junto à nação de Israel, por meio
das alianças entre Deus e seu povo: a
Abraâmica (Gn 15.18), a Davídica (2 Sm
7.14), a Nova Aliança (Jr 31.31-34) e a
Palestina (Dt 28— 30). Estas alianças —
eternas, incondicionais e irrevogáveis —
determinaram a forma definitiva do Reino
celestial de Deus sobre a terra.
As glórias de um reino aqui na terra,
prometido pelas alianças, eram descritas pe
los profetas do AT, cuja mensagem de espe
rança levou Israel a uma ansiosa expectativa
do cumprimento das promessas firmadas por
Deus. O Filho de Davi, o Messias, viria para
trazer paz, justiça e prosperidade à nação.
Viria como um Salvador para redimi-los e
como um Soberano para reinar. As nações
que haviam perseguido Israel lhe seriam
subjugadas, e Israel conheceria a paz prome
tida, vinda pelas mãos do Príncipe da Paz.
Sua multidão de pecados seria posta de lado;
a nação seria perdoada e viveria em justiça.
Era esta a esperança de Israel.
Séculos se passaram antes que João Ba
tista, o precursor que fora profetizado, anun
ciasse sua mensagem à nação: “Arrependeivos, porque é chegado o Reino dos céus”

(M t 3,2) — n meHtm proclumuçflo feita
por Jesus, quando Iniciou o seu ministério
(M t 4.17). O chamado ao arrependimento
mostra que esta oferta era condicional e que
as bênçãos do reino dependiam da resposta
da nação, o que não significa que a oferta
não era genuína. A referência ao reino dis

pensa explicações: era o reino prometido na
aliança sob o governo do Filho de Davi, o
Messias, sobre quem os profetas haviam fa
lado com tanta clareza e por quem a nação
aguardava. A nação encontrava-se mergu
lhada em um grande debate a respeito de sua
pessoa. Quem é Jesus de Nazaré, que afirma
ser o Filho de Davi e o Filho de Deus? Ele
é quem afirma ser? Se o for, ele é verdadei
ramente o Messias prometido segundo a
aliança. Caso contrário, é um impostor e
blasfemo digno de morte. As afirmações de
Jesus acerca de si mesmo foram bastante cla
ras, e cada uma delas foi convincentemente
confirmada por seus milagres. Ele convidava
as pessoas a confiarem em suas palavras e
a terem fé, a fim de que dEle recebessem a
justiça que lhes capacitaria a entrar em seu
reino vindouro.
Desde o princípio do ministério de Je
sus, duas reações às suas palavras são cla
ramente observadas. João diz: “Veio para
o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de Deus: aos
que crêem no seu nome” (Jo 1.11-12).
Houve aqueles que, vendo a comprova
ção das palavras de Jesus como o Filho de
Davi, manifestaram-se dispostos a aceitá-lo
como o Messias. Houve também aqueles
que, rejeitando todas as provas e procuran
do desculpas, tentavam não se sentir cul
pados por rejeitá-lo. Existiam dois poderes
sobrenaturais capazes de realizar milagres:
Satanás e Deus. Se os líderes reconheces
sem que os milagres de Jesus provinham do
poder de Deus, não teriam como justificar
sua incredulidade. Se, porém, os milagres

J r Jrsus fossem rcallíâdos pelo poder de
Stttitnris, ii rcjeiçflo daqueles líderes estaria
justificada. Eles, então, tentavam dissuadir
os que criam dizendo: “ Este não expulsa os
demônios senão por Belzebu, príncipe dos
demônios” (M t 12.24).
0 JUÍZO DE JES U S SOBRE ISRAEL

Jesus viu a explicação daqueles líderes
como um sinal da maldição que viria so
bre aquela geração. A mensagem que Ele
passou a proclamar já não era: “Vinde a
mim, todos os que estais cansados e opri
midos, e eu vos aliviarei ” (Mt 11.28), mas
sim uma mensagem de juízo. Daquele mo
mento em diante, Jesus passou a falar do
juízo vindouro.
N a Parábola dos Lavradores Maus (Mt
21.33-44), após os líderes assassinarem o
herdeiro, o senhor da vinha (Deus) cer
tamente faria aqueles homens perecerem
horrivelmente. Assim, também, “ [...] o
Reino de Deus vos será tirado e será dado
a uma nação que dê os seus frutos. E quem
cair sobre esta pedra despedaçar-se-á; e
aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a
pó” (Mt 21.43-44). Isto significa a retirada
da oferta do reino a Israel, a qual foi poster
gada para algum momento futuro.
O mesmo juízo é descrito em Mateus
22.1-7. Os convidados (a nação de Israel)
que se recusam a comparecer ao banquete
para o qual foram chamados (o Reino do
Messias) sofrem as conseqüências por rejei
tarem o convite do rei. O rei, “enviando as
suas tropas, exterminou aqueles assassinos
e lhes incendiou a cidade”. Esta parábola
revela a forma do juízo: os exércitos roma
nos, sob o comando de Tito, atacariam a
cidade de Jerusalém e a destruiriam, ma
tando ou dispersando seus habitantes. O u
tra profecia precisa do juízo que se abate
ria sobre a nação se apresenta em Mateus
23.37— 24.2. Jesus afirma que tentou trazer
paz e segurança para Israel, o que não foi

possível porque "tu nflo qulsestc". Em con»
seqüOncia, “ vossa casa vos ficará deserta"
(M t 23.37-38).

Lucas é específico ao registrar as pala
vras de juízo de Jesus. Em Lucas 19.11-27,
o homem nobre declarou, com referên
cia ao servo infiel: “Tirai-lhe a mina [...]
Quanto, porém, a esses meus inimigos,
que não quiseram que eu reinasse sobre
eles, trazei-os aqui e executai-os na minha
presença”. Nesta parábola, é importante
observar que o juízo caiu sobre aqueles
que recusaram submissão ao que tinha o
direito de reinar. Este foi o pecado daque
la geração em Israel. Em uma outra passa
gem, este juízo volta a ser profetizado com
palavras duras (Lc 21.20-24).
A mensagem de Jesus foi, portanto,
inicialmente de esperança, bênçãos e sal
vação. Depois de os líderes afirmarem que o
poder de Jesus vinha de Satanás, acusandoo desta forma de blasfemo e impostor, sua
mensagem passou a ser de condenação so
bre aquela geração em Israel. A mudança
não cancelou as alianças e promessas feitas
à nação quanto ao reino temporal do maior
filho de Davi, mas adiou a concretização
daquelas esperanças. Além disso, destinou
aquela geração a um juízo físico e temporal
(Lc 19.27). Assim, os planos para o reino
em Israel, que começaram com grandes
esperanças no princípio do ministério de
Jesus, acabaram com uma ameaçadora pro
messa de juízo e postergação.
0 REINO NA ERA ATUAL

Com estas informações em mente, podem-se levantar algumas questões. Consi
derando que o reino davídico milenial, que
é apenas uma forma temporal do Reino de
Deus, foi postergado, o que acontece na
presente era com o Reino de Deus? Qual
a forma tomada pelo reino em era atual?
Quais são as características e os traços es
senciais do Reino de Deus nesta era?

Alguns cNtudlosos acrcclitum que, nu era
da Igreja, o Reino de Deus não existe, visto
que foi retirado de Israel e voltará a ser es
tabelecido na terra com a segunda vinda de

Cristo. Na concepção deste autor, porém,
quando Jesus mencionou os “mistérios do
reino” em Mateus 13.11, não se referia ao
reino milenial e davídico. O que o AT não
tinha revelado é que toda uma era haveria
de passar entre a oferta do reino pelo Mes
sias — e a recepção de Israel ao Rei — e o
desfrute completo das bênçãos deste reino.
O período de tempo contemplado pelas pa
rábolas em Mateus 13 compreende desde a
rejeição até a futura aceitação do Messias
por parte de Israel. Este novo cronograma,
portanto, começou enquanto Cristo ainda
estava na terra e seguirá até o seu retorno
com poder e grande glória.
Desse modo, o período inclui desde o
Pentecostes, em Atos 2, até o arrebatamen
to, ou seja, a era da graça (que é também
chamada de “era do Espírito Santo” ou “era
da Igreja” ). Apesar de incluir a era da Igreja,
este período a ultrapassa. As parábolas de
Mateus 13 vêm antes do Pentecostes e vão
além do arrebatamento. Assim, o principal
objetivo delas não está realacionado à natu
reza, função e influência da Igreja, porém,
mais exatamente, consiste em revelar uma
estrutura inédita de governo teocrático para
uma era também inédita, que passou a ser
necessária após Israel recusar Jesus Cristo.
Mateus 13 engloba sete parábolas.
Cada uma traz uma característica essencial
do reino na presente era. Analisando-as,
verificamos que, com a rejeição por parte
de Israel, Cristo previu o adiamento do
formato milenial de reino e anunciou a in
trodução de uma nova forma para o reino
que cobriria o período entre a sua rejeição
e futura aceitação por parte de Israel em
seu segundo advento.
A era atual é caracterizada pela semeadura da Palavra, que pode produzir diversos

tipos dc resposta, dependendo da prepara
ção do solo (a Parábola do Semeador). S i
multaneamente com a semeadura da Pala
vra, há a disseminação de ervas daninhas
(a Parábola do Joio). Esta nova forma de

reino teve um início irrisório, mas alcan
çará grandes proporções (a Parábola do
Grão de Mostarda). O poder no reino não
é externo, mas interno (a Parábola do Fer
mento). Durante esta era, Deus reunirá um
tesouro excepcional (Parábolas do Tesouro
Escondido e da Pérola de Grande Valor). A
presente forma de reino terminará em um
julgamento, que determinará quem é justo
e apto a entrar no futuro reino milenial, e
quem é injusto e deve ser excluído deste fu
turo reino (veja os verbetes “Parábolas do
Reino” e “Mateus, Escatologia de”).
Esta revelação de uma nova forma de
administração teocrática, a ser aplicada na
presente era, foi seguida de uma profecia
específica: “edificarei a minha igreja” (Mt
16.18). Os evangelhos não explicam a na
tureza e a função da Igreja, mas o livro de
Atos traz seu desenvolvimento histórico, e
as epístolas explicam suas doutrinas.
0 REINO NO LIVRO DE ATOS

O livro de Atos mostra que o reino nesta
era, formado por meio da pregação do evan
gelho, constitui-se de judeus, samaritanos e
gentios, o que ficou claro para Pedro na visão
registrada em Atos 10. Pedro sentiu-se livre
para anunciar o evangelho da morte e res
surreição de Cristo aos gentios reunidos na
casa de Comélio. Por causa da fé ali presente,
“caiu o Espírito Santo sobre todos os que ou
viam a palavra” (v. 44). Eles se identificaram
com Jesus e a Igreja ao serem batizados.
Posteriormente, a vida de Paulo tam
bém foi dedicada à pregação da graça de
Deus, a qual ele equiparava à proclama
ção do Reino de Deus (A t 28.23,30-31).
Quando analisamos o ministério de Pau
lo no livro de Atos, podemos vê-lo como

uni embaixador do Kelno dc Deus, mas

mm mensagem cru h salvaçSo por melo da
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não
lut nenhuma referência que apóie a idéia
de que o reino davídico temporal já estava
estabelecido. A mensagem, na verdade, diz
respeito à entrada na atual forma do Reino
de Deus através da fé em Jesus.
0 REINO NAS EPÍSTOLAS

As epístolas do N T incluem inúmeras
referências ao “reino”, mas um exame apu
rado revelará este termo sendo usado de
várias formas.
E utilizado para o futuro reino davídico
a ser estabelecido com o segundo advento
de Jesus Cristo (2 Tm 4.1). Paulo escreve:
“Cristo, as primícias; depois, os que são de
Cristo, na sua vinda. Depois, virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao
Pai, e quando houver aniquilado todo im
pério e toda potestade e força” (1 Co 15.2324). Paulo, aqui, delineia um programa de
ressurreições que começa com a ressurreição
do Senhor, estendendo-se até a ressurreição
daqueles que pertencem a Cristo, no arrebatamento e em seu segundo advento. Tal pro
grama continuará até que o reino de Cristo
esteja estabelecido aqui na terra. Com a
conclusão deste programa, Cristo terá en
tregue o reino a Deus. O reino aqui mencio
nado é, portanto, o reino milenial em que
Cristo governa sobre a terra, logo após o seu
segundo advento. Assim, a idéia de um fu
turo reino davídico temporal não é de todo
estranha ao pensamento do apóstolo.
Além do futuro reino davídico, também
encontramos, nas epístolas, referências ao
futuro Reino eterno. Em 2 Timóteo 4-18,
Paulo disse: “O Senhor me livrará também
de toda obra maligna e me levará salvo para
o seu reino celestial”. Paulo antevia o Reino
eterno de Cristo (1 Co 15.50; 2 Pe 1.11).
Apesar de as epístolas utilizarem o termo
“reino” nestes dois sentidos, sua terceira e

tmtls comum formti dc utlliznçflo refere-se
i\ atual forma de reino em que o crente en
tra pela fé em Jesus Cristo. Paulo disse que
Deus “[...] nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o Reino do Filho do
seu amor, em quem temos a redenção pelo
seu sangue, a saber, a remissão dos pecados”
(C l 1.13-14). A frase “o Reino do Filho do
seu amor” eqüivale à redenção e ao perdão
de pecados recebidos pela fé em Jesus.
Os crentes são exortados a levarem vi
das dignas de Deus, que os chama para o seu
reino e sua glória (1 Ts 2.12). Aos coríntios,
Paulo afirmou: “Porque o Reino de Deus
não consiste em palavras, mas em virtude”
(1 Co 4-20). Em outras palavras, se os cren
tes de Corinto estivessem realmente salvos
e no Reino de Deus, eles o demonstrariam
manifestando o poder do reino em seu coti
diano. Professar a fé em Cristo não bastava
para evidenciar salvação ou participação no
Reino de Deus. Este relacionamento deve
ser firmado e demonstrado pela atuação
do Espírito Santo, que é o poder na atual
forma do Reino de Deus. De acordo com
Colossenses 4.11, Paulo considerava-se um
trabalhador em prol do Reino de Deus e via
os servos fiéis que o acompanhavam como
cooperadores no reino.
A partir desta análise, verificamos que
as referências mais freqüentes ao “reino”
ou ao “Reino de Deus”, nas epístolas, refe
rem-se à atual forma de reino. Na presente
forma, pela fé em Jesus e por causa de sua
morte e ressurreição, os fiéis recebem a sal
vação e o dom da vida eterna. Tudo isto é
parte do Reino de Deus.
Finalizamos concluindo que a Igreja é
uma parte do Reino de Deus, posta em um
período entre os dois adventos de Cristo.
Foi um mistério velado ao longo do AT, mas
tomou-se necessária quando Israel rejeitou
o Messias. A atitude de Israel levou ao adia
mento da forma de reino que fora prometida
segundo as alianças, a qual será inaugurada

com a manifestação Jo Rei dos rei» e Senhor
dos senhores em seu segundo advento.
0 REINO NA ETERNIDADE

Embora a ênfase das epístolas seja a pre
sente forma do reino, há a expectativa de
uma fusão entre o reino atual e o davídico,
com a segunda vinda de Cristo. Este segun
do reino, com o tempo, também evoluiria
para um Reino eterno que seria regido pelo
Messias segundo a vontade de Deus. S e 
gundo 1 Coríntios 15.27-28, ao fim do rei
no temporal de Cristo, quando tudo estiver
sujeito ao Pai, quer de boa vontade quer de
forma compulsória, o Filho passará ao Pai
toda autoridade sobre o Reino eterno. Des
se modo, o direito de Deus governar será
reconhecido por toda a eternidade. Tudo
naquele reino lhe estará sujeito, e, unidos,
todos adorarão o Soberano para sempre.

—J. Dwight Pentecost
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REINO MESSIÂNICO

AT. Todos os profetHs que escreveram alu
diram a este reino, com exceção de Jonas,
Naum, Habacuque e Malaquias. Espiritu
alizar e alegorizar uma porção tão grande

das Escrituras é ignorar o bom senso na
interpretação bíblica. N ão há motivo para
espiritualizarmos qualquer uma destas pro
fecias, assim como não há motivos para es
piritualizarmos aquelas sobre o nascimento
virginal do Messias, seu nascimento em Be
lém, sua crucificação ou sua ressurreição.
A REGENERAÇÃO DE ISRAEL

A restauração final de Israel é baseada
em quatro alianças. Em Jeremias 31.31-34,
Deus promete a regeneração de Israel por
meio da nova aliança.
Das cinco alianças firmadas com os judeus,
apenas a mosaica é de natureza condicional.
Deus cumpriu fielmente os compromissos fir
mados, mas Israel não, de modo que a aliança
mosaica foi interrompida. A aliança mosaica
mostrava o padrão de justiça exigido pela lei,
mas não capacitava o indivíduo a cumpri-la.
Este problema será solucionado com a nova
aliança que, por meio da regeneração, dará
às pessoas o poder necessário para alcançar e
manter o padrão de justiça da lei (Jr 31.33).
A nova aliança, como conseqüência, trará
uma total regeneração à nação de Israel. No
Reino messiânico, todos os judeus conhece
rão o Senhor. Os pecados de Israel serão per
doados e esquecidos. O reino incluirá gentios
incrédulos, mas não judeus incrédulos.
A regeneração de Israel por meio da
nova aliança é um tema recorrente no AT
(Is 29.22-24; 30.18-22; 44.1-5; 45.17; Jr
24.7; 50.19-20; Ez 11.19-20; 36.25-27; Os
1.10-2.1; 14.4-8; J1 2.28-32; Mq 7.18-20;
S f 3.9-13), e o N T a menciona em Rom a
nos 11.25-27.
A REUNIÃO DE ISRAEL

A s previsões a respeito do reino messiânico
de Israel são o ponto alto das profecias do

Além de restaurar Israel, Deus reunirá o
povo judeu em sua própria terra, promessa

que cittil baseada rm aliança da Terra Pro*
m etida, dc Deuteronôm io 29.1— 30.20. A
passagem começa com uma clara afirmaçflo de que a aliança da Terra é diferente

dc forma preclsii, e voltou a confirmar esta

c distinta da aliança mosaica. A primeira
é eterna e incondicional, enquanto que a
segunda é temporal e condicional.
Na aliança da Terra, Moisés faz um
resumo dos quarenta anos em que Israel
peregrinou pelo deserto e adverte o povo
com respeito a dar as costas para o Senhor.
Então, Moisés afirma que eles farão exata
mente isto e que, em conseqüência, serão
expulsos da terra e enfrentarão um longo
período de muitas perseguições pelas na
ções gentílicas. Tal dispersão, porém, não
será permanente. Depois do longo período
de perseguição descrito no capítulo 29, o
Senhor restaurará e reunirá a nação a partir
de todas as partes do mundo.
A reunião de Israel é um outro ponto
alto da revelação profética (Is 43.5-7; Jr
16.14-18).

0 RESTABELECIMENTO DO TRONO DE
DAVI EM ISRAEL

A POSSE DA TERRA POR ISRAEL

A aliança abraâmica promete que Israel
voltará a possuir a Terra Prometida.
Em Gênesis 12.1-3, Deus estabeleceu sua
aliança com Abraão e disse-lhe para ir rumo
à terra que Ele mesmo haveria de mostrarlhe. Quando Abraão lá chegou, Deus mais
uma vez revelou-se a ele (Gn 12.7), prome
tendo que a semente abraâmica possuiria
aquela terra. Em Gênesis 13.14-17, Deus
prometeu que Abraão irá pessoalmente pos
suir a terra (juntamente com sua semente).
No entanto, Abraão morreu sem possuir
nenhuma parte da terra, com exceção de
alguns poços e de uma sepultura que teve de
comprar. Para que Deus cumpra sua promes
sa a Abraão, duas coisas devem acontecer:
Abraão deve ressuscitar e a terra deve ser
devolvida a Israel.
Quando confirmou a aliança em G êne
sis 15.12-21, Deus fixou os limites da terra

aliança com Isaque, em G ênesis 26.2-5, c
com Jacó, em G ênesis 28.13-15.

A quarta parte da restauração final de Is
rael é a reinstituição do trono davídico, base
ado na aliança davídica descrita em 2 Samuel
7.11-16 e 1 Crônicas 17.10-14- O primeiro
relato enfatiza Salomão, filho de Davi, mas
o segundo concentra-se no Messias. Este des
cendente de Davi, o Messias, construirá um
Templo para Deus, o Templo do Milênio, e
seu trono será estabelecido para sempre.
Este quarto aspecto do reinado messiâ
nico é abordado em maiores detalhes pelos
profetas em Isaías 9.6-7, Jeremias 23.5-6,
Amós 9.11-12 e Lucas 1.32-33.
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO REINO

Todos os quatro primeiros aspectos do
reinado messiânico (a regeneração e a reu
nião de Israel, a posse da terra e a reins
tituição do trono davídico) estão relacio
nados a alianças específicas. Existem outras
características do reino que não estão ne
cessariamente relacionadas a uma ou outra
aliança, por exemplo: (1) Israel será reu
nido em uma nação e jamais voltará a ser
dividido (Jr 3.18; Ez 37.15-23); (2) Israel
será o centro das atenções de todo o mun
do gentílico por causa da grande obra que
Deus fará pela nação (Is 14.1-2; 49.22-23;
60.1-3; 61.4-9; Mq 7.14-17; Zc 8.23); (3) o
reinado messiânico englobará diversas ca
racterísticas, como justiça, santidade, paz,
segurança, alegria e felicidade (Is 32.16-20;
35.5-10; 51.3; 55.12-13; 61.10-11).
AS DIMENSÕES D0 REINO

Pela primeira vez na história de Israel, o
povo judeu deverá possuir e ocupar toda a
Terra Prometida, que será mais uma vez di
vidida por doze tribos. Esta divisão, contudo,

scn1 diferente dn descrlt» no livro cie Josué.
Ezequiel 47.13-48.35 estabelece as frontei
ras da terra durante o Milênio. A fronteira

norte estender-se-á do mar Mediterrâneo
ao rio Eufrates, incorporando boa parte dos
territórios que atualmente pertencem ao Lí
bano e à Síria. A fronteira oriental abarcará
as Colinas de Golã e partes da Síria, che
gando perto de Damasco. O limite à leste
então desce até o mar da Galiléia e segue ao
longo do rio Jordão até o sul do mar Mor
to. A fronteira sul incluirá Neguebe, partes
do Sinai, e correrá pelo ribeiro do Egito até
o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo
servirá como fronteira oeste.
No centro do país, estará o monte onde
ficará a casa de Jeová durante o Milênio.
O monte do sacrifício santo ficará ao sul
da fronteira da tribo de Judá e servirá para
separar as sete tribos do Norte das cinco
tribos do Sul. Naqueles dias, Jerusalém receberá um novo nome: Adonai Shamá, que
significa “o Senhor Está A li”, e o Messias
reinará pessoalmente a partir desta cidade.

— Arnold Fruchtenbaum
BIBLIOGRAFIA
Fruchtenbaum, Arnold. Israelology: The Missing
Link in Systematic Theology. Tustin, Califór
nia: Ariel Ministries, 1992.
Kaiser, Walter. Towards an Old Testament Theo
logy. Crand Rapids: Zondervan, 1982.
Price, Randall. Jerusalem in Prophecy. Eugene,
Oregon: Harvest House Publishers, 1998.
Walvoord, John F. Major Bible Prophecies. Crand
Rapids: Zondervan, 1993.

RESSURREIÇÃO
De acordo com o NT, a ressurreição de Je 
sus é o centro da crença cristã primitiva. 1

Coríntios 15.14-17 declitrii que este evento
é tflo fundamental que o exercício dn fé é,
na verdade, em vão ou vazio se Jesus nflo
ressuscitou dos mortos.

O próprio Jesus explicou que este era o
principal sinal de que Ele era o Mensagei
ro de Deus (M t 12.38-42). Pedro diz que
a nossa esperança celestial está baseada
na ressurreição (1 Pe 1.3-4). Foi a ressur
reição que marcou Jesus como o Porta-voz
de Deus (A t 2.22-24). Paulo pregou que
a ressurreição era a evidência que indi
cava que todos deveriam arrepender-se e
converter-se a Jesus (At 17.30-31). E, de
modo significativo, a ressurreição.do crente
é, repetidas vezes, baseada na ressurreição
de Jesus dentre os mortos (1 Co 6.14; Fp
3.21; 1 Jo 3.2).
EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS DA
RESSURREIÇÃO DE JESU S

Primeiro, observaremos oito argumen
tos que apóiam fortemente a ressurreição
de Jesus. Os primeiros quatro são tirados
dos escritos de Paulo; os quatro restantes
são extraídos de outras fontes do NT.
1. Os estudiosos modernos concordam
que o apóstolo Paulo é a maior testemunha
das manifestações de Jesus após a sua ressur
reição. Tendo sido um adversário ardente
do cristianismo (G1 1.13-14; 1 Co 15.9; Fp
3.4-7), Paulo explica que a sua incredulidade
terminou quando viu a Jesus ressurreto (1 Co
9.1; 15.8; G1 1.16). Convertido do judaísmo
para tomar-se um dos maiores estudiosos do
cristianismo, Paulo é certamente uma exce
lente testemunha da ressurreição de Jesus.
2. No entanto, por mais crucial que seja
o testemunho ocular de Paulo, a sua contri
buição é muito maior do que esta experiên
cia. Em 1 Coríntios 15.3-7, Paulo registra
uma tradição muito antiga que é, na verda
de, anterior a ele. Vemos um relato sucinto
do conteúdo do evangelho da Igreja Primi
tiva: Cristo morreu por nossos pecados, foi

nppiiltiulo, rcNHiiHcItou dou morto», e depol*
iipiireceu n multns testem unhas, tanto indi
vidualm ente com o em grupos.

Paulo explica de modo específico que
a parte mais importante de sua mensagem
consistia deste evangelho, e que ele o es
lava passando adiante exatamente como
recebera dos outros (15.3). Muitas indicaçfles textuais mostram que estas palavras
nflo eram originalmente de Paulo. Muitos
pensam que Paulo primeiro ouviu este re
lato quando fez a sua viagem a Jerusalém,
por volta do ano 35 d.C., apenas três anos
após a sua conversão. Ali ele passou um
tempo com Pedro e Tiago, irmão de Jesus
(01 1.18-19). Falando sobre o evangelho
(G1 1.11— 2.10), a linguagem de Paulo
em Gálatas 1.18 indica que ele procurava
informações sobre estes apóstolos. Assim,
parece que ele recebeu um relatório excep
cional e inicial sobre as manifestações do
Jesus ressurreto a outros, fornecendo evi
dências adicionais desses eventos.
3. Mas Paulo não parou depois de uma
única viagem para investigar este testemu
nho apostólico. Ele estava tão interessado
na verdade do evangelho que voltou a Jeru
salém catorze anos depois (G1 2.1-10), e ex
plica que fez isto a fim de ter absoluta certeza
de que esta mensagem não era falsa (2.2).
Dessa vez não só Pedro e Tiago estavam pre
sentes, mas também João, o apóstolo, e jun
tos confirmaram a mensagem de Paulo (G1
2.9-10). Aqui temos um exemplo de Paulo
fazendo alguma pesquisa antiga, consultan
do os três principais líderes cristãos da Igreja
Primitiva. Há quatro testemunhas a cujo re
lato da ressurreição daríamos preferência? O
fato de a pregação do evangelho por Paulo
ter sido aprovada fornece uma incrível ins
piração à mensagem cristã mais antiga.
4. Paulo acrescenta ainda mais confir
mações. N ão só os outros principais após
tolos aprovaram a sua pregação do evan
gelho, como também Paulo explica que

C N tiiv u

bem ciente do ensino dele» com
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laçSo às manifestações da ressurrelçflo. Eles
ensinavam a mesma verdade que Paulo en
sinava (1 Co 15.11). Juntos, eles pregavam
que foram testemunhas dos aparecimentos
de Jesus (15.12,15).
5. Além do valioso testemunho ocular
de Paulo, temos várias outras grandes evi
dências da ressurreição de Jesus. Uma é que
as fontes indicam que o túmulo do Senhor
foi encontrado vazio, o que traz credibili
dade à reivindicação dos discípulos sobre
a ressurreição. Há muitos argumentos que
apóiam o fato do túmulo vazio.
Um forte argumento é a concordân
cia unânime de que as mulheres foram as
primeiras testemunhas. Este relato era po
tencialmente envolvente, devido ao pre
conceito corrente contra o testemunho de
mulheres, de forma que isto dificilmente
teria sido inventado pelos primeiros cris
tãos. Além disso, Jerusalém seria o último
lugar para se começar a pregação apostóli
ca inicial da ressurreição, a não ser que o
túmulo realmente estivesse vazio, pois um
túmulo fechado ou ocupado teria sido uma
evidência desastrosa contra os apóstolos!
E ainda: o primeiro relato de Paulo em 1
Coríntios 15.3-4 de que Jesus morreu, foi
sepultado ressuscitou sugere que o lugar do
sepultamento de Jesus estava vazio.
6. Tiago, o irmão de Jesus, foi um des
crente cético durante o ministério de Jesus
(Mc 3.21-35; Jo 7.5). Alguns membros da
família aparentemente achavam que Ele
até fosse louco (Mc 3.21)! Pouco tempo
depois, porém, Tiago tornou-se o líder da
igreja de Jerusalém (A t 15.13-21; G1 1.1819; 2.1-10). O evento interveniente, de
acordo com a afirmação pré-paulina em 1
Co 15.7, é que Tiago testemunhou um apa
recimento de Jesus após a ressurreição.
7. As convicções dos discípulos de que
tinham visto a Jesus ressuscitado resulta
ram na sua transformação radical. Eles es-

tHvtun mal» do que d iip o ito i a morrer por
cHta certeza. A metam orfose dos discípulos
é inexplicável sem uma ressurreição real.

iipóitolo cxpllcH que "carne e mm^ue" nflo
podem herdar o Reino de Deus. Se Paulo
pensava que o crente ressuscitará em um

8. Muitos estudiosos acreditam que o
livro de Atos e muitas outras porções do
N T contêm antigas tradições como a de 1
Coríntios 15. Estes sucintos trechos isolados da pregação inicial aparecem em mui
tos sermões de Atos. Exemplos-chave encontram-se em 1.21-22; 2.22-36; 3.13-16;
4.8-10; 5.29-32; 10.39-43; 13.28-31; 17.13,30-31. Cada afirmação concentra-se na
mensagem do evangelho sobre a morte e
ressurreição de Jesus, e tem, freqüentemen
te, uma data muito antiga.
Em razão destas informações, quase to
dos os estudiosos modernos concluem que
os discípulos de Jesus verdadeiramente acre
ditavam ter visto a Jesus vivo outra vez, após
a sua morte por crucificação. Juntos, eles
acrescentam uma série de considerações
complementares virtualmente sem paralelo
nos documentos antigos. A partir de uma
série de ângulos, os discípulos foram inunda
dos de motivos que os convenceram de que
Jesus estava vivo e que eles o tinham visto.

corpo não-físico, então, retrocedendo em
nosso raciocínio, Jesus deve ter ressuscita
do de forma similar. Além disso, nos três
relatos de Atos sobre a conversão de Paulo
(A t9.1-9; 22.6-11; 26.12-18), nunca somos
informados de que o apóstolo realmente te
nha visto o corpo físico de Jesus.
Em resposta a esta opinião, listaremos
oito razões para defender que o corpo ressurreto de Jesus era literal e físico. Muitas
dessas razões mostram que Paulo afirmou
uma ressurreição literal e corpórea de Cris
to, pois aqueles que defendem a opinião
contrária acham que este apóstolo pensa
va que a ressurreição de Jesus foi menos do
que física.
1. Recentemente, N. T. Wright (veja a
bibliografia deste artigo) alegou de forma
muito persuasiva e minuciosa que tanto en
tre pagãos como entre os judeus do antigo
mundo mediterrâneo, a palavra “ressurrei
ção” quase sempre significava que o corpo
seria ressuscitado. Mesmo aqueles que re
jeitavam a doutrina usavam esta definição
para o termo. Inversamente, se eles falavam
da alma ou do espírito de uma pessoa sendo
glorificado ou vivendo depois da morte, eles
não usavam a palavra “ressurreição”.
2. Além disso, embora alguns judeus,
por volta da época de Jesus, abraçassem
outros pontos de vista a respeito da vida
após a morte (M t 22.23), a posição ju 
daica predominante do século I d.C.
também era de uma ressurreição física
dos mortos. Por exemplo, os fariseus de
fendiam esta opinião (A t 23.8). A ênfase
em uma nova vida para o corpo físico era
predominante.
3. Os Evangelhos claramente abraçam
a opinião de que embora houvesse algumas
mudanças, Jesus ressuscitou em seu próprio
corpo. Vejamos alguns exemplos: O seu cor-

A NATUREZA DO CORPO RESSURRETO DE
JESU S

Embora reconheçam a ressurreição de Je
sus dos mortos, alguns têm questionado a na
tureza da sua nova existência. Uma opinião
popular é que Jesus ressuscitou, porém em um
corpo não-físico. De acordo com este ponto
de vista, Ele apareceu aos seus seguidores
como um Ser de luz, ensinando a mensagem
do Reino de Deus e da esperança, enviandoos em uma missão para o mundo.
Aqueles que apóiam a opinião da res
surreição não corpórea freqüentemente di
zem que Paulo defendia tal posição. Eles re
ferem-se a 1 Coríntios 15.44, onde o após
tolo declara que os crentes ressuscitarão
em um “corpo espiritual”. Outro “texto de
prova” favorito é 1 Coríntios 15.50, onde o

pn rcMurrcto continha hn cicatrizes da sua
cruclficaçflo (Lc 24.39-40; Jo 20.20,25-27),
Hle ofereceu-se para uma inspeç5o física (Lc
24.38-43; Jo 20.27), e Ele foi realmente to
cado (Mt 28.9; veja também Jo 20.17).
4. Paulo classificou a si mesmo de

acordo com o ponto de vista judeu domi
nante, indicando que ele tinha sido um
fariseu (Fp 3.4-6). Conforme Atos, Paulo
ainda se identificava como um fariseu, e
afirmou especificamente a opinião dos fa
riseus com relação à ressurreição corpórea
mesmo depois da sua conversão, fazendo
com que os fariseus que estavam presentes
concordassem com ele, embora os saduceus
discordassem (23.6-9). Além disso, este é
provavelmente o motivo por que os gregos
em Atenas zombaram da mensagem de res
surreição pregada por Paulo (A t 17.31-32).
E muito provável que eles cressem que so
mente a alma fosse imortal.
5. Em concordância com os relatos
do evangelho, Paulo também afirmou que
Jesus apareceu a grupos de pessoas (1 Co
15.5-7; veja A t 13.30-31). Isto favorece o
ponto de vista de que Paulo acreditava que
Jesus tinha ressuscitado fisicamente. Afi
nal, parece menos provável que ele quises
se dizer que o espírito glorificado de Jesus
tivesse sido visto por mais de 500 pessoas
ao mesmo tempo.
6. A antropologia de Paulo declara que
o corpo de Jesus ressuscitou dos mortos. Em
Filipenses 3.11, ele usou um termo grego
(exanastasin) que literalmente significa que
Jesus ressuscitou “dentre aqueles que esta
vam mortos” (veja também 1 C o 15.12).
A implicação aqui é que o corpo que fora
sepultado no túmulo era o mesmo que res
suscitou, embora Paulo ensine claramente
que o corpo também será transformado (1
C o 15.35-55). Além disso, os crentes terão
corpos ressurretos como o corpo glorioso de
Jesus (Fp 3.20-21). E o nosso corpo mortal
que será vivificado (Rm 8.11).

7. A sociologia dc Piiulo também Indlcn
a sua oplni&o de que o corpo será ressus
citado. O apóstolo sempre fala da ressur

reição dos mortos no plural — os mortos.
Ele novamente concorda aqui com a boa
teologia judaica (veja Jo 11.23-24) de que
todos os crentes serão ressuscitados em
conjunto. Além disso, a terra será renova
da (Rm 8.18-23) e habitada pelos nossos
corpos ressuscitados. Uma ressurreição em
conjunto para ocupar uma nova terra não
parece aplicar-se a espíritos!
8. Finalmente, há muitas evidências
fortes do túmulo vazio. Só esta já tomaria
muito improvável qualquer ponto de vista
além de uma ressurreição física, porque o
fato é que o túmulo foi encontrado vazio
precisamente porque algo aconteceu ao
corpo de Jesus. Dissemos que Paulo tam
bém declara isto quando ele repete a antiga
tradição de que o corpo que foi colocado
no túmulo saiu dele (1 Co 15.3-5).
E quanto aos textos que fazem alguns pen
sarem que Paulo ensinava que Jesus ressusci
tou como um espírito glorificado? Em 1 C o
ríntios 15.44, Paulo se refere ao corpo ressurreto como um “corpo espiritual”, porque este
corpo é incorruptível, glorioso e poderoso,
como ele acabara de dizer (15.42-43). Ele está
transfonnado. Mas devemos notar que ainda
é um corpo espiritual, e não um espírito. Se
fosse o caso, Paulo poderia facilmente ter dito
“espírito”. Temos de fazer justiça aos termos
“corpo” e “espiritual”. No mesmo contexto,
15.12 é uma forte razão para dizer isto.
Semelhantemente, em 1 Coríntios
15.50, a expressão “carne e sangue” apenas
exclui os nossos corpos atuais de ocuparem
o Reino de Deus. Quando esta frase é usada
em outras passagens do N T (Mt 16.17; Ef
6.12), refere-se aos seres humanos mortais.
Mas não seremos mortais na eternidade,
porém imortais, como Paulo explica ime
diatamente na segunda metade do versícu
lo e em seguida (1 C o 15.50-57).

Nos reluto» de Ato» »ohre u converoílo
dc Pnulo, nflo se fornece nenhumn descri
t o de Jesus. M;is devemos nos lembrar de
que Lucas não viu discrepância aqui, pois
ele é o mesmo autor que ensinou que Jesus

apareceu fisicamente, comeu, e pôde ser to
cado pelos discípulos (Lc 24.36-43). Lucas
também declara que Paulo ensinava que
Jesus foi sepultado em um túmulo, e en
tão ressuscitou dos mortos (At 13.29-30),
sugerindo fortemente que algo aconteceu
ao seu corpo. Devemos concluir que Jesus
apareceu fisicamente, em especial quando
analisamos o fato à luz do próprio ensino
de Paulo sobre a natureza do corpo ressurreto de Jesus, como também à luz do ensino
dos outros Evangelhos.
A RESSURREIÇÃO DOS CRENTES

Concluímos até agora que Jesus ressus
citou dos mortos e apareceu em um corpo
real. O que isto revela sobre a situação dos
crentes sendo igualmente ressuscitados?
A mensagem central de Jesus era cla
ramente a realidade do Reino de Deus,
tanto em sua manifestação presente (Mt
13.44-45; Mc 1.14-15), como também
em seu futuro cumprimento (Mt 5.3-12;
6.10,33). A sua realidade presente teve
início com a presença e a pregação de
Jesus (Lc 11.20; 17.20-21), enquanto o
seu aspecto futuro incluía a oferta de vida
eterna sob o governo de Deus (Mt 25.3146). As exigências para a entrada no reino
eram baseadas na resposta individual a Je 
sus (Mc 10.23-31; Lc 14.25-35; Jo 3.3,1516). Quando declarou o principal propó
sito do seu ministério, Jesus afirmou que
viera para prover um caminho de salvação
(Mc 2.17; 10.45; Lc 19.10).
A ressurreição de Jesus dentre os mor
tos teria confirmado esta mensagem cen
tral acima de todas as outras coisas. A ve
rificação vem de pelo menos dois ângulos.
Primeiro, visto que a ressurreição requer a

uçflo dc Deu», nó pode mo» entender c»te
evento como ii confirmação de Deu» de
que a mensagem central de Jesus era verda
deira. Em outras palavras, sabemos que os
ensinamentos de Jesus a respeito do reino
são verdadeiros porque Deus Pai não teria
ressuscitado a Jesus dos mortos se Ele esti
vesse enganado, especialmente neste ensi

no mais crucial.
Segundo, a ressurreição de Jesus, pela
sua própria natureza, mostra que a vida
eterna é uma realidade. Este evento aponta
além de si mesmo para um outro mundo —
para o futuro Reino de Deus.
O N T atinge vários pontos semelhan
tes de modo eficaz. Jesus ensinou que era
precisamente pelo fato de Ele viver depois
da sua morte que os seus seguidores tam
bém viveriam (Jo 14-19). Nem mesmo a
morte impedirá que os crentes tenham a
vida eterna, visto que Jesus é a ressurrei
ção (Jo 11.23-27). Depois que ressuscitou
dos mortos, Ele ensinou aos discípulos que
tudo aquilo tinha de acontecer para que o
evangelho pudesse ser anunciado em todo
o mundo (Lc 24-46-49). Havia uma ligação
entre a ressurreição de Jesus e o seu ensino
sobre o Reino de Deus (A t 1.3). Isto leva
ao mandamento de Jesus para levarmos a
sua mensagem a todas as pessoas (1.8).
Sendo assim, quando os discípulos obe
deceram a Jesus e começaram a pregar, eles
também proclamaram esta ligação entre a
sua ressurreição e a ressurreição dos crentes
(A t 4.2). A ressurreição tornou-se a prin
cipal mensagem pregada por eles (4.33).
Como Pedro anunciou depois, foi a res
surreição de Jesus que garantiu o céu aos
crentes, e esta herança jamais poderá ser
diminuída ou roubada (1 Pe 1.3-4).
Que bendita proclamação! Pelo fato de
Jesus ter ressuscitado, os crentes também
ressuscitarão, e o céu será o resultado final!
Mais de dez vezes, os escritores do N T re
lacionam a ressurreição de Jesus com a res-

Mirrdçflo dos crente*. Por exem plo, o m es
mo Deus que ressuscitou a Jesus também
ressuscitará os crentes dentre os mortos (1
Co 6.14; 2 Co 4.14; 1 Ts 4.14). O corpo
ressurreto de Jesus é o padrão para a futura
ressurreição dos mortos (1 Co 15.44-57).

Nfto é de admirar que u experiência que ele*
tiveram da ressurreição tenha transformado
suas vidas para sempre!

Nós receberemos corpos gloriosos como
aquele que Jesus tinha (Fp 3.21; 1 Jo 3.2).
( 'omo Ele, nunca morreremos ( 1C o 15.42-

A esperança do N T passa, do Jesus res
surreto, vivo em seu corpo imortal, para a
ressurreição e a imortalidade dos crentes.
Ter certeza da primeira é ter uma sólida
albase para a segunda. A ressurreição de Jesus
estava firmemente ligada à história passa
da. A nossa ressurreição constitui o nosso
futuro, que está confirmado. Para os pri
meiros cristãos, esta verdade transformava
vidas. Semelhantemente, a realidade do
céu precisa ser tecida nas vidas atuais. Tan
to Jesus como os escritores do N T ensina
ram que uma perspectiva celestial deveria
ser aplicada às nossas crenças, ações e aos
problemas diários.
Os nossos pensamentos devem estar
concentrados nas verdades celestiais, ao
invés das terrenas (C l 3.1-3). A eterni
dade deve reorientar as nossas preocupa
ções diárias (M t 6.19-34) e redirecionar
os nossos maiores temores (Mt 10.28).
Vida eterna significa que devemos amar
aos outros como amamos a nós mesmos
(Lc 10.25-37). Ela deve dar-nos uma pers
pectiva celestial sobre os nossos bens (Mt
16.26) e ajudar-nos a determinar como
gastar o nosso dinheiro (1 Tm 6.17-19).
Deve também prover uma perspectiva ini
gualável sobre a morte (2 Co 4 7— 5.10).
Afinal, a morte de um santo é preciosa
para Deus (SI 116.15).

44,53-57).

O
corpo ressurreto de Jesus fornece
gumas informações importantes relaciona
das com o estado eterno do crente. Incri
velmente, Jesus até ensinou que o Reino de
l leus também tinha um aspecto presente e
que tanto as bênçãos espirituais quanto a
vida eterna começam agora, nesta esfera
terrena. Paulo explica que os crentes de
vem viver com a perspectiva da eternida
de, porque já somos cidadãos dos céus (Fp
5.20)! Estes eventos estão tão intimamente
ligados que todas as fortes evidências histó
ricas da ressurreição de Jesus também com
provam a ressurreição do crente.
As primeiras testemunhas oculares que
pessoalmente viram Jesus ressuscitado pas
saram a perceber isto. Elas testemunharam
mais do que um Homem voltando dos mor
tos, um fato que deve ter sido tanto miracu
loso quanto tranqüilizador. E este Homem
voltara em um corpo eterno que jamais
morreria outra vez. Os cristãos primitivos fi
caram sabendo que eles também ressuscita
riam. A importância desta verdade era glo
riosa demais para perder-se. Em um sentido
muito especial, tenham ou não percebido na
época, quando eles viram a Jesus, fitaram os
olhos na Vida Eterna que andava e falava.
Ver Jesus ressuscitado com os próprios olhos
era observar a realidade da vida após a mor
te; durante quarenta dias, eles testemunha
ram um pequeno vislumbre do céu. A luz
do céu penetrara e se projetara sobre eles.
Paulo descobriria mais tarde, quando visse
Jesus, que isto era literalmente verdadeiro.

0 IMPACTO DA RESSURREIÇÃO DE
CRISTO SOBRE OS CRENTES

— Gary R. Habermas
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RESSURREIÇÕES
A morte física não coloca um fim à exis
tência humana. Jesus disse, “ [...] porque eu
vivo, e vós vivereis” (Jo 14.19). Sem dú
vida, um dos elementos mais consoladores
e tranqüilizadores da Palavra de Deus é
a doutrina da ressurreição. As Escrituras
descrevem uma série de ressurreições; em
cada evento, deve se perguntar quem está
sendo ressuscitado e quando. Apocalipse
20.5 inclui na “primeira ressurreição” os
mártires fiéis que deram as suas vidas por
Cristo durante a Tribulação. O contexto
sugere que a segunda ressurreição ocor
rerá para os incrédulos, na consumação
dos séculos. A “primeira ressurreição” é,
portanto, uma distinção qualitativa que
se refere à ressurreição dos crentes. Da
mesma forma, a “segunda ressurreição” é
uma descrição qualitativa, referindo-se à
ressurreição dos perdidos.

O Salvador, A retwurrelçílo de Jeiiui
torna-se o modelo e a» primícla» da primei*
ra ressurreição (Km 6.8; I Co 15.20,2 i; C l
1.18; Ap 1.18).

Santos Escolhidos do AT. Por ocasião
da morte de Jesus, os túmulos dos crentes
escolhidos do AT foram abertos. Então, de
pois da ressurreição de Jesus, estas pessoas
apareceram na cidade a muitos, como um
sinal confirmador de que Jesus era o Mes
sias (Mt 27.50-53).
Os Salvos que Morreram. Os remidos
do Senhor, que se tornarão a noiva de Cris
to (2 Co 11.2; Ef 5.23-32; Ap 22.17), e que
dormiram “em Cristo”, serão ressuscitados
no arrebatamento da Igreja. Paulo diz:
“Nem todos dormiremos” (1 Co 15.51), o
que significa que alguns morrerão, e aque
les que morrerem serão ressuscitados re
pentina, silenciosa e seletivamente. Não
devemos nos angustiar por causa dos nossos
entes queridos que foram para o céu antes
de nós, porque temos a confiança de que
eles serão ressuscitados (1 Ts 4.13-18).
As Duas Testemunhas. Apocalipse 2
relata como dois servos do Senhor serão
testemunhas em Jerusalém durante a pri
meira metade da Tribulação. No final, ape
nas três dias e meio depois de terem sido
mortos, ambos serão ressuscitados para que
o mundo inteiro veja (Ap 11.9-11).
Mártires da Tribulação. Apocalipse 20.46 identifica os mortos martirizados na Tribu
lação como aqueles que serão ressuscitados
na segunda vinda de Cristo, a fim de reina
rem com Ele por mil anos.
Santos do AT. Daniel 12.1-2 deixa cla
ro que estes santos serão ressuscitados no fi
nal do período da Tribulação para reinarem
com o Messias em seu reino.
A SEGUNDA RESSURREIÇÃO

A PRIMEIRA RESSURREIÇÃO

A primeira ressurreição ocorre em vários
momentos ao longo da história e do futuro.

A ressurreição final dos perdidos ocorre
na consumação dos séculos (depois do Mi
lênio). Os perdidos de todas as eras serão

recolhidos do lu«m dos mortos (hades) c
trazidos diante do G rande Trono Branco
(A p 20.11-15), onde serâo condenados a
passar a eternidade no lago de fogo.

Esta segunda ressurreição também é en
sinada em João 5.29, e envolve apenas os
nilo-remidos de todas as eras. A base de seu
juízo é a sua rejeição a Deus e a Cristo.
Na visão de João da segunda ressur
reição (Ap 20.12), os não-remidos estão
de pé diante do trono — uma indicação
de que estão prestes a receber o juízo. É a
confirmação do princípio encontrado em
Hebreus 9.27: “Aos homens está ordena
do morrerem uma vez, vindo, depois disso,
o juízo”. De acordo com João, os incrédu
los são julgados segundo as suas obras. Isto
também está em concordância com Ma
teus 25.31-46, onde as nações são julgadas
segundo as suas obras. Em Apocalipse 20,
não é a crença ou a descrença que está apa
rentemente em questão, pois isto já está
determinado. Antes, é o grau de punição.
Apocalipse 20.13 declara que os mortos
do mar também serão ressuscitados, enfa
tizando que não serão somente aqueles que
receberam um enterro normal no túmulo que
ressuscitarão, mas todos os mortos (indepen
dentemente da condição dos seus corpos).
Esta é uma reafirmação da existência de uma
ressurreição universal dos não-redimidos. A
segunda ressurreição não inclui nenhuma
pessoa remida — todos são perdidos e des
tinados ao castigo eterno. Este é um vivido
contraste com os remidos da primeira ressur
reição, que receberão corpos imortais e in
corruptíveis semelhantes ao corpo ressurreto
de Jesus Cristo. Os perdidos não recebem tal
corpo, mas, antes, um corpo adequado para
o castigo eterno. Embora eles façam parte de
um grupo, cada um será julgado individual
mente e ficará sujeito à justiça de Deus.
— G a r y F r a z ie r e
T im o th y J . D e m y
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REVOLTA FINAL
A culminante batalha do Armagedom,
que acontecerá ao fim do período da
Grande Tribulação, é muitas vezes erro
neamente m encionada como a “batalha
final” entre Deus e seu arquiinimigo, S a 
tanás. N o entanto, ela não é a última ba
talha. Haverá mais um combate que, em
muitos aspectos, superará a batalha do
Armagedom, principalmente no que diz
respeito ao objetivo da batalha, às conse
qüências de seu resultado e, certamente,
ao que ela revela sobre a humanidade e a
condição humana.
Este conflito está descrito em Apoca
lipse 20.7-9:
E, acabando-se os mil anos, Satanás
será solto da sua prisão e sairá a en
ganar as nações que estão sobre os
quatro cantos da terra, Gogue e Ma
gogue, cujo número é como a areia

do mnr, pura iin ajuntar em baralha.
H subiram sobre a largura da terra e
cercaram o arraial dos santos e a ci

dade amada; mas desceu fogo do céu
e os devorou.
A SITUAÇÃO HISTÓRICA E 0 MOMENTO
DA BATALHA

A fim de compreendermos totalmente
a importância dos assuntos abordados nesta passagem, é importante conhecermos o
cenário profético do conflito. O confronto
entre o Senhor e aqueles seres humanos,
identificados como “Gogue e Magogue”,
acontecerá no fim do Milênio, durante o
qual Cristo, a partir do trono de Davi em
Jerusalém, reinará sobre os crentes sobreviventes da Grande Tribulação, após ter
retomado, aprisionado Satanás e julgado
as nações. Somente os salvos passarão à
era do reino. Os crentes arrebatados antes
da Grande Tribulação voltarão à terra com
Cristo e, conforme o que lemos nas Escritu
ras, “reinarão com ele mil anos” (Ap 20.6).
Estes crentes que estiverem reinando com
Cristo não estarão vulneráveis à mentira
que levará milhares de incrédulos (nasci
dos durante o Milênio) a participarem da
última revolta.
A PRINCIPAL LIÇÃO DO CONFLITO

Dwight Pentecost (p. 475) faz uma in
teressante observação: “Ela [a revolta final]
é necessária para que haja um último teste
para a humanidade decaída. Os homens es
tarão sob as mais perfeitas circunstâncias,
mas, a despeito da presença visível do Rei e
de todas as bênçãos dadas por Ele, provarão
que o coração humano é corrupto com esta
rebelião ao fim do Milênio” (Ap 20.7-9).
A IDENTIDADE DE GOGUE E MAGOGUE

A identidade de Gogue e Magogue em
Apocalipse 20 é um tanto obscura. Simples
mente não há nenhum detalhe sobre quem

extua pessoas itfUi, mus somos informados de
que elas lríU> reunir-se a partir dos “quatro
cantos da terra" (A p 20.8). No que diz res
peito à aniquilação final do sistema babilA-

nico que será destruído durante as conturbações da Grande Tribulação, lemos: “será
queimada [Babilônia] no fogo, porque é for
te o Senhor Deus, que a julga” (Ap 18.8).
Possivelmente, a implicação que podemos
daqui extrair é que Gogue e Magogue, de
Apocalipse 20, são uma representação da
depravação humana em sua totalidade.
A DEPRAVAÇÃO DA HUMANIDADE

Satanás será tirado de cena durante o
Milênio:
E vi descer do céu um anjo que ti
nha a chave do abismo e uma gran
de cadeia na sua mão. Ele prendeu
o dragão, a antiga serpente, que é
o diabo e Satanás, e amarrou-o por
mil anos. (Ap 20.1-2)
Com o Satanás estará aprisionado
durante todo o Milênio, todo mal que
surgir do ser humano será oriundo de sua
própria natureza decaída e não de influ
ências externas, como a voz do Diabo.
Esta importantíssima verdade ilustra de
forma evidente, e de uma vez por todas,
que toda pessoa nascida neste planeta —
com exceção do Senhor Jesus — nasce
com uma natureza pecaminosa herdada
de Adão. N o fim das contas, as pessoas
fazem o que fazem porque são quem são:
pecadores por natureza.
Perceba também que, durante o M ilê
nio, a maldição estará ao menos parcial
mente suspensa e o Rei exercerá sua jus
tiça perfeita. As pessoas viverão a paz por
que ansiaram ao longo dos séculos. Terão
o que desejarem, quando o desejarem, sem
medo de repressão e sem qualquer escas
sez. Em outras palavras, a humanidade

icrrt íi r u i i disposição nulo o que sempre
julgou que I I h * traria a felicidade plena.
Será isto o suficiente?

A resposta é um retumbante “N ão” !
SEGUINDO AS TREVAS

Os rebeldes da última revolta serão a
mais privilegiada geração de seres humanos
desde a queda de Adão e Eva no jardim do
Éden. A cidade de Jerusalém testificará da
graça de Deus. A Cidade Santa será o lugar
do trono do Messias e o centro de toda a
adoração por mil anos.
Inexplicavelmente, ainda que vivendo
na plenitude de tudo o que qualquer um
poderia desejar ou imaginar, milhões de
habitantes da terra irão juntar-se à revol
ta final. “E, acabando-se os mil anos, S a
tanás será solto da sua prisão” (Ap 20.7).
Por mais incrível que pareça, ele será muito
bem recebido por milhões de pessoas por
todo o globo. As Escrituras dizem que ele
reunirá a todos para a batalha, “cujo núme
ro é como a areia do mar” (Ap 20.8).
Todos eles serão descendentes daqueles
que adentraram o Milênio como indivídu
os salvos. Apesar de viverem em condi
ções perfeitas, providenciadas pelo próprio
Criador, essas pessoas optarão por juntarse a Satanás em seu último grande esforço
para depor Deus e seu Cristo.
A partir da história, podemos observar
que a fartura raramente contribuiu para
uma maior aproximação entre o homem e
Deus. Na verdade, parece que, nas melhores
situações, o homem se volta para si e não
para Deus. Isto foi crassamente demonstra
do ao longo da história da nação de Israel.
Quando tudo melhorava, o povo parecia
afastar-se ainda mais do Senhor. A maioria
das pessoas parece não conseguir conviver
com uma prosperidade sustentável.
Então, quando Satanás ressurgir após
mil anos no “abismo”, ele será recebido de
braços abertos e saudado como um liber-

lador
a ponto de ser-lbe possível reunli
um exército global.
FALANDO FRANCAMENTE

Assim como Satanás e seus comparsas se
rebelaram contra um Deus benevolente no
passado, a humanidade mais uma vez cairá
no mesmo buraco de iniqüidade durante o
reino milenial. Isto parece incompreensível
mas, na realidade, a história deve ser conta
da por inteiro. Sem Apocalipse 20, o drama
fica sem o capítulo final. O que aconteceria,
poderíamos perguntar, se a humanidade fi
nalmente experimentasse tudo aquilo que
sempre pediu: uma sociedade justa, pacífica,
próspera e a evidência visível da existência
de Deus? Continuariam rebeldes ou abraça
riam a luz de Deus? As pessoas, em essência,
são naturalmente boas?
Esta questão é definitivamente respon
dida quando vemos a amarga realidade de
Apocalipse 20. A s pessoas não são natural
mente boas, mas inerentemente inclinadas
para o mal. Quando lhes é dada uma opor
tunidade de escolha, a maioria — como no
caso dos que são como a “areia do mar” —
escolhe o mal e não o bem.
A o terminar, este ato final de rebe
lião contra Deus deixa algo muito claro.
Com o Milênio, virá o último grande ato
no drama da redenção. A humanidade
terá sido testada em cada dispensação —
inocência, governo humano, lei, graça
e, por fim, o reino messiânico, para citar
alguns. Sob todas as condições possíveis,
o homem fracassou. Ninguém, portanto,
poderá dizer que a bondade humana, sob
as condições certas, tal qual a nata do
leite fervido, brotará na superfície. Não.
Deus estava certo. A humanidade é total
e completamente depravada.
Assim, o livro sobre a história da na
tureza do homem encerra-se com uma
melancólica observação: “E subiram sobre
a largura da terra e cercaram o arraial dos

santos e ii cidade amadai mus desceu fogo
do céu e os devorou” ( Ap 20.9).
AS BOAS NOVAS

Embora este seja o capítulo final da his
tória da rebelião humana contra Deus, não
se trata do último capítulo da Bíblia. De
forma compassada, as Escrituras falam sobre
a derrocada final de Satanás (Ap 20.10), o
julgamento diante do Grande Trono Bran
co (Ap 20.11-15) e o surgimento de novos
céus e nova terra (Ap 21-22).
Acima de todos esses monumentais
acontecimentos, ressoa bombasticamente o sino da redenção. Ficou mais do que
clara a absoluta necessidade de um novo
nascimento. Embora alguns elementos na
história da depravação total da humanida
de possam parecer um tanto obscuros, não
se pode dizer o mesmo dos planos de Deus
para a redenção humana. O relato comple
to da aventura humana, do Éden à última
rebelião em Apocalipse, leva a uma única
conclusão: precisamos desesperadamente
de um Salvador. Felizmente, Ele veio.

— Elwood McQuaid
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SACRIFÍCIOS NO MILÊNIO
A relação entre a obra expiatória de Jesus
e o sacrifício de animais no AT já suscitou

multas dúvida» entre os teólogos, fato que 1
se tortiH particularmente evidente quando j
consideramos o livro de Hebreus e as pro« f
fecias veterotestamentárias a respeito da
adoração durante o Milênio. A resposta
pode estar relacionada a funções distintas
para o sangue de animais sacrificiais e para !
o precioso sangue de Cristo. Esta diferença é

especialmente relevante para compreender
mos a reinstituição do sacrifício de animais
durante o futuro reino milenial de Cristo.
A obra expiatória de Cristo possui um
valor infinito e é, portanto, eternamente
suficiente e eficaz para aqueles que nEle co
locam sua confiança. O livro de Hebreus,
em especial, destaca o contraste entre a
obra substitutiva de Cristo e o sangue de
touros e bodes na antiga aliança (Hb 7.19;
9.9; 10.1,4,11,18). A nova aliança é infini
tamente superior à antiga aliança de M oi
sés, que era apenas uma “sombra dos bens
futuros” (10.1). No entanto, nem o livro de
Hebreus nem qualquer outro do N T ensina
que Israel, como nação, tenha sido eterna
mente posta de lado por Deus. A antiga
aliança, que foi firmada entre Deus e Israel
por intermédio de Moisés, terminou; mas
a nova aliança (derivada da aliança abraâ
mica) está em vigor e será aplicada a Israel
durante o Milênio. O contraste presente
em Hebreus é entre a imprecisão e a insufi
ciência da antiga aliança contra a natureza
permanente e suficiente da nova aliança.
Durante a presente era, a nação de Isra
el tem sido “rejeitada” (Rm 11.15-22) por
causa de sua “transgressão”, “insuficiência”
e “incredulidade” (11.11-12, 23). Isto,
porém, não pôs um fim à nação de Israel
(11.11). Chegará o dia em que ela experi
mentará “plenitude” (11.12) e “reconcilia
ção” (11.15). A Igreja não suplantou Israel
nos planos de Deus, pois “os dons e a voca
ção de Deus são irrevogáveis” (11.29).
A nova aliança promete uma nova ter
ra por meio do Espírito Santo para toda a

nttçflu de Urnel (E i 36.26-27), » restauro»
dn n a ç lo regenerada í> sua antiga terra
(16.28), e uma teocracia funcional e di
nâmica para as doze tribos com uma nova
cidade e um novo Templo (Ez 40-48; Dt
10.1-4). Quando esta aliança for cumprida
em Israel, seu sumo sacerdote será o próprio
Messias e não um descendente de Arão (Sl
110.4; Hb 7).
A MENÇÃO DE SACRIFÍCIOS DE ANIMAIS

Isaías não apenas previu a nova aliança
de Deus com Israel, mas também um Tem
plo na “terra santa” (2.2-3; 60.13). Em seu
altar, sacrifícios de animais seriam ofereci
dos por egípcios (19.21) e árabes (60.7),
por meio de sacerdotes e levitas (66.21),
no “monte santo” de Deus, com ofertas de
holocaustos e sacrifícios sobre o altar de
Deus (56.6-7; 66.19-20).
A primeira pessoa a receber a revelação
da expressão “nova aliança” foi Jeremias.
Essa nova aliança incluía a oferta de ani
mais sobre o altar de um Templo na “ter
ra santa”. Por meio dele, Deus anunciou:
“farei que brote a Davi um Renovo de
justiça [...]Nunca faltará a Davi varão que
se assente sobre o trono da casa de Israel,
nem aos sacerdotes levíticos faltará varão
diante de mim” (33.15,17-18). Jeremias,
portanto, apesar de declarar a extinção
da provisória antiga aliança e antever a
regeneração nacional proporcionada pela
nova aliança (31.31-34; 32.38-40; 33.6-13;
50.5), incluiu sacrifícios de animais, ofere
cidos por sacerdotes levitas, como um dos
aspectos permanentes desta nova aliança
para a nação de Israel.
Ezequiel também descreveu a nova
aliança, não deixando de mencionar: “o
meu santuário no meio deles para sempre”
(37.26.28). Este santuário, ou Templo, é
descrito em detalhes nos capítulos 40— 48.
A descrição ainda fala sobre os diferentes
tipos, características e propósitos dos sacri-

ffeio» de animais (40.18-43; 42.13; 43.1827; 45.15-25; 46.2-15; 46.20-24). Dentre
outros profetas que falam sobre o futuro
Templo estão Joel (3.18), Miquéias (4.1-5)
e Ageu (2.7,9).

Apreciaremos as questões teológicas
que surgem de tais descrições respondendo
a três perguntas: (1) Qual era a verdadeira
função dos sacrifícios de animais na antiga
aliança? (2) Quais são as diferenças bási
cas entre o cenário descrito por Ezequiel,
que traz o sistema de adoração sob a nova
aliança, e a adoração praticada na antiga
aliança? (3) Sob a nova aliança, durante o
Milênio, um sistema de adoração que en
volvesse o sacrifício de animais significaria
um retrocesso para Israel?
A FUNÇÃO DOS SACRIFÍCIOS DE ANIMAIS

O sacrifício de um animal não poderia
jamais remover a culpa daquele que faz a
oferta (Hb 10.4,11). Um dos principais
propósitos desses sacrifícios (no que tange
ao aspecto educativo) era preparar o povo
de Israel para o Messias e sua expiação eter
na. Outro propósito era prover uma “absol
vição” temporal, transitória, externa e le
gal, por meio de uma “expiação” (um ritual
de purificação: Hb 9.10,13) feita por um
sacerdote (Nm 15.25-26). N ão era apenas
um prenuncio profético da obra expiatória
de Cristo. N a antiga aliança, Deus esta
beleceu uma estrutura rígida e altamente
complexa para seu “reino de sacerdotes”.
As transgressões da nação seriam perdoadas
quando sacerdotes legítimos oferecessem,
no Tabernáculo ou no altar do Templo, os
devidos sacrifícios a Deus. Este perdão era
prometido sem levar em consideração o
estado espiritual do sacerdote ou de quem
oferecia o sacrifício.
Tal sangue sacrificial, no entanto, ja 
mais poderia purificar a consciência ou sal
var a alma (Hb 10.1-2), de modo que Deus
continuamente enviava profetas para con

clam ar o povo h amrt-lo e obedecer-lhe com
sinceridade, Sem « fí (jemifna, nem todas as
cerlmAnlas com todos os animais “ kosher"
do mundo teriam aluum valor para o reino
espiritual (S I 50.7-1“»; Is 1.12-20; Jr 6.20;
7.21 >2 O s 5.6; A m 4.4-5; 5.20-27; Mq
6.6-H), Sempre foi verdade que “é impos
sível que o sangue dos touros e dos bodes
tire pecados” (Hb 10.4). Naquele tempo,
entretanto, também era verdade que, sob a

antiga aliança, “o sangue de bodes e de tou
ros (...) aspergidos sobre os contaminados,
os santificam” (Hb 9.13).
No Templo do Milênio, sob a nova
aliança, os futuros sacrifícios nada terão a
ver com a salvação eterna, que só é possível
pela verdadeira fé em Deus. Os futuros sacri
fícios de animais serão “eficazes” e “expiató
rios” apenas no que diz respeito ao perdão
cerimonial (e, portanto, temporal) da nação
de Israel. Assim, tais sacrifícios não serão
apenas simbólicos (como o pão e o vinho
na Ceia), mas temporariamente expiató
rios para a nação regenerada de Israel (Ez
43.20,26; 45.15,17,20). Hoekema observa:
“Se os sacrifícios mencionados em Ezequiel
devem ser compreendidos literalmente,
devem então ser expiatórios e não apenas
memoriais” (Hoekema, p. 204). Grande é a
diferença entre a expiação espiritual e a ce
rimonial. A í reside a diferença fundamental
entre a teocracia de Israel e a Igreja, corpo e
noiva de Cristo.
A ADORAÇÃO DE ISRAEL NA ANTIGA E NA
NOVA ALIANÇA

O Templo no Milênio será imensamen
te diferente do de Salomão, Zorobabel e
Herodes. Tudo será diferente: pátio exter
no, portões, muros, terreno, localização,
móveis e utensílios. O Templo não terá a
arca da aliança, nem o pote de maná, nem
a vara de Arão ou as tábuas da Lei; não terá
querubins, propiciatório, candelabro de
ouro, mesa para os pães, véu, santo dos san

tos, sumo sacerdote ou sacrifícios ao pAr do
sol (West, pp. 429-4 50). Nflo baverri a festa
de Pentecostes, a festa das Trombetas ou o
Dia da Expiação. Tais modificações indi
cam que, durante o Milênio, os sacrifícios
visarão uma santificação fundamentada na
reconciliação já providenciada por Cristo.
NÃO SERÁ UM RETROCESSO PARA ISRAEL

O autor deste artigo está convicto de
que um dispensacionalismo coerente pre
cisa ensinar que, durante o Milênio, ha
verá a prática de sacrifícios de animais na
nação restaurada de Israel. N o entanto,
este sistema de adoração significaria um
grande retrocesso para o Israel da nova
aliança? Israel estará seguindo novos pre
ceitos e não a antiga aliança dada por
Moisés, que jam ais foi planejada para ga
rantir a salvação. N o Milênio, Israel terá
todo o N T à disposição, incluindo o livro
de Hebreus. Eles estarão cientes da obra
completa e perfeita de Cristo e não verão
nenhum conflito entre Ezequiel e He
breus. Compreenderão a omissão de um
sumo sacerdote em Ezequiel 40— 48 como
sendo uma introdução ao Sumo Sacerdote
segundo Melquisedeque de Salmos 110.4
— o próprio Jesus Cristo.
Os judeus que crerem experimentarão
a mesma regeneração e santificação dos
crentes de hoje, i.e., pela graça de Deus
mediante a fé no Senhor Jesus. Estes fu
turos crentes não serão glorificados (eles e
sua descendência serão os sobreviventes da
Tribulação). A teocracia de Israel, mesmo
segundo a nova aliança, conservará suas
características israelitas: uma terra prome
tida, um templo, os devidos sacrifícios de
animais e um sacerdócio temporal segundo
Zadoque (subordinado a Jesus Cristo).
Estes sacrifícios, inspirados por uma
compreensão coletiva do verdadeiro sig
nificado do Cordeiro de Deus que tirou o
pecado do mundo, serão ainda mais apre-

cliiiliw pelo que podem c nâo podem fnzer
pelo ofertnnte. Para o Israel nflo glorificado
do Milênio, juntamente com seus prosélitos
gentios por todo o mundo (SI 87; Is 60.1 - 14;

Zc 8.20-23), a contínua presença de uma
natureza pecaminosa exigirá um constante
doutrinamento e exortação na verdade re
velada. Nem mesmo um governo perfeito
solucionará automaticamente este profundo
problema universal. Em uma situação dife
rente da perfeição do estado eterno descri
to em Apocalipse 21— 22, Cristo regerá as
nações “com vara de ferro” (Ap 2.27; 12.5;
19.15) e um rígido controle, especialmente
quanto às práticas religiosas (Zc 14.16-21).
Apesar de a submissão externa a esta estru
tura religiosa não ser garantia de um coração
regenerado, tal postura assegurará proteção
contra castigos físicos e juízos temporais.
Aqueles que amarem a Cristo demonstra
rão um genuíno espírito de submissão a seu
governo, enquanto que outros seguirão S a
tanás e a sua rebelião global — que virá ao
fim do reinado milenial de Cristo — e serão
destruídos pelo fogo do céu (Ap 20.7-9).

do Início do entndo eterno (vejn o verbete
“Templo no M ilênio"),

—John C. Whitcomb
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A FORMA E 0 CONTEÚDO DA ADORAÇÃO

Como instruções espirituais importan
tes poderão, através de um sistema de sa
crifícios de animais, ser cumpridas durante
o Milênio? N a Igreja atual, é teoricamente
possível chegar a um equilíbrio simbólico,
pedagógico e espiritual no uso do pão e
do vinho na ceia do Senhor. Certamente,
ainda mais possível será, para a nação rege
nerada de Israel, alcançar o equilíbrio pla
nejado por Deus entre forma e conteúdo,
segundo as estruturas da nova aliança. Isto
não apenas é possível como está profetica
mente assegurado (na visão deste autor)
que os sacrifícios de animais, durante o M i
lênio, serão utilizados de modo que enal
teçam o nome de Deus (SI 51.15-19; Hb
11.4). Tais sacrifícios serão realizados por
uma nação escolhida e regenerada, antes
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SANTOS E MÁRTIRES
DA TRIBULAÇÃO
A expressão santos da Tribulação designa os
indivíduos que se tornarão crentes durante
a Tribulação de sete anos que se seguirá
ao arrebatamento. Em Apocalipse 7.9-17,
João descreve-os, afirmando que são tão
numerosos que não se consegue contá-los.
João também declara que eles vêm de todas

tm navftei, trlho», povo» e língua» que h(f no
bre n terrti. Ele» e»t(lo veitid i» de branco,
porque crcram em Jesus Cristo.
Estes versículos confirmam que, mes
mo em meio aos horrores, ao engano e às
grandes dificuldades da Tribulação, muitas

pessoas rejeitarão o Anticristo e aceitarão
a Jesus, passando a segui-lo. A descrição
destes santos em 7.9-17 é apresentada ime
diatamente depois do comentário de João
sobre os 144 mil israelitas que serão selados
para proteção e ministério especial, duran
te a Tribulação. Assim, é provável que estes
santos gentios venham a crer no Messias
como resultado da pregação dos 144 mil
(Fruchtenbaum, p. 224).
A presença destes crentes durante a
Tribulação também é uma indicação de
que a obra regeneradora do Espírito Santo
continuará sobre a terra depois do arreba
tamento. Alguns entendem que, embora o
Espírito Santo não restrinja o mal duran
te a Tribulação, Ele continuará desempe
nhando os seus outros ministérios, como,
por exemplo, o de encher e selar os cren
tes. Estes ministérios resultarão em um
avivamento mundial durante a Tribulação,
ainda que muitas pessoas decidam seguir o
Anticristo.
Alguns dos santos serão martirizados
por causa de sua fé, durante aquele pe
ríodo. Estes mártires da Tribulação são
mencionados em Apocalipse 6.9-11, que
descreve o juízo do quinto selo. Os san
tos perseguidos são aqueles que crerão em
Jesus Cristo durante a primeira parte da
Tribulação.
A passagem de Apocalipse 6.9 retra
ta os mártires da Tribulação “debaixo
do altar” porque, no AT, o sangue dos
sacrifícios era derramado à base do altar
(Êx 29.12; Lv 4-7). Em Apocalipse 6.10,
João ouve-os clamar, perguntando por
que Deus não vingava as suas mortes e
julgava seus perseguidores. Esta oração é

sem elhante ib oriiyfle» no» «alm oi Imprecatórlo» do AT, como Salmo» 74.10. A
resposta, em Apocalipse 6.11, é que eles

devem esperar um curto período de tem 
po, antes que a retribuição divina seja
exigida, de modo que o plano de Deus
se complete. Este curto período de tem 
po é o restante da Tribulação. A oração
de vingança é plenamente cumprida em
Apocalipse 16.4-7 durante o juízo da ter
ceira taça.
Os santos martirizados ressuscitarão no
final da Tribulação e entrarão na bênção do
Milênio, e reinarão com Jesus Cristo (Ap
20.4-6). E neste momento que eles recebe
rão corpos ressurretos.
— T im o th y J . D e m y
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SATANÁS
A palavra hebraica satan significa “adver
sário”, “acusador”, “oponente”. Ela aparece
26 vezes na Bíblia em hebraico. A versão
inglesa NKJV traduz dezoito destas vezes

com o o nome próprio Satanás, O ito vezes
ii pnlnvra descreve um ser humano agindo
em uma funçSo de adversário. O título se
ntrihui ao anjo principal que instigou entre
os anjos uma revolta contra Deus. No NT,
a palavra grega satanas translitera a hebraica, e é equivalente a diabolos; ambas des

crevem o mesmo personagem (Ap 20.2). A
palavra grega diabolos, “diabo”, é um título
(sempre aparece com o artigo determina
do) e aparece 33 vezes. Ela descreve esta
criatura como alguém que difama ou acusa
aqueles que confiam em Deus (Ap 12.10).
A s Escrituras também atribuem a Sata
nás inúmeros outros títulos que descrevem
as várias características do seu caráter e de
suas funções: “acusador dos irmãos” (Ap
12.10), “serpente” (G n 3.1), “dragão” (Ap
12.9), “príncipe deste mundo” (Jo 12.31;
14.30), “príncipe das potestades do ar” (Ef
2.2), “deus deste século” (2 Co 4-4), “o
mal” (Mt 6.13; Jo 17.15), “tentador” (Mt
4-3), “o maligno” (2 Ts 3.3; 1 Jo 2.13-14;
5.19), “Belial” (2 C o 6.15); aquele que
“brama como leão” (1 Pe 5.8), “adversá
rio” (1 Pe 5.8), “inimigo” (Mt 13.28,39),
“mentiroso” (Jo 8.44), e “enganador” (2
C o 11.3).
A QUEDA DE SATANÁS

A Bíblia não apresenta uma descrição
específica da revolta original de Satanás
e seus anjos contra Deus. Muitos estudio
sos, no entanto, crêem que os pronuncia
mentos contra o rei de Tiro (Ez 28.12) e
o rei da Babilônia (Is 14-14) não podem
estar restritos a elementos humanos. Frases
como “Estavas no Éden, jardim de Deus”,
e “Perfeito eras nos teus caminhos, desde
o dia em que foste criado, até que se achou
iniqüidade em ti”, além da identificação
“querubim ungido para proteger”, impossi
bilitam a identificação do rei de Tiro com
um ser humano (Ez 28.12-15). Alguns es
tudiosos alegam que se trata simplesmente

de Imagem emprestada dn mitologia pngfl
dos tempos de Ezequiel, e nflo se refere à
queda de Satanás. N o entanto, nada remo
tamente similar se descobriu entre alguma

mitologia antiga do Oriente Médio.
A segunda passagem que pode descre
ver o pecado original de Satanás está em
Isaías 14-12-15. E aqui que o nome Lúcifer
liga-se a Satanás, com base na tradução da
Vulgata Latina de helel ben shahar, “estrela
da manhã, filha da alva”. Esta seção de Isaí
as simboliza a futura cena da derrota do rei
da Babilônia. No fim da Tribulação dos sete
anos, o Senhor Jesus Cristo retornará fisi
camente à terra para aniquilar os exércitos
de Satanás, o Falso profeta, e o Anticristo.
Em Apocalipse 18, o reino do Anticristo é
identificado como a Babilônia. Estudiosos
discutem se este é um reino literal, centra
do na Babilônia, ou simplesmente um sím
bolo usado para descrever o reino humano
em revolta contra Deus. Seja como for, é
esta época ainda futura que é retratada em
Isaías 14. Neste tempo, o rei da Babilônia
será ridicularizado como alguém que pro
vocou a queda das nações. O seu pecado
de arrogância é representado por cinco
declarações, cada uma iniciada com “eu” e
um verbo no futuro. O poder por trás do
rei da Babilônia é o próprio Satanás. Desta
maneira, estas cinco declarações resumem
o pecado que iniciou sua revolta original
contra Deus.
SATANÁS NO ANTIGO TESTAMENTO

Satanás aparece pela primeira vez nas
Escrituras disfarçado como a serpente que
tentou Adão e Eva no jardim. Somente
mais tarde a sua identidade se confirma
como sendo Satanás (A p 12.9; 20.2). Deus
amaldiçoou a serpente pelo seu papel no
pecado da humanidade e anunciou a sua
derrota, no final (G n 3.15). Nesta primeira
promessa de salvação, Deus asseverou que
a semente da serpente infligiria uma feri-

dn poderoM, mus nflo fatal. ti semente üu
mulher. No entanto, a semente da mulher,
uma alusão ao Salvador que viria verdadei
ramente em forma humana, destruiria, de
modo fatal, a semente da serpente.

A passagem de Jó 1 descreve a primeira
aparição deste anjo sob o título “Satanás”.
Junto com outros anjos, chamados “filhos
de Deus”, ele aparece em convocações regulares diante do trono de Deus, e narra
o que observa quando passeia pela terra
(Jó 1.7; 2.2; 1 Pe 5.8). Como parte da sua
operação de reunião de informações e es
tratégias, ele traz acusações contra crentes
e, como no caso de Jó, pede permissão para
lhes trazer adversidades, com o fim de inva
lidar o testemunho deles. Este episódio em
Jó revela que Satanás não pode fazer nada
sem a permissão divina. Uma imagem de
Satanás como acusador contra os crentes
também se encontra em Zacarias 3.1.
Estes retratos limitados de Satanás no
AT revelam uma criatura que está em opo
sição a Deus e possui enorme poder, mas,
no entanto, está restrita pela autoridade
soberana de Deus.
SATANÁS NO NOVO TESTAMENTO

O N T traz um retrato mais completo
da pessoa e das operações de Satanás. Este
é apresentado como o governante de um
vasto reino do mal que se estende desde o
pecado de Adão até a derrota final de S a
tanás. Como o príncipe deste século, ele
opõe-se vigorosamente ao plano de Deus, à
aparição do Salvador, à evangelização, e ao
ministério dos crentes na era da Igreja.
Durante a época da encarnação do
Messias, este antagonismo resultou em
uma oposição intensificada, manifestada
por meio de inúmeros exemplos de ativida
de satânica e demoníaca. O nosso Senhor
era o alvo pessoal de uma série de tenta
ções designadas a desacreditar-lhe o caráter
(Mt 4.1). Quando Jesus estava no deserto,

SutHniii ofereceu-lhc o governo dc todo»
os reinos terrenos. É importante observar
que Jesus não questionou a legitimidade
da oferta de Satanás, nem a sua reivindi

cação de autoridade sobre estes impérios.
Antes, Jesus rejeitou a tentação de tomar
um atalho aceitando estes reinos da mão
de Satanás.
A vitória de nosso Senhor sobre os ata
ques de Satanás qualificaram-no para ir à
cruz. Ali Satanás parecia ter conseguido
a sua vitória, evitando o estabelecimento
de um reino messiânico, mas, ironicamen
te, esta vitória de curta duração na reali
dade destruiu o reino do próprio Satanás.
N a cruz, os pecados da humanidade foram
completamente pagos, e a derrota de S a 
tanás foi garantida, embora não seja até o
final do Milênio que ele, por fim e perma
nentemente, seja confinado ao eterno lago
de fogo.
Durante a era atual, a estratégia de
Satanás é destruir o testemunho dos
crentes, a expansão da Igreja, e a explo
ração da vitória estratégica de Jesus C ris
to sobre a cruz. Com o governante do sis
tema deste mundo, que está organizado
de acordo com os princípios do próprio
Diabo, seus procedimentos e objetivos,
ele planejou inúmeras estratégias para
distrair, confundir e derrotar o crente em
sua caminhada diária e no seu avanço à
maturidade espiritual (Ef 6.10-12). S a ta 
nás trabalha para cegar os perdidos com
relação a sua necessidade de salvação (2
C o 4-4), para levar os crentes ao pecado
(1 Co 7.5), para atrair os crentes e leválos a se rebelarem contra Deus e trazer
sofrimento e oposição às suas vidas, com
o intuito de afastá-los do crescimento
espiritual. Satanás distrai os crentes fal
sificando a verdade da Palavra dc Deus
(2 Co 11.13-15) e imitando os genuínos
doutores da verdade. Ele se disfarça de
anjo de luz, e os seus demônios se passam

com o m ensuijelroí dn verdade. A ssim , ele
en gan a os hom ens e os faz seguir doutrinus dc demAnios (I T m 4.1 )•

A soluçflo para os ataques do Diabo
contra o crente é resistir-lhe (Tg 4.7; 1 Pe
S.9). Nenhuma passagem das Escrituras
autoriza o crente a prendê-lo ou atacá-lo.
Em vez disso, devemos vestir a armadura
de Deus para resistir-lhe quando formos
atacados (Ef 6.10-18). Em uma guerra es
piritual, o crente deve assumir uma postu
ra defensiva com relação a Satanás, e não
uma postura agressiva. E Jesus Cristo que
no final irá prender o Diabo, não o crente
individualmente (Ap 20.2).
Durante a Tribulação futura, Deus
permitirá que Satanás tenha, pratica
mente, uma “carta branca” para afetar os
destinos da humanidade e fazer o máximo
que puder para promover suas reivindi
cações de governar como deus. Durante
este tempo, as terríveis conseqüências do
pecado e do mal se tornarão mais exa
geradas, visto que a influência restritiva
do Espírito Santo será removida. Satanás
autorizará pessoalmente o futuro gover
nante do mundo, conhecido como A n 
ticristo (“a besta do mar” , “o príncipe
que há de vir” ), a formar um governo em
oposição ao governo divino.
Apocalipse 12 oferece uma visão geral
da carreira do Diabo e da sua hostilidade
com relação à nação israelense. Nesta pas
sagem, a “mulher vestida do sol” representa
Israel. Ela dá à luz uma criança — o Se
nhor Jesus Cristo — que é perseguida pelo
dragão, Satanás. Embora Satanás procu
rasse devorar a criança, esta foi levada ao
céu — uma referência à ascensão de Cristo
depois da ressurreição. Um dos resultados
da vitória de Cristo sobre Satanás é o fato
de que o Diabo promove cada vez mais o
anti-semitismo. O seu objetivo é destruir
os judeus antes que Deus possa cumprir
literalmente as promessas que fez a Israel

nos seus concertos incondicionais: o abrnA*
mico, o concerto com a terra, o davídico,

e a nova aliança. A esperança do Diabo <5
que, realizando isto, ele possa provar ser
mais poderoso do que Deus, e escapar à sua
maldição eterna.
Durante a Tribulação, a guerra entre
os santos anjos, comandados por Miguel,
e o Diabo e seus anjos se intensifica (A p
12.7). Satanás e seus demônios são ex
pulsos do céu e lançados à terra. N a sua
ira, a serpente procura destruir todos os
judeus vivos durante a segunda metade
da Tribulação (A p 12.17). N o entanto,
os crentes restantes seguem a ordem de
Deus de fugir para o deserto, onde Deus
os protege.
Quando retornar fisicamente à terra em
sua segunda vinda, Jesus Cristo destruirá os
exércitos do Anticristo e o Falso Profeta, e
lançará os dois líderes no lado de fogo. En
tão Deus prenderá Satanás no abismo por
mil anos (Ap 20.2). N o final deste período,
Deus soltará Satanás por um curto período
de tempo, durante o qual este enganará as
nações e liderará uma revolta contra Deus.
Deus destruirá Satanás e seus seguidores
com fogo do céu, e Satanás finalmente en
contrará o seu destino eterno no lago de
fogo (Ap 20.10).

— Robert Dean, Jr.
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S E C U N D A V IN D A DE CR IS TO
A segunda vinda de C risto a esta terra é
um dos acontecim entos mais importantes
mencionados em toda a Bíblia. A penas
o N T inclui 321 referências a este im
pressionante acontecim ento, tornandoo a segunda mais proeminente doutrina
apresentada nas Escrituras, depois da
própria salvação.
Enoque foi o primeiro profeta a men
cionar a segunda vinda de Cristo, confor
me registrado em Judas 14-15. A segunda
vinda é mencionada em muitos dos sal
mos, por todos os profetas, por todos os
apóstolos, e, naturalmente, pelo próprio
Senhor, em diversas ocasiões. O N T ensi
na-a em um dentre cada trinta versículos,
e em todos os capítulos de 1 e 2 Tessalo
nicenses — os primeiros livros escritos
para a Igreja Primitiva. Além disso, todos
os nove autores do N T a mencionam em
23 de seus 27 livros. Obviam ente, Deus
pretendia que a sua Igreja fosse motivada
à santidade, à evangelização, e ao inte
resse missionário pelo estudo da segunda
vinda de Cristo.
Diversas doutrinas essenciais da Bíblia
são absolutamente dependentes da segunda
vinda de Cristo. Por exemplo, a ressurrei
ção dos mortos não pode ser cumprida até
que Jesus venha outra vez. Da mesma ma
neira, a vitória de Cristo sobre Satanás não
poderá ser completa até que Ele retome. E,
o mais importante, a sua natureza divina
não pode ser confirmada a menos que Ele
venha outra vez à terra, uma vez que Ele
prometeu tantas vezes que o faria. Jesus se
ria culpado de fraude e engano se deixasse
de retornar, e Deus simplesmente não pode
mentir. João 14.3 cita Jesus dizendo: “Virei
outra vez”. Portanto, a segunda vinda de
Cristo não somente é uma certeza; é uma
necessidade doutrinária.

DISTINÇÃO ENTRE A PRIMEIRA E A
SEQUNDA VINDA
O fato de a prim eira e a segunda vin
da de Cristo terem sido inadvertidamente
interpretadas como um só evento explica
por que tantos judeus não aceitaram Je 
sus como seu Messias há dois mil anos. As
promessas de Cristo de vencer o mundo,
estabelecer o seu reino e trazer a paz (pro
messas que aplicam-se à segunda vinda)
foram equivocadamente aplicadas à pri
meira vinda. Portanto, a principal razão
por que muitos o rejeitaram não foi por
que Ele operasse milagres incríveis e fosse
o maior Mestre que já viveu, mas sim que
o povo desejava que Ele libertasse Israel
dos grilhões de seus opressores romanos,
e assim não perceberam que as profecias
relativas ao futuro reino referiam-se à sua
segunda vinda, não à primeira. O pro
pósito da primeira vinda era sofrer pelos
pecados do mundo, morrer sobre a cruz e
ressuscitar outra vez — sem isto não have
ria vida eterna. Nós, que vivemos na era
da Igreja, temos o benefício de olhar para
trás e determinar quais profecias se cum
priram na primeira vinda, e quais ainda se
cumprirão na segunda.
AS DUAS FASES DA SEGUNDA VINDA

O Arrebatamento
A primeira aparição física de Cristo na
terra pode ser dividida em diversas partes:
nascimento, ministério, morte, ressurrei
ção e ascensão. Da mesma fora, só podemos
compreender a segunda vinda de Cristo se
percebermos que esta também possui fases
distintas. As muitas referências à segunda
vinda revelam que não se trata apenas de um
evento singular. A primeira fase envolve o
arrebatamento da Igreja: consiste em nosso
Senhor vir do céu, nos ares, para levar todos
os crentes à casa de seu Pai, como prometeu
em João 14.1-3. As inúmeras referências a
este magnífico evento incluem as descrições

diuipÓNtolo l’iiulo, cm I ( InrfntUwi 15,50-58
c em I Teiwalonicenses 4.1 1-1H.
“O mcsnu) Senhor descerá do céu com
alarido, e com voz de arcanjo, e com a
trombeta de Deus; e os que morreram em

( Iristo ressuscitarão primeiro; depois, nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encon
trar o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor. Portanto, consolaivos uns aos outros com estas palavras” (1
Tessalonicenses 4-16-18).
O Retorno
A segunda fase da segunda vinda de
Cristo é conhecida como a “manifestação
gloriosa” (veja T t 2.13), e é descrita em
detalhes em Apocalipse 19.11-20. Este
evento que envolve o retorno de Cristo à
terra com os seus santos para estabelecer
o reino acontece no final dos sete anos da
Tribulação.
0 ARREBATAMENTO E 0 RETORNO SÃO
EVENTOS SEPARADOS

Os problemas surgem quando teólogos
tentam eliminar as fases da segunda vin
da de Cristo colocando tanto o arrebata
mento quanto a “manifestação gloriosa”
no final do período da Tribulação — vi
são conhecida como “ interpretação póstribulacional do arrebatamento”. Neste
cenário, os crentes terão de vivenciar os
horrores da Tribulação. Para sustentar
esta opinião, é necessário deixar de espiri
tualizar, ou simplesmente ignorar, diversas
passagens das Escrituras. Mas um estudo
cuidadoso de todas as referências bíblicas
relacionadas à segunda vinda claramente
mostra que o arrebatamento e a manifes
tação da glória são duas fases separadas
da segunda vinda. Compare as seguintes
diferenças (este mesmo quadro aparece
anteriormente, no artigo “Manifestação
Gloriosa” ):

.

.

A r r e b a ta m e n to

M a n ile s liu a o

.
G lo r io s a

N os ares, Cristo
vem para aqueles
que lhe pertencem.

C risto vem à terra
com aqueles que
lhe pertencem.

Todos os crentes são
transformados e rece
bem novos corpos.

N ã o h á transform a
ção de corpos.

O s crentes são leva
dos à casa do Pai.

O s santos ressurre
tos perm anecem na
terra.

A terra n ão é
julgada.

C risto julga os habi
tantes da terra.

A Igreja estará no
céu.

C risto institui seu
reino na terra.

Pode ocorrer a
qualquer m om ento
(é im inente).

N ão ocorrerá até
o fim da G rande
Tribulação.

N ã o será precedido
por nenhum sinal.

Inúmeros sinais a
precederão.

A feta apenas os
crentes.

A feta toda a
hum anidade.

E um acon teci
m ento que traz
alegria.

traz la m e n ta ç ã o .

A co n tece antes do
dia da ira.

A co n tece após a
G ran de Tribulação.

Satan ás não é
m encionado.

Satanás é preso no
abismo por mil anos.

A s obras dos crentes
são julgadas no Tri
bunal de C risto.

N ã o há um tribu
nal de Cristo.

A co n tece as Bodas
do Cordeiro.

A noiva desce com
o N oivo à terra.

Som ente os que
pertencem a Cristo
o verão.

Todo olho o verá.

D á início à G rande
Tribulação.

D á início ao reino
m ilenial de C risto.

E um e v e n to q u e

RAZOES PARA RECONHECER UMA
SEGUNDA VINDA EM DUA8FASES
Protegidos da Ira de Deus
A segunda vinda de Cristo pode ser me
lhor interpretada como abrangendo todo o
período de sete anos e múltiplos eventos
que incluem o arrebatamento, a Tribulação
e a manifestação gloriosa.
0 arrebatamento demonstra de manei
ra notável a incrível misericórdia de Deus
pelos crentes. Ele prometeu que a Igreja de
Jesus Cristo não terá de passar pela Tribu
lação, razão por que a Bíblia chama o arre
batamento de “bem-aventurada esperança”
(Tt 2.13). Como 1 Tessalonicenses 1.10
diz, nós esperamos “dos céus a seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Je
sus, que nos livra da ira futura”. O contexto
deste versículo aponta para o arrebatamen
to, e a “ira futura” é a Tribulação. Como
o próprio Jesus promete, em Apocalipse
3.10: “Também eu te guardarei da hora da
tentação que há de vir sobre todo o mundo,
para tentar os que habitam na terra”.
1 Tessalonicenses 5.9 contém outra for
te indicação de que o crente não passará
pela Tribulação: “Deus não nos destinou
para a ira, mas para a aquisição da salvação,
por nosso Senhor Jesus Cristo”. Mais uma
vez, o contexto deste capítulo é o arreba
tamento. De maneira similar, a descrição
da Tribulação em Apocalipse 4— 18 não
menciona a Igreja nem uma única vez. Por
quê / Porque a Igreja terá sido tirada do ca
minho, em segurança, pelo arrebatamento,
antes do início dos horrores da Tribulação,
descritos nas Escrituras como a ira do Cor
deiro (Ap 6), e a ira de Deus Pai (Ap 16).
A Explosão Populacional Milenial
Outra razão por que é impossível que
o arrebatamento ocorra no final da Tribu
lação é que ele não deixaria crentes sobre
a terra, em corpos naturais, que pudessem
povoar o reino milenial. Todos os parti

cipante* do nrrchntnmento ciitiirfln com
o h corpos Rlorlficados, c nflo mais estarão
envolvidos na procriação (M t 22.30). E
Mateus 25.41 indica que todos os incré
dulos serão enviados ao “fogo eterno".
Sendo assim, não sobrará ninguém com
um corpo natural para entrar no reino
milenial. Mas nós sabemos, a partir de
inúmeras passagens do AT, assim como a

de A pocalipse 20.7-10, que haverá uma
grande explosão populacional durante
o Milênio. De onde vêm essas pessoas?
Aqueles que se tornarem crentes duran
te a Tribulação (graças à pregação dos
144.000 judeus e das duas testemunhas) e
sobreviverem ao fim são os que irão repo
voar a terra. Estas pessoas não serão arre
batadas no final da Tribulação em algum
tipo de arrebatamento pós-tribulacional,
mas entrarão no reino milenial de Cristo
em seus corpos naturais.

— Tim LaHaye
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SEOL
O AT usa a palavra hebraica seol 65 vezes
para descrever a residência dos mortos. A
Septuaginta traduz esta palavra em grego
como “hades”, e o N T refere-se a isto diver-

vezes (veja Lc 16,21). Na» traduçfles do
A T para o InglCs, a palavra aparece variada*
mente como "Inferno” , “cova" e “sepultura”.
"Seol" pode ter diferentes significados, em
min

diferentes contextos, trazendo alguma con
fusão e diferentes interpretações a respeito
da natureza exata do seu significado.
Pode significar a sepultura (Jó 17.13; SI
16.10; Is 38.10), mas também o lugar para
onde vão os mortos que partiram (Gn 37.35;
42.38; Nm 16.33; Jó 14.13; SI 55.15). Os re
dimidos serão resgatados do seol (SI 16.9-11;
17.15; 49.15), mas os ímpios, não (Jó 21.13;
24.19; SI 9.17; 31.17; 49.14; 55.15). “Seja
a sepultura ou o mundo dos mortos, ‘seol’
fala das mais das profundezas, a antítese dos
mais altos céus (Jó 11.8; cf. Pv 9.18)” (Mer
rill, vol. 4, p. 6). Seol também se refere a um
lugar de punição do qual somente Deus tem
o poder de libertar (1 Sm 2.6; Jó 24-19; SI
30.9; Is 26.19).
Parte da confusão na interpretação sur
giu porque seol é considerado um lugar para
onde vão tanto as pessoas boas (como Jacó,
em Gn 37.35) como as más (veja Corá e
Datã, em Nm 16.30). Isto levou alguns dos
primeiros intérpretes da Bíblia a afirmar uma
teoria de dois compartimentos — um para
os santos do AT, e outro para o restante do
povo do AT. Uma interpretação diferente
evita alguns destes problemas sugerindo um
duplo significado da palavra: ela original
mente significava “a sepultura”, mas acabou
sendo mais utilizada como “inferno”. Mas
outra interpretação é a de que seol seja um
linguajar poético que se refere basicamente
à sepultura, e não a um estado intermediá
rio (Harris, vol. 2, pp. 892-893). Esta última
perspectiva é interessante, mas não satisfaz
todos os usos no AT (SI 86.13; Pv 15.24).
O maior foco do uso no AT é o lugar
para onde vão os corpos das pessoas, não
onde existem as suas almas. O destino das
almas dos indivíduos no estado intermedi
ário não é amplamente discutido no AT.

Embora exista alguma expectativa da liber
tação dos justos do seol (S I 16.10; 49.15),

a doutrina completa do destino eterno
depende da revelação progressiva do N T
(veja 1 Co 15.50-58).
Segundo Apocalipse 20.11-15, os incré
dulos serão lançados no lago de fogo depois
do juízo do Grande Trono Branco no fim
do Milênio, onde permanecerão para sem
pre. É uma escolha individual que traz este
terrível juízo e esta eterna punição. Cada
pessoa deve decidir se passará a eternidade
no céu ou no inferno; a escolha é a punição
eterna, ou a vida eterna (Mt 25-46). (Veja
o artigo intitulado “Inferno”.)

— Timothy J. Demy
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SE IS C E N T O S E S E S S E N T A E S E IS
Apocalipse 13.18 identifica o Anticristo
usando o número enigmático 666. Este ver
sículo identifica o meio pelo qual um leitor
inteligente poderá calcular o número da
Besta. A palavra “sabedoria” (gr.: sophia)
refere-se ao conhecimento e entendimen
to necessários para interpretar o significado
deste número (veja Dn 9.22). A capacida-

ili* dada por Deu» purti Interprenl-lo viril «.Ia
Inteligência e»pecl«l iliuln aott crentes du
rante o período da Trlbulaçflo.
Ü cálculo do nrtmeroé ohtido por “con
ta*" (da palavra grega para “seixo” , uma vez
que os antigos usavam seixos para contar).
A traduçflo exata do mandamento neste
versículo <í: “ |Que ele| calcule o número”.
Atribuir a esta frase um significado geral,
sem complexidades aritméticas, reduzindoa a um simples convite para discernir a
identidade da Besta do simbolismo mais

amplo é contrário ao significado claro do
texto, e ignora o mandamento de “calcu
lar”. A interpretação de que 666 represen
ta os homens, de maneira geral, ignora a
intenção óbvia do autor de que o número
seja compreendido como uma indicação de
um indivíduo específico.
Apocalipse 13.18 pode estar se referin
do à técnica de cálculo, chamada gematria.
Nos tempos antigos, as letras do alfabeto
serviam de números. As nove primeiras
letras representavam os números de um a
nove, e as nove seguintes, os números de
dez a noventa. Determinadas letras obsole
tas e sinais suplementavam o sistema. Cada
nome resultava em um número, e sua decifração provava ser um enigma fascinante.
Um exemplo disto aparece nos Oráculos
Sibilinos 1.324-329, onde o número do
nome Iesous (“Jesus”) é 888.
Aqueles que aplicam gematria a A poca
lipse 13.18 devem dar atenção a uma pre
caução que Irineu, pai da Igreja Primitiva,
ofereceu há muito tempo — a de que não
devemos especular sobre a identidade da
pessoa representada pelo número 666 até
que esta entre em cena. Esta precaução res
ponde à objeção baseada nas especulações
irreais que resultam do uso de gematria. O
número 666 tem uma implicação secundá
ria com respeito à limitação humana, mas
o seu uso principal será ajudar os crentes
do futuro a reconhecerem o falso Cristo,

quando cie tornar-ne uma figura pública.
A conjunçflo "porque" (gr,: gar) oferece
o motivo por que se deve fazer o etileulo:
“porque <5 número de homem". A conclu

são inevitável é que a expressão quer dizer
que esta é uma indicação misteriosa sobre
um homem, cujo nome resulta no número
666. É o número da Besta, assim como o
de uma das cabeças da Besta. Ele é um rei,
ou imperador, que, às vezes, na narrativa,
representa o império subordinado a ele.
Se 666 é o número do futuro A nti
cristo, que subirá ao poder depois do ar
rebatamento, então serão inúteis todos os
esforços para identificá-lo com entidades
passadas ou presentes. Esforços para calcu
lar o seu nome, como Nero César ou Calígula, requerem o uso de uma transi iteração
para o hebreu das formas grega ou latina
de seus nomes, para um público que conhe
cesse pouco ou nada de hebreu. No caso de
Nero, a identificação envolve uma ortogra
fia falha, que obrigada a mudar Nero para
Neron, para que o cálculo funcione. Robertson (pp. 406-407) observa que alguns
manuscritos gregos apresentam 616, em
vez de 666, o que se pode basear na forma
latina de Nero (sem o “n” final).
O número, na verdade, é 666 (gr.: hexakosioi hexekonta hex). O seu significado
não é simplesmente três números “seis”;
deve somar 666. O objetivo claro do nú
mero é ajudar os crentes do período da Tri
bulação a identificar o Anticristo durante
o tempo em que ele estiver no poder. Se
adotarmos a visão pré-tribulacional e futu
rista do livro de Apocalipse, de modo geral,
a identificação do Anticristo é obviamente
uma questão de discernimento futuro.
O texto em 2 Tessalonicenses 2.3-8
afirma claramente que a identidade do A n 
ticristo não será revelada até depois da re
moção daquele que o detém, supostamente
no arrebatamento. A melhor parte da sabe
doria, então, deverá satisfazer-se com o fato

de que h ldentld»de do Anticristo ainda
não é conhecida, mus serri revelada quan
do ele subir ao seu trono do mal. Enquanto
isso, qualquer curiosidade humana de nos
sa parte tersí de continuar insatisfeita, até a

chegada do momento do cumprimento dos
eventos preditos. Dessa maneira, os crentes
da era da Igreja são instruídos a continuar
vigilantes (Mt 24-42) para a vinda de Jesus,
e não para a chegada do Anticristo. S o 
mente depois do arrebatamento da Igreja,
Satanás estará livre para trazer o “homem
de pecado” ao cenário do mundo. Até en
tão, ele deverá esperar que Deus dê o passo
seguinte no calendário profético dos even
tos futuros.

— Robert Thom as e
Ed Hindson
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S E L O S D E JU ÍZ O
O livro ou pergaminho com sete selos, que
contém os sete juízos, é mencionado pela
primeira vez em Apocalipse 5. O livro vem
da “destra do que estava assentado sobre o
trono”, e é “escrito por dentro e por fora,
selado com sete selos” (5.1). Aquele que

estrt assentado sobre o trono 6 o Deus Todo»
poderoso, a quem os seres celestiais louvam:
“ Digno és, Senhor, de receber glória, e hon

ra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e
por tua vontade são e foram criadas” (4.11).
Quando o Senhor romper o primeiro selo do
livro, terão início os horrores do período de
Tribulação de sete anos. O rompimento dos
selos dispara os eventos da Tribulação —
coisas que “depois destas devem acontecer”
(4.1), referindo-se à grande visão de Cristo
no céu e aos acontecimentos espirituais em
algumas das igrejas na terra durante os dias
de João (caps. 2— 3).
Qual é a implicação da palavra “selo”
(gr.: sphragis)? Mesmo hoje, alguns docu
mentos oficiais do governo levam selos de
cera que asseguram a integridade do docu
mento e mostram que a sua abertura não
foi forçada. Nos tempos antigos, os reis
usavam um anel ou sinete que trazia o seu
selo oficial, que seria impresso com cera, a
fim de proteger um documento até que este
pudesse ser formalmente aberto. Este livro
selado em Apocalipse deverá ser aberto so
mente pelo Cordeiro de Deus (6.1), pois só
Ele é “digno de abrir o livro[... e] de olhar
para ele” (5.4). Ele é o “Leão da tribo de
Judá, a Raiz de Davi” (5.5), que conquistou
este direito pela sua obediência até à mor
te, pelos pecados da humanidade.
Apocalipse 6.1-8.6 descreve os sete se
los. Quando o último é rompido, liberando
mais eventos de tribulação sobre a terra,
soarão sete trombetas (8.7-11.19). Com a
última trombeta, as “sete taças da ira de
Deus” se seguirão (16.1 -21). Desde os selos
rompidos até a última taça de ira, os even
tos sobre a terra tornam-se cada vez mais
terríveis. Estes três estágios de ira formam
o esquema básico do livro do Apocalipse,
embora o apóstolo João freqüentemente
interrompa o progresso da sua narrativa e
se concentre em determinados elementos
do relato do Apocalipse, tais como as 144

mil testemunha» (7.1 -H), un dua» te»temunhas (11.1 -14), as terrível» «uerras sobre a
terra ( 12), a revelação da Besta e do Falso

Profeta (13), Babilônia, a prostituta (17), a
Babilônia comercial (18), a segunda vinda
de Cristo (19.1-16), a batalha do Armage
dom (19.17-21), a vinda do Milênio (20.13) e os eventos do Milênio (20.4-10).
0 M O M EN TO DOS SELOS

Onde o rompimento dos sete selos
se encaixa na cronologia da Tribulação?
Grande parte da especulação acompanha
estas quatro opiniões:
1. Alguns estudiosos afirmam que os se
los começarão depois da metade da Tribu
lação, e serão consecutivos. John F. Walvo
ord escreve: “Existem algumas evidências
[...] de que os eventos retratados nos selos,
nas trombetas e nas taças são, na verdade,
uma profecia concentrada da última parte
desta [Tribulação de sete anos], i.e., um pe
ríodo de três anos e meio, designado como
um período de ira e de grande tribulação,
constituindo a introdução à segunda vinda
de Cristo” (Walvoord, p. 123).
2. Alguns ensinadores da Bíblia Sagrada
colocam as três fases destes juízos (selos, trom
betas e taças) ocorrendo simultaneamente,
sobrepondo-se uma à outra. Tim LaHaye re
jeita a hipótese e escreve: “O problema com
esta idéia é que ela ignora completamente o
fato de que a abertura do sétimo selo introduz
os juízos das trombetas dos capítulos 8 e 9,
e o soar da sétima trombeta introduz as sete
taças do capítulo 16. Portanto, podemos con
cluir que os três juízos têm lugar cronologica
mente e representam três períodos sucessivos
da Tribulação. Os juízos dos selos abrangem
aproximadamente a primeira quarta parte da
Tribulação, ou os primeiros vinte e um me
ses” (LaHaye, p. 98).
3. Outros entendem que os juízos das
trombetas e das taças originam-se do rom
pimento dos selos; eles entendem que os

Juízo» da» trombeta» e da» tnyu acontecem
simultaneamente. Isto criaria um padrflo
mais complicado e repetitivo para as reve
lações do livro do Apocalipse.

4.
A visão mais aceita é a de que os ju
ízos de selos introduzem os juízos das trom
betas, que, por sua vez introduzem os mais
cruéis dos juízos, as taças da ira. “O romper
dos sete selos dá início aos juízos messiâni
cos que compreendem Apocalipse 6— 11 e
14— 19, integralmente” (Hindson, p. 79).
A convicção de que os juízos devem ter lu
gar antes da vinda do Reino de Deus está
enraizada no ensinamento dos profetas do
AT a respeito do Dia do Senhor (veja as
passagens Is 2.12; Am 5.18; Zc 12.2).
A Tribulação certamente tem início
com o rompimento dos sete selos que con
servavam fechado o livro ou pergaminho.
Quando abertos, eles seguem, de maneira
geral, o esquema do sermão profético (Mt
24— 25; Mc 13; Lc 21), o “Pequeno A po
calipse”. As semelhanças entre os juízos
dos selos e o sermão profético no monte
das Oliveiras são extremamente próximas
(Thomas, p. 416).
OS QUATRO CAVALEIROS

Os quatro primeiros selos revelam
os que montam os quatro cavalos, que
desempenham um papel essencial nos
acontecimentos que recaem sobre a ter
ra. Quando o segundo selo é rompido,
surge um cavalo vermelho, e aquele que
o monta é personificado como a guerra:
“[...] ao que estava assentado sobre ele
foi dado que tirasse a paz da terra e que
se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada
uma grande espada” (A p 6.4). Jesus pare
ce referir-se a isto quando diz: “Porquanto
se levantará nação contra nação, e reino
contra reino” (M t 24-7). Com o romper
do terceiro selo, surge um cavaleiro com
uma balança na mão, que está montado
em um cavalo preto (Ap 6.5). A fome e a

Influçflo econômica estflo cm expectativa
com o povo nu tcrrn gastando um dentlrio por aproximadamente oito quartos de
yalflo de trigo ou cevada a fim de sobrevi

ver. Um denário era o salário de um dia
de um soldado romano. Quando o quarto
selo foi rompido, um cavalo amarelo surge
com um cavaleiro chamado “Morte”. Está
escrito que o Hades (a sepultura, ou o in
ferno) segue este cavalo, enquanto uma
quarta parte da população da terra morre
"com espada, e com fome, e com peste, e
com as feras da terra” (6.8).
Estes três selos parecem razoavelmente
compreensíveis, mas o que dizer do primei
ro selo e do seu cavaleiro sobre o cavalo
branco? Muita especulação já foi escrita so
bre a identidade daquele que traz um arco,
juntamente com uma coroa com a qual
“saiu vitorioso e para vencer” (6.2). Quais
são algumas das interpretações?
1. Como os outros cavaleiros podem ser
personificações, alguns afirmam que este
cavaleiro também deve ser uma personifi
cação do governo ou das autoridades “nos
últimos dias nas mãos dos gentios” (Walvo
ord, p. 125; ele observa que esta não é a sua
interpretação).
2. Outra interpretação, embora não po
pular, é a de que o cavaleiro representa os
antigos e agressivos partos.
3. Alguns que se apegam a uma visão
historicista do Apocalipse interpretam to
dos os selos como a história, a glória e o
declínio do Império Romano pagão. Esta
posição é complicada e tem sido rejeitada
por muitos intérpretes.
4- Alguns afirmaram que o cavaleiro
sobre o cavalo branco é Cristo, em sua se
gunda vinda, porque o cavalo branco é um
símbolo de vitória. Esta hipótese, no en
tanto, parece improvável, porque Cristo, o
Cordeiro, é aquEle que acabou de romper
o primeiro selo. Além disso, retratar Cris
to desta maneira, no início da Tribulação,

seria estranho, Ele viril nobre um ciivnlo
branco no fim da Trlhulaçílo, e nflo cm seu
início (Couch, p. 2 i4).

5.
A interpretação mais aceita pelos
pré-milenialistas é a de que o cavalo branco
retrata o Anticristo. Este cavaleiro leva um
arco como instrumento de guerra, ao passo
que Cristo não traz nenhuma arma, exceto a
espada da sua boca (19.15). O cavaleiro tem
uma coroa, ao passo que Cristo tem muitas
coroas (19.12), e a coroa do cavaleiro é cha
mada de Stephanos, uma “coroa da vitória”,
ao passo que Jesus usa o diadema, a “coroa
real”. Ed Hindson observa:
Uma vez que não existe similari
dade entre Cristo e este cavaleiro,
além da cor do cavalo, este deve ser
um impostor — o Anticristo. Ele é
chamado de “besta” em Apocalipse
13.1-18; 16.10-13; 17.3-14; 19.1921; 20.10. Outros nomes bíblicos
incluem “homem do pecado” (2 Ts
2.3), “filho da perdição” (Jo 17.12),
o rei que faz “conforme a sua vonta
de” (Dn 11.36-45), e o “anticristo"
(1 Jo 4.3). Davi Jeremias chama-o
de “Príncipe Negro sobre um Cava
lo Branco” (Hindson, p. 81).
Os quatro cavaleiros correspondem aos
cavaleiros em Zacarias 1.7-11, embora es
tes sejam enviados somente para patrulhar
a terra, e não para infligir a ira de Deus.
Como animais de guerra, os cavalos repre
sentam a habilidade de atacar rapidamente
e com resultados assustadores; eles vencem
facilmente os soldados do inimigo, que es
tão a pé. E, nos tempos antigos, quando um
general de exército desfilava pelas ruas de
Roma, depois de uma conquista vitoriosa
em alguma outra terra, montava um ca
valo branco. O Anticristo é um vitorioso
do mal, e não um conquistador da justiça
(Couch, p. 234).

A SOBERANIA DE DEUS
A autoridade de Deus e sua providência
ao dar início à Trihulaç3o s3o claramente
vistas em certas palavras usadas no texto de

Apocalipse. Uma coroa “foi dada” ao que ca
valga o cavalo branco; ao que monta o cavalo
vermelho “foi dada” a habilidade de tirar a
paz da terra; e poder “foi dado” à Morte para
matar uma quarta parte da população da ter
ra. Podemos ver, então, que a Tribulação não
pode ter início até que Cristo a inicie e per
mita que aconteça. Os eventos da Tribulação
não têm lugar até depois que Cristo comece
a romper os sete selos do livro. Desse modo,
quando acontecer a Tribulação, em meio a
todo o caos, “Deus ainda estará no controle.
Jesus Cristo tem a incumbência de abrir os
selos, e a vontade soberana do céu prevalece
rá, apesar da desumanidade de uma sociedade
depravada e corrupta” (Hindson, p. 85).

— Mal Couch
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S E T E IG R E JA S
Todas as sete igrejas às quais Cristo fala em
Apocalipse 2— 3 localizam-se na Àsia Me

IGREJAS REPRESENTATIVAS
Estas sete igrejas parecem represen
tar todas as igrejas ao longo de toda a era
da Igreja, e não eram as únicas igrejas na
Ásia Menor no tempo em que João escre
veu o Apocalipse. Também havia igrejas
em Colossos, Hierápolis, Trôade, Ponto,
Galácia, e Bitínia. No entanto, a descri
ção das sete igrejas em Apocalipse refletia
as diversas condições espirituais de todas
as igrejas, e parece que Cristo pode ter
escolhido dirigir-se às sete apenas porque
o número “sete”, nas Escrituras, indicam
integridade ou perfeição.
Outra teoria que cresce em populari
dade entre aqueles que interpretam lite
ralmente as profecias é a de que estas sete
igrejas representam os sete estágios da his-

tnrln ilu lurcja, Emii nAo é urtm tcoriu novu;
cia orlglnou-se no final do .século 111.
Em meu comentário sobre o livro do
Apocalipse, Revelation Unveiled, cito o
Dr. Gary Cohen, que escreveu:

A teoria de que as sete igrejas de
A pocalipse 2— 3 são proféticas e
representam sete períodos conse
cutivos na história eclesiástica pa
rece ter sido sugerida pela prim ei
ra vez por algumas das palavras do
mártir Victorino, bispo de Pettau
(que morreu em 303 d .C .). Esta
crença conservada hoje não nega
que ao mesmo tempo as igrejas são
também históricas e representati
vas. Ela afirma que os elementos
proféticos somam-se aos outros
elementos e são completamente
compatíveis com eles. Assim, esta
visão contempla as sete congre
gações (1) como historicamente
existentes na época em que João
escreveu, em 95— 96 d.C., (2)
como representativas de toda a
Igreja, por meio dos sete tipos
de igrejas locais que existirão ao
longo da dispensação, e (3) como
representando, previamente, sete
aspectos da Igreja professante, que
exitosam ente se levantaria com
proeminência antes da segunda
vinda de Cristo.
Os sete períodos são geralmente de
terminados da seguinte maneira:
1. Éfeso — igreja apostólica
(30— 100 d .C )
2. Esmima — igreja perseguida
(100— 313 d.C.)
3.

Pérgamo — igreja-estado
(3 1 3 _ 5 9 0 d.C.)

4. Tlntlra — l^rcjii pupnl ( W0
1517 d.C.)

5. Sardes — igreja reformada
(1517— 1790 d.C.)
6. Filadélfia — igreja missionária
(1730— 1900 d.C.)
7. Laodicéia — igreja apóstata
(1900 d.C.)
Embora esta crença antiga e respeitada
de que a mensagem de Cristo às sete igrejas
inclui uma profecia dos sete estágios da his
tória da Igreja jamais tenha sido unânime,
ela é sustentada pela maioria dos pré-milenialistas. A té mesmo Phillip Schaff, autor
do clássico de oito volumes, History of the
Christian Church, aceita esta opinião.
Esta teoria explica por que Deus esco
lheu estas sete igrejas dentre as centenas de
igrejas nos primeiros dias do cristianismo,
ou em 95 d.C., quando foi escrito o livro do
Apocalipse. A sua seleção baseava-se não
somente nas condições daquela época, mas
no fato de que propiciavam um vislumbre
de como provavelmente seria a época.
Cada uma das sete igrejas tinha as pró
prias fraquezas e os próprios pontos fortes,
e as cartas foram tanto específicas para
cada igreja em particular como também
genéricas, para todo o grupo. Cada carta
tratava de desafios específicos. Os pro
blemas associados com Éfeso, Pérgamo,
Tiatira, Sardes e Laodicéia eram progres
sivamente piores. Intercaladas entre estas
igrejas estãp Esmirna e Filadélfia, que so
freram fisicamente, mas têm profundida
de espiritual apesar da sua perseguição.
A s mensagens devem ser lidas por cada
igreja, como se vê pela palavra “e” que
aparece antes da saudação de cada igreja
depois de Éfeso. Além disso, a advertência
“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito
diz às igrejas” tem um efeito cumulativo,
pois o termo “igrejas” é plural. Assim, o

que d Espírito diz a uma igreja aplica-se a
todas as Igrejas.
PROBLEMAS NAS IGREJAS

Em A tos 20.29-30, o apóstolo Paulo
advertiu os anciãos de Éfeso de que apa
receriam lobos selvagens em seu meio. O
ataque se daria em duas frentes: aqueles
de dentro, usando de enganação c here
sia, e os de fora. A s cartas às igrejas ad
vertem quanto às doutrinas dos nicolaítas e de Balaão, e também quanto à trai
ção de Jezabel. De fora, as igrejas sofriam
perseguição das autoridades do governo e
dos incrédulos.
A perseguição contra estas igrejas assu
mia duas formas. Havia a perseguição as
sociada à recusa dos crentes de participar
da adoração ao imperador. O imperador
romano Domiciano, que governou Roma
na época em que Apocalipse foi escrito,
foi o primeiro imperador romano a exi
gir ser adorado como um deus enquanto
ainda estava vivo. Todos os anos, todas as
pessoas do império tinham de queimar pu
blicamente incenso e proferir as palavras:
“César é Senhor”. Isto não era problema
para os cidadãos romanos. Acrescentar
um deus a mais ao seu panteão era fácil, e
tal expressão anual significava, para eles,
um ato de dever patriótico. Para os cren
tes, no entanto, era algo inaceitável. A
recusa, por parte de qualquer pessoa, de
honrar Roma e César desta maneira era
considerada anti-patriótica. Os judeus estavam dispensados da exigência por causa
da sua condição favorecida.
Os romanos não tinham oficiais de
acusação para assegurar a obediência às
leis. Eles confiavam em um sistema co
nhecido como delação para conduzir os
infratores à justiça. Os cidadãos podiam
levar alguém à corte romana se soubessem
que ele ou ela havia cometido um cri
me. Os cidadãos romanos exerciam este

direito e eram recompensados pelos seus
esforço». A delaçflo tornou-se um negócio
lucrativo, e os que dela participavam fica
ram conhecidos como delatores. Quando

os crentes se recusavam a oferecer incenso
a César, os delatores acusavam-nos de descumprirem a lei.
FORMATO DAS CARTAS

As cartas às igrejas em Apocalipse
2— 3 têm o mesmo formato. Alguns co
mentaristas dividem a estrutura em sete
categorias, o que pode ser uma ferra
menta valiosa, mas nem todas as cartas
abrangem todas as sete categorias. Para
os nossos propósitos aqui, parece melhor
notar duas categorias específicas — en
corajam ento e exortação. O Senhor res
suscitado instrui João a imbuir as igrejas
de coragem renovada e a fazer um apelo
urgente, pedindo mudanças.
As sete igrejas tinham quatro pontos
em comum: (1) Cada uma recebeu uma
mensagem de Jesus; (2) Ele conhecia as
obras de cada uma; (3) Ele fez uma promes
sa ao que vencer; e (4) Ele advertiu cada
igreja, dizendo: “Quem tem ouvidos ouça o
que o Espírito diz às igrejas”.
O formato da mensagem é outra carac
terística comum:
•

Cristo dirigiu-se a cada igreja pelo
nome.

•

Ele se identificou de acordo com o
conteúdo de cada mensagem.

•

Ele transmitiu à igreja as informa
ções necessárias.

•

Ele avaliou a condição da igreja.

•

Ele fez uma exortação.

•

Ele admoestou cada igreja a dar ou
vidos à sua exortação.

•

Ele fez uma promessa àquele que
vencer.

A n mensagens foram endereçadas tio»
anjos i Iiin Igrejas, simbolicamente men
cionados como estrelas em 1.16,20. Cada
anjo funcionava como se fosse a igreja,
como um representante. Esperava-se que

eles transmitissem o conteúdo da men
sagem às suas respectivas congregações
e dessem ouvidos ao encorajamento e à
exortação da mensagem. A palavra “anjo”
(gr.: angelos) tem sido motivo de grande
debate. Alguns afirmam que trata-se de
uma referência a anjos típicos — espíritos
ministradores de Deus (Hb 1.14), e outros
dizem que a palavra refere-se a mensagei
ros enviados para entregar uma mensagem.
Das 175 vezes em que angelos é usada no
NT, todas, exceto seis vezes, referem-se a
espíritos ministradores. Isto faria alguém
concluir que o significado pretendido é o
de seres celestiais.
Mas a mesma palavra é usada para des
crever João Batista em Mateus 11.10; Mar
cos 1.2; e Lucas 7.27. Os seguidores de João
são mencionados como mensageiros em
Lucas 7.24, com o uso da mesma palavra.
Em Lucas 9.52, os discípulos são “mensa
geiros”. Finalmente, em Tiago 2.25, a pa
lavra é usada para descrever os dois espias
protegidos por Raabe em Jericó (Js 2.1-22).
Em cada um destes casos, a palavra é uma
referência a agentes humanos.
O fato de estes anjos serem considerados
como seres humanos, e não celestiais, pare
ce razoável, porque eles representam cada
igreja individual, porque espera-se que eles
transmitam as mensagens de Jesus e dêem
ouvidos às suas palavras, e porque são con
vidados ao arrependimento juntamente
com o resto da congregação. Uma vez que
os seres celestiais estão isentos do pecado,
não haveria necessidade de convidá-los ao
arrependimento. Portanto, aparentemente
estes anjos são agentes humanos que po
dem ter tido alguma função de liderança
nas igrejas. Eles podem ter visitado João

em Patmos e retomada fis iuai respectiva*
cidades com suas mensagens.
AS IGREJAS E AS M ENSAGENS

Éfeso
Quando João escreveu o livro do Apo
calipse, Éfeso era a maior das sete cidades,
com uma população aproximada de 250 mil
pessoas. Era uma cidade portuária que fora
transferida de lugar pelo menos cinco vezes
durante a sua longa história, por causa do
acúmulo de sedimentos em seu porto. Cristo
encorajou esta igreja porque conhecia o seu
trabalho e esforço, e porque eles desaprova
vam o mal e testavam aqueles que aspiravam
ser ensinadores. Eles detestavam as obras
dos nicolaítas. Embora sadia em termos de
doutrina, esta igreja havia abandonado o
seu primeiro amor, tomando-se mecanica
mente ortodoxa. Se os efésios escolhessem
ignorar a exortação de Jesus, enfrentariam a
remoção do seu castiçal (a sua igreja). Para
os antigos, Éfeso era “a luz da Ásia”. Assim, a
exortação era significativa para a reputação
da cidade. O vencedor nesta igreja receberia
acesso eterno à Árvore da Vida.
E sm im a
Esta cidade foi destruída por saqueadores
em seus primórdios. Depois de quatrocentos
anos, foi reconstruída como uma das cidades
mais belas do mundo. Este era um motivo
de grande orgulho cívico para os seus habi
tantes. Cristo encorajou esta igreja a ser fiel,
apesar da perseguição que enfrentavam na
ocasião e continuariam a enfrentar. Eles esta
vam em uma situação de pobreza abjeta, mas
as suas riquezas eram espirituais, abundantes
e se derramavam no seu relacionamento com
o Senhor. A esta igreja, Cristo prometeu a
coroa da vida e proteção da segunda morte.
Pérgamo
A descrição do remetente, “Aquele que
tem a espada aguda de dois fios”, teria evo-

cado forte» Iiiiiiucun nu mente do» destina*
trirlos. O juízo da espada nflo teria escapado
i\ sua atendo.
Esta cidade situava-se na base de um

terreno que se erguia íngreme até uns tre
zentos metros. Em forma de terraços no
terreno havia três níveis de construção. Na
base estava o templo de Asclépio, o deus
da medicina. No terraço do meio ficava o
famoso altar de Zeus. No patamar mais ele
vado, encontrava-se o templo ao impera
dor romano. Templos para Dionísio e A te
nas também eram claramente visíveis na
cidade, cujo politeísmo a qualificava como
uma fortaleza satânica: “onde está o trono
de Satanás”. Por um lado, Cristo encorajou
os crentes naquela igreja, dizendo: “Reténs
o meu nome e não negaste a minha fé”. Por
outro lado, Ele os repreendeu, porque tole
ravam na igreja aqueles que se apegavam às
doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. A me
nos que se arrependessem, a espada da boca
do Senhor lutaria contra eles. O vencedor
desta igreja receberia o maná escondido e
uma pedra branca com um novo nome nela
inscrito, dado pelo próprio Cristo.
T iatira
Esta cidade estava situada no interior,
aproximadamente 72 km a sudeste de
Pérgamo. Era uma base militar que ser
via como a primeira linha de defesa de
Pérgamo. Devido à falta de fortificações
naturais, ela só podia manter as forças
hostis à distância, até que chegassem os
reforços. N a carta a esta igreja, Cristo se
descreve como alguém que tem olhos que
perserutam o próprio coração, e os pés
semelhantes ao latão reluzente, capazes
de executar a punição que estava escri
ta. Estes olhos penetrantes conheciam
as obras da igreja e sabiam que as obras
mais recentes eram mais grandiosas do
que as realizadas no passado. Mas Tiatira
também tolerava os falsos ensinamentos.

Jesus exortou nu .seguidores da falsa enslnadora, Jezahel, instruindo-os a se ar
rependerem de suas obras. A o restante
da igreja, foi dito que retivessem o que
tinham. O vencedor receberia a estrela
da manhã e poder sobre as nações.

Sardes
Esta cidade situava-se no fértil Vale
Hermus e desfrutava de uma lendária repu
tação, em virtude da notoriedade do seu rei
mais famoso, Croesus. Aqui, Cristo identi
ficou-se como “O que tem os sete Espíritos
de Deus e as sete estrelas”. Ele repreendeu
a igreja pelo fato de eles, como seus ances
trais, estarem vivendo da reputação pas
sada. Tinham uma reputação de estarem
vivos espiritualmente quando, na verdade,
estavam mortos. Eles deixaram de proteger
o que lhes foi confiado e perderam a sua vi
talidade espiritual. Cristo exortou-os para
que descartassem a apatia e estivessem
alertas, fortalecendo a pouca vida espiritu
al que ainda lhes restava. Ele os encorajou
a lembrar de sua fé, e de como vieram a
recebê-la. A o vencedor, Cristo prometeu
uma inclusão permanente no Livro da Vida
e a confissão do seu nome perante Deus e
os seus anjos.
Filadélfia
A cidade do amor fraternal também
era a cidade da porta aberta. Apesar da
perseguição e da “sinagoga de Satanás”,
esta igreja aproveitou as oportunidades
que teve para compartilhar a mensagem
do evangelho. O Senhor ressuscitado en
corajou esta igreja, dando-lhes a entender
que compreendia quanto eles haviam sido
dedicados na transmissão da sua mensa
gem. As obras desta igreja não passaram
despercebidas. O Senhor lhes disse que
ninguém poderia fechar a porta que havia
aberto para eles. Ele exortou-os a perseverar, pois tinham pouca força, mas a dEle

era grande. A cntn pequenu Igreja, Cristo
prometeu proteç&o da hora da tentaçSo
que sobreviria àqueles que residem na ter

ra. As suas vidas podiam ser instáveis, mas
o vencedor seria tão seguro como uma co
luna no Templo de Deus na Nova Jerusa
lém, com um novo nome escrito sobre ele,
o novo nome do próprio Jesus.
L aodicéia

A mais rica das sete cidades, Laodicéia, era um centro de finanças, indústria
e medicina. Embora a cidade tivesse sido
dizimada por um terremoto em 60 d.C.,
o povo recusou ajuda financeira, optando
por reconstruir a cidade com os próprios
recursos. Consideravam-se auto-suficientes e sem necessidade de nada. Esta igreja
fora levada enganosamente a uma sufici
ência própria e precisava de repreensão
daquEle que sabe o que é verdade, fala o
que é verdade, e é, Ele mesmo, a Verdade.
Os laodicenses eram tão inúteis como a
água que não é quente o suficiente para o
banho, nem fria o suficiente para ser be
bida. Eles achavam que não necessitavam
de nada. Jesus os advertiu de que não eram
o que pensavam ser; antes, eram desgraça
dos, miseráveis, e pobres, e cegos, e nus.
Ele exortou-os para que aceitassem dEle
aquilo de que precisavam desesperada
mente, e que somente dEle poderiam ob
ter. Sua condição era tão deplorável que
Jesus ameaçou vomitá-los da sua boca.
Ele encorajou-os a abrirem-lhe a porta,
pois Ele estava do lado de fora da igreja
e de suas vidas, continuamente batendo à
porta de seus corações, desejando entrar.
Àqueles que lhes abrissem a porta, os ven
cedores, Ele prometeu um assento a seu
lado no trono, assim como Ele comparti
lha do trono do Pai.
Existe amplo consenso de que estas sete
igrejas eram literais e que também repre
sentam diferentes tipos de igrejas. Também

6 consensual que todos oh sete tipo» de

igreja existiram em toda a história da era
da Igreja, e continuarão a existir enquan
to a Igreja estiver na terra. Mas existe uma
terceira área em que o consenso se desfaz.
Embora não explicitamente declarada nas
Escrituras, parece haver uma regressão des
cendente da história da Igreja, começan
do com a perda do seu primeiro amor em
Efeso e terminando com a indiferença dos
habitantes de Laodicéia. Alguns estudiosos
vêem nisto uma chave para o mistério das
sete igrejas.

— Tony Kessinger
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SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Nenhuma passagem do AT revela tanto os
mistérios do plano profético de Deus para
Israel e as nações quanto o livro de Daniel.
Em particular, a profecia das setenta sema
nas (hb.: shavuah, “setes” ) em Daniel 9.24-

As Setenta Semanas de Daniel
(Daniel 9.24-27)

0 Decreto da
Restauração

Messias,
o Príncipe

l

0 Príncipe
que Virá

O M essias é “tira d o ” 3
de abril de 33 d.C.

Era da
Igreja

69 semanas

0 Messias
Retorna

666
n .

1 semana
1/2 semana I V2 semana

A cidade e o

30 de março, Templo são Arrebatamento
destruídos 6 de
33 d.C. agosto de 70 d.C.

5 de março,
444 a.C.
Decreto de Artaxerxes
— Neemias 2.1-8

Entrada triunfai
— Lucas 19.28-40

Explicação das Setenta Sem anas de Anos de Daniel
69 semanas de anos x 7 anos em cada semana x 360 dias por ano = 173.880 dias
5 de março, 44 a.C. (decreto de Artaxerxes) + 173.880 dias = 30 de março, 33 d.C.
(a entrada triunfal)
Verificação
444 a.C. a 33 d.C. = 476 anos
476 anos x 365.2421989 dias = 173.855 dias
+ dias entre 5 de março (decreto de Artaxerxes) e 30 de março (a entrada triunfal)
= 25 dias
Total = 173.880 dias
Fundamentação p ara os Anos de 3 6 0 dias
1/2 semana (ou 3 1/2 anos) — Daniel 9.27
1.260 dias — Apocalipse 11.3; 12.6
42 meses — Apocalipse 11.2; 13.5
42 meses = 1.260 dias = tempo, tempos, metade de um tempo = meia semana
Portanto, um mês = 30 dias; um ano = 360 dias
27 apresenta a chave cronológica indispen
sável para a profecia bíblica. A profecia diz
respeito tanto ao início quanto ao fim da “
destruição de Jerusalém” (desde a conquis
ta dos babilônios até o segundo advento
de Cristo) e define este período como “os
tempos dos gentios” (Lc 21.24), depois do
qual o tempo de restauração de Israel terá
início (veja Is 2.2-4; Zc 8.1-15; 14.3-21).

A profecia das setenta semanas, portanto,
pertence ao grande acervo de textos sobre
a restauração profética, dados a Israel como
consolo em seu cativeiro. Estas profecias
prometem a redenção messiânica por in
termédio da dinastia de Davi em Jerusalém
(Is 40— 66; Jr 30— 33; Ez 33— 48).
A profecia das setenta semanas está
incluída na parte do livro de Daniel que

rcuUrm vInfle* dos reino» terrestre» futu
ros, tanto humanos quanto divinos (caps.
7— 12). Ela fornece um modelo profético
pura posteriores revelações escatológicas

como o Sermão do Monte proferido por
Jesus (M t 24; Mc 13; Lc 21), o sermão
do “dia do Senhor” feito por Paulo (2 Ts
2), e a seção sobre a ira divina no livro do
Apocalipse (Ap 6— 19). Os autores do N T
usaram a profecia das setenta semanas para
predizer eventos futuros, de modo que nós
também devemos interpretá-la de forma
futurista.

0 CONTEXTO DA PROFECIA
Daniel entendeu, a partir das profecias
de Jeremias, que o exílio na Babilônia du
raria setenta anos (Dn 9.2; Jr 25.11; 29.10).
Ele reconheceu que a restauração dependia
do arrependimento nacional (Jr 29.10-14),
de modo que Daniel intercedeu pessoal
mente por Israel com penitência e petições.
Ele orou especificamente pela restauração
de Jerusalém e do Templo (Dn 9.3-19).
Aparentemente, Daniel esperava o cumpri
mento imediato e completo da restauração
de Israel com a conclusão do cativeiro dos
setenta anos. No entanto, a resposta que lhe
foi entregue pelo arcanjo Gabriel (a profe
cia dos setenta anos) revelou que a restaura
ção de Israel seria progressiva e se cumpriria
definitivamente somente no tempo do fim
(veja também Dn 12).

A ABRANGÊNCIA DA PROFECIA
Deus decretou que completaria a re
denção messiânica dos judeus e de Jerusa
lém (incluindo os dois adventos de Cristo)
em setenta semanas. Ele apresentou seis
objetivos da restauração que se cumpriria
no decorrer deste tempo: (1) “extinguir a
transgressão”, (2) “dar fim aos pecados”,
(3) “expiar a iniqüidade”, (4) “trazer a jus
tiça eterna”, (5) “selar a visão e a profecia”,
e (6) “ungir o Santo dos santos”.

A» setenta "semanas", na realidade, sflo
setenta semanas de anos, ou 490 anos. Estes
são divididos em sete semanas (49 anos), 62

semanas (434 anos) e uma semana (7 anos).
A restauração completa de Israel não se
cumprirá com o retomo de um remanescen
te dos exilados depois dos setenta anos. Em
vez disso, Deus cumprirá as suas promessas
sobre o futuro de Israel depois de 490 anos.
Os estudiosos cristãos conservadores apli
cam esta profecia à vinda e à morte de Jesus,
o Messias (9.25-26) e à “destruição da cida
de [Jerusalém] e do santuário [Templo]”.
Estes eventos aconteceram depois das 7
semanas e das 62 semanas, ou 483 anos (se
gundo o calendário lunar judeu). Os 483
anos começaram com o decreto de Artaxerxes a Neemias para reconstruir os muros
de Jerusalém em 44 a.C. e terminaram com
a morte de Cristo, em 33 d.C. Os futuristas
interpretaram, de maneira clássica, a septu
agésima e última semana (no v. 27) como
tendo início muito tempo depois do final
da sexagésima nona semana. Daniel 12 e
os textos proféticos do N T que se baseiam
na profecia das setenta semanas mostram
que os acontecimentos da septuagésima
semana descrevem a Tribulação, incluindo
a revelação e a destruição do Anticristo.
A Bíblia também chama este período de
sete anos de tribulação, Dia do Senhor,
dia da ira, dia de aflição, dia de angústia,
tempo de angústia para Jacó, dia de trevas
e de tristeza, e de ira do Cordeiro. A sep
tuagésima semana completa a restauração
de Israel no tempo do fim (Dn 12.4,9; veja
também 8.17), de modo que se segue (e se
distingue) a era da Igreja (que é consumada
pelo arrebatamento).
O esquema em Daniel retrata a pers
pectiva pré-milenial e pré-tribulacional das
setenta semanas. Isto é, mostra o arrebata
mento tendo lugar antes da Tribulação, e a
segunda vinda de Cristo antes do Milênio.
Embora nem todos os evangélicos se ape-

Ktiein a umu interpretaçAo de arrebatamen*

teceu . E m ver dl»»o, Tlto, o «eneriil romano

to pré-tribulacional (alguns sSo favorável»
a uma perspectiva mesotribulacional ou

q u e destruiu o secundo Templo juntamente

pós-tribulacional), eles concordam que o
Anticristo surgirá durante a Tribulação, e
poderá estar em uma posição de autorida
de antes do arrebatamento, mas as pessoas
não o reconhecerão como o Anticristo até
que se inicie a Tribulação (2 Ts 2.6, 8).

A INTERPRETAÇÃO DA PROFECIA
A profecia das setenta semanas será
cumprida quando os seus seis objetivos de
restauração forem satisfeitos (Dn 9.24). Os
não futuristas afirmam que a morte, a ressur
reição e a ascensão de Jesus cumpriram es
tes objetivos. Por isso consideram que toda
a profecia foi cumprida, consecutivamente,
sem interrupção, entre a sexagésima nona
e a septuagésima semana. Alguns futuristas
concordam que alguns dos objetivos reden
tores podem ter se cumprido no primeiro
advento de Cristo, mas crêem que outros
objetivos não podem ser cumpridos isola
damente dos eventos que acompanham o
segundo advento. Por exemplo, ainda não
vemos a resposta ao interesse central de
Daniel — o tempo do fim do cativeiro dos
judeus e de Jerusalém (Dn 9.2).
A interpretação não futurista aponta
para as revoltas temporárias dos judeus,
mas todas elas foram malsucedidas e aca
baram levando à destruição da cidade e do
Templo e ao exílio. Isto, naturalmente, não
oferece nenhuma solução ao pedido espe
cífico de Daniel pelo retomo do seu povo a
Jerusalém, e pela reconstrução do Templo
(9.16-19). Como resultado, os não futu
ristas geralmente partem da interpretação
literal histórica e recorrem a um cumpri
mento simbólico: uma “restauração espiri
tual” que surge pela expiação de Cristo.
Gabriel prometeu a Daniel que aquele
que destruísse o Templo seria completa
mente destruído (9.27), o que nunca acon

com seu pai, o imperador Vespasiano, desfi
lou com os utensílios do Templo pelas ruas
de Roma. A destruição profética do destrui
dor do Templo no versículo 27 deve ocorrer

literalmente, assim como a destruição do
Templo no versículo 26 ocorreu literalmen
te e as referências messiânicas nos versículos
25-26 foram cumpridas literalmente. Esta
destruição é “decretada” — será, claramen
te, o resultado do juízo divino. Somente a
interpretação futurista que vê o destruidor
do Templo como o Anticristo (2 Ts 2.3-4;
Ap 11.1-2), com a sua destruição no segun
do advento de Cristo (2 Ts 2.8-9; Ap 19.1120), está em harmonia com esta profecia.

0 CUMPRIMENTO PROGRESSIVO DA
PROFECIA
Diversos outros fatores também apon
tam para um cumprimento progressivo fu
turo destes objetivos. Por exemplo, segun
do Daniel 9.24, a profecia de setenta sema
nas é para todo o Israel, e para Jerusalém.
Em outras palavras, não é uma promessa
universal. Ela prediz o futuro dos judeus em
sua terra histórica.
Em resposta à oração de Daniel, um
remanescente judeu retornou a Judá para
restabelecer a terra e reconstruir Jerusalém
e o Templo. Além disso, um Messias judeu
veio à terra de Israel para “expiar a iniqüida
de” (9.24). Da mesma maneira como estes
eventos se cumpriram literalmente, pode-se
esperar que os seis objetivos proféticos das
setenta semanas também se cumpram li
teralmente. Estes seis objetivos não foram
cumpridos na Igreja neste século; eles se
aplicam à nação judaica, no século futuro.
A M issão do M essias
Os três primeiros objetivos dizem res
peito aos pecados nacionais de Israel, e os
três últimos têm a ver com a salvação. O

Messias cumpre ente» objetivo» no seu pri
meiro e ni> segundo advento. O retorno de
Israel, no final dos setenta anos, não “extinguiu a transgressão” , nem “deu um fim
aos pecados” , nem “ expiou a iniqüidade” .

Os intérpretes judeus também susten
tavam que o cumprimento final destes ob
jetivos não fora cumprido com o retorno
de Zorobabel e a restauração empreendida
por ele, em 538 a.C. Segundo o intérprete
judeu Abarbanel, o pecado de Israel não
requeria setenta anos, mas 490, por causa
da transgressão à lei sabática (2 Cr 36.21).
Outros intérpretes judeus como Rashi e
Metzudos afirmaram que isto se referia a
um período posterior aos 490 anos, que,
segundo acreditavam, tinham terminado
com a destruição do segundo Templo.
A Morte do M essias
A profecia de Daniel revela claramen
te que o Messias veio e cumpriu a primeira
parte da sua missão (os três primeiros obje
tivos) no tempo predito nos versículos 2526, i.e., 483 dos 490 anos. N o versículo 26,
o Messias é morto, e Jerusalém e o Templo
são destruídos. Isto aconteceu no final do
período do segundo Templo, precisamente
quando as fontes rabínicas (veja o Talmude
babilônio, tratado do Sinédrio 97 a-b) es
peravam que o Messias viesse. A morte do
Messias deu um fim ao pecado e expiou a
iniqüidade, conforme predito no versículo
24. Este ato serve como base para a futu
ra salvação de Israel, no segundo advento
(Zc 12.10; Mt 24.30-31; Lc 21.27-28; Rm
11.26-27). As palavras “tirado... e não será
mais” podem querer dizer “sem herdar o
reino messiânico” (v. 26). Depois da morte
e da ressurreição de Jesus, Ele disse que o
reino ainda era futuro (A t 1.6-7).
O Program a do M essias

O cumprimento dos três últimos obs
táculos espera o tempo do fim. A expres-

silo "trazer a justiça eterna" refere-se íl
restauração milenial ou “era da Justiça"
(veja Is 1.26; 11.2-5; 32.16-18; Jr 23.5-6;
33.15-18). Esta restauração escatológica
também pode “selar a visão e a profe
cia” . O último objetivo, “ungir o Santo
dos santos”, deve considerar uma futura
dedicação do Santo dos santos do Tem
plo. A interpretação rabínica relaciona
isto ao terceiro templo. Segundo Tosefta
Sotah 13.2, o segundo Templo não tinha
sido ungido porque não continha a arca
do concerto nem a Shekiná (a presença
divina). Quando o Messias retornar em
glória, edificará o Templo milenial (veja
Ez 40— 48), e o encherá com a presença
divina (Ez 43.1-7). Ele o consagrará para
uso, por toda a era messiânica (Is 56.6-7;
60.7; Jr 33.18; Ez 43.1 1, 18-27; 44.11-28;
4 5 .1 3 _ 4 6 .1 5 ; Zc 14.16-21). Portanto,
Daniel descreve a missão do Messias para
com Israel, começando com a sua crucifi
cação como o Salvador de Israel, e culm i
nando com o seu reinado como o Rei de
Israel. Deus cumprirá todos os elementos
da oração de Daniel na era futura do rei
nado do Messias.
O evento notável que leva à conclusão
do programa messiânico para Israel na se
gunda metade da septuagésima semana é a
“abominação desoladora”. Um líder (cha
mado de “príncipe” como o Messias, no v.
25) do povo (os romanos) que destruiu o
segundo Templo faria um concerto com os
líderes (os muitos) de Israel. A natureza es
pecífica deste concerto não está clara, mas
tem a ver com a reconstrução do Templo,
de alguma maneira.
Jesus disse que a futura profanação do
Templo seria o sinal inevitável para Isra
el no tempo da Grande Tribulação (Mt
24.15; Mc 13.14). O apóstolo Paulo tam 
bém usou este sinal como evidência para a
ascensão inequívoca do “homem do peca
do” (o Anticristo) e do juízo de Deus, que

viria na Trlhula<,flo (2 T» 2.9; Ap 13.11*
15). Com a destruição do Anticristo e
seus exércitos por Cristo (A p 19.20), e o
arrependimento nacional de Israel (Rm
11.26-27), a restauração final de Israel e a
exaltação de Jerusalém e do santuário de
Deus, por que Daniel orava, se cumprirão
(veja Is 2.2-3; 4.2-6; Jr 3.17; Ez 37.24-28;
48.35; Zc 8.3-8; 13.1-2; 14.8-20).

0 PROPÓSITO DA PROFECIA
Daniel procurara os profetas e ora
ra, pedindo uma resposta para o mistério
que rodeava a desolação do Templo nos
seus dias. Ele aprendeu que os tempos
dos gentios começaram com o cativeiro
dos seus dias, e terminaria com um impé
rio internacional, liderado por um futuro
governante ímpio. Deus revelou que isto
aconteceria no tempo do fim, e que o ato
final da destruição do Templo assinalaria
o juízo final de Deus contra as forças gen
tias. Finalmente, Deus cumpriria todas as
suas promessas a Israel (Dn 2.44-45; 7.1727; 12.1,7). Na profecia das setenta sema
nas, Deus nos dá a chave para o enigma
profético do tempo do fim, de modo que
possamos saber o que esperar, e tenhamos
confiança em nossos dias.

— Randall Price e Thomas Ice
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SINAIS DOS TEMPOS
“E já está próximo o fim de todas as coisas;
portanto, sede sóbrios e vigiai em oração."
(1 Pe 4-7) Pedro e os outros apóstolos
perceberam que tinham se aproximado
dramaticamente da consumação do plano
de Deus para este mundo. A referência de
Pedro ao fim está expressa por um verbo
em um tempo perfeito no texto grego. Isto
significa a ação envolvida em uma realida
de presente, com conseqüências futuras.
Poderíamos, com igual exatidão, interpre
tar: “Já começou o fim de todas as coisas”.
Para Pedro, o fim do século era uma reali
dade presente.
A primeira vinda de Cristo deu início à
consumação dos séculos (veja At 2.14-20;
Hb 1.2); a segunda vinda a concluirá (Mt
24-30). Portanto, toda a era da Igreja pode
ser considerada como “os últimos dias”.
As Escrituras também falam do fim
como um evento futuro. O apóstolo Paulo
predisse: “[...] nos últimos dias sobrevirão
tempos trabalhosos” (2 Tm 3.1). O versí
culo inicial de Apocalipse faz referência
às “coisas que brevemente devem aconte
cer” (A p 1.1), e prossegue avisando-nos
que “o tempo está próximo” (A p 1.3). As
Escrituras também apresentam a vinda
de Cristo como uma realidade iminente.
Cristo prometeu: “Eis que presto venho”
(A p 22.7). Ele virá repentinamente —
virá pela Igreja, a qualquer momento!
Desse modo, perguntamos: Que tempo
estamos vivendo agora? Pedro escreveu
que Cristo foi “ [...] manifestado, nestes úl
timos tempos” (1 Pe 1.20). Mas ele tam
bém se referiu à vinda de Cristo como um
evento futuro, “ [...] prestes para se revelar
no último tempo” (1 Pedro 1.5). Ele cla
ramente via os últimos tempos como uma
realidade presente e também como um
evento futuro.

A Bíblia afirma três fatos básicos sobre a
vinda de Cristo e a consumação dos séculos.
Em primeiro lugar, estamos vivendo os
últimos dias. Cada geração de crentes vi
veu com a esperança do retorno iminente
de Cristo. Nós cremos que Ele pode retor
nar para buscar-nos a qualquer momento.
N ão há nenhum evento profético para se
cumprir antes que Ele venha arrebatar a sua
Igreja. N a verdade, determinados eventos,
como o retorno de Israel a sua terra, indi
cam que estamos próximos do fim.
Em segundo lugar, o calendário de
Deus não é o nosso. Pedro alertou que,
nos últimos dias, viriam escarnecedores
questionando a promessa da segunda vin
da de Cristo (2 Pe 3.3-4). Eles rejeitarão
a idéia da intervenção de Deus na histó
ria humana e sugerirão que todas as coisas
avançam no seu próprio ritmo, sem Deus.
Tais céticos também deixam de antecipar
o juízo vindouro de Deus sobre o mundo
(2 Pe 3.8-9). Mas não ousemos confundir
a paciência de Deus com uma mudança
em seus planos. Ele está esperando, dando
às pessoas tempo para que se arrependam.
A Bíblia adverte: “O que há de vir virá e
não tardará” (Hb 10.37).
Em terceiro lugar, a vinda de Cristo está
cada vez mais próxima. A Bíblia promete
enfaticamente que Ele está vindo outra vez
(Lc 12.40; Fp 3.20; T t 2.13; Hb 9.28). As
Escrituras insistem que estejamos vigilan
tes, esperando prontamente o retomo do
nosso Senhor. Cada dia que passa deixa-nos
um dia mais próximos. Quer Ele retome na
próxima semana, quer depois de mil anos,
devemos viver como se Ele voltasse hoje.

ANTECIPAR
A antecipação é a chave para a pre
paração. Se realmente crermos que Jesus
está vindo, desejaremos estar prepara
dos para quando Ele vier. Jesus deixou o
exemplo com seu ensinam ento profético

através da parábola das dez vlrucns (Mt
25.1-13). Som ente aquelas preparada*
para as bodas foram convidadas para o
banquete. A s demais foram deixadas
de lado. Jesus usou este exemplo para
lembrar-nos que devemos “aguardar vi
gilantes”, visto que não conhecemos o
momento da sua vinda. O arrebatamento
pode acontecer a qualquer momento.

0 QUE 0 FUTURO NOS RESERVA?
A Bíblia prediz os principais eventos
futuros, e nos dá a visão geral do que virá
no tempo do fim. Os detalhes específicos
não são sempre claros, e devemos ser cau
telosos quanto a tentar especular além do
que a própria Bíblia revela. O nosso obje
tivo é que sejamos equilibrados, sem mini
mizar nem maximizar o futuro. N ão deve
mos tentar fazer a Bíblia dizer mais do que
realmente está dizendo.
Aqueles que preferem uma interpretação
literal da profecia prevêem o retomo de Isra
el à terra, a reconstrução do Templo, o surgi
mento de um Anticristo literal, a assinatura
e o rompimento de um verdadeiro tratado
de paz, e a derradeira invasão de Israel, que
levará à batalha do Armagedom. Não cre
mos que possamos simplesmente espirituali
zar as declarações básicas da profecia bíblica.
Para nós, o arrebatamento significa “ser le
vado” ao céu (1 Ts 4-13-17) e os “mil anos”
do reinado de Cristo significam literalmen
te mil anos (Ap 20.4). Não descartamos o
uso de linguagem figurada ou simbólica nas
passagens proféticas (tal como “o Cordeiro”,
“a besta” e “o dragão” ). Mas cremos que as
passagens proféticas que apontam para a se
gunda vinda de Cristo referem-se a pessoas e
eventos específicos, como as passagens pro
féticas que apontavam para a sua primeira
vinda (como Is 53).
De acordo com o ponto de vista pré-tribulacional, cremos que Jesus Cristo retomará
para arrebatar a Igreja, antes da Tribulação.

Ai) comentar cate evento espetacular, o
apóstolo Paulo escreveu: "Porque o mesmo
Senhor descerá do céu com alarido, e com

voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;
e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro; depois, nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados [gr. harpazo, “agarrados e
levados”] juntamente com eles nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos ares, e assim estare
mos sempre com o Senhor” (1 Ts 4-16-17).
A imagem do futuro na profecia bíblica
concentra-se em quinze predições-chave,
muitas envolvendo sinais do retorno de
Cristo no fim da Tribulação. Algumas des
tas profecias já se cumpriram, de modo que
provavelmente estamos muito próximos
do fim, porque o arrebatamento precederá
o retomo final de Cristo à terra.
A Propagação do Evangelho e o Cresci
mento da Igreja
Jesus fundou a Igreja e prometeu con
tinuar a edificá-la, até que Ele retornasse
(Mt 16.18). Ele também predisse que o
Evangelho “será pregado em todo o mun
do, em testemunho a todas as gentes” (Mt
24-14). O crescimento da Igreja e a evangelização do mundo continuarão até que o
corpo de Cristo esteja completo. Nenhuma
profecia nos diz exatamente quanto tempo
durará a era da Igreja. Ela continuará até
que o Senhor retorne, para receber a Igreja
no arrebatamento.
A Multiplicação da Iniqüidade e a D isse
minação do M al
A Bíblia também prediz que a “multi
plicação da iniqüidade” continuará até o
fim da era (M t 24-12). Paulo predisse que
“nos últimos dias sobrevirão tempos tra
balhosos” e então definiu estes dias como
um período de incomparável cobiça, ava
reza e egoísmo (2 Tm 3.1-5). Hoje, estas
profecias estão sendo cumpridas em um
ritmo assombroso.

O Surgim ento de Faixox Profetax e das
Rellglõex Apóstatas
O próprio Jesus advertiu sobre a vinda

de “falsos Cristos” e “falsos profetas” (Mt
24 4,24). Pedro predisse: “Haverá também
falsos doutores” (2 Pe 2.1). Paulo os cha
mou de “falsos apóstolos [...] obreiros frau
dulentos, transfigurando-se em apóstolos
de Cristo” (2 Co 11.13). A Bíblia parece
indicar que os falsos profetas e as religiões
apóstatas ficarão cada vez piores à medida
que nos aproximarmos do fim (Jd 17-18).
O Retorno de Israel à Terra Prometida

“E vos tirarei dentre os povos [...] das
terras nas quais andais espalhados”, escre
veu Ezequiel (20.34). “Trarei a tua semente
[...] das extremidades da terra”, prometeu
Isaías (43.5-6). Em 1948, estas antigas
profecias cumpriram-se, quando Israel se
tornou novamente uma nação, depois de
aproximadamente 1900 anos em exílio.
Ezequiel predisse um retorno em dois está
gios: uma congregação física e um renasci
mento espiritual (Ez 37.1-14).
Conflito no Oriente Médio
A imagem geral do futuro é de turbulên
cias entre os judeus e os árabes no Oriente
Médio. Jesus advertiu sobre “guerras” e “ru
mores de guerras” no futuro (veja Mt 24-67). O profeta Joel predisse que as nações in
vadirão Israel nos últimos dias: “Multidões,
multidões no vale da Decisão! Porque o dia
do Senhor está perto, no vale da Decisão” (J1
3.2-14). Ezequiel (38.1-6) anteviu uma gran
de invasão a Israel nos “últimos dias” por uma
coalizão de nações: Magogue, Pérsia, Líbia,
Etiópia, Gomer e Togarma. Coletivamente,
os profetas previram o retomo de Israel à ter
ra, mas sob constante ameaça de ataque.
O Arrebatamento da Igreja

Em alguma ocasião, não datada, no fu
turo, Jesus retornará para arrebatar a Igre

ja (todos 01 crente*) tu» céu. Quando se
preparava para retornar tu» céu, Jesus pro
meteu: "Virei outra vez e vos levarei para
mim mesmo" (Jo 14.3). Paulo predisse que
aqueles que morreram em Cristo ressusci
tarão primeiro, e depois os crentes vivos

serão “arrebatados” nas nuvens, unindo-se
àqueles que ressuscitaram (1 Ts 4-13-17).
O arrebatamento acontecerá “ [...] num
momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta” (1 Co 15.52).
O arrebatamento precede a Tribulação e
cumpre a promessa do Senhor: “Também
eu te guardarei da hora da tentação que há
de vir sobre todo o mundo” (Ap 3.10).
A s Bodas de Cristo e a Igreja no Céu
Depois do arrebatamento e antes do
retorno de Cristo à terra, acontecerão as
“bodas do Cordeiro” no céu (Ap 19.7-9).
Depois das bodas, tem lugar a “ceia das bo
das”, que parece durar sete anos, durante
o período da Tribulação na terra. Cristo é
o Esposo, ou Noivo, e a Igreja é a esposa,
ou noiva de Cristo (veja Ef 5.25-27; 2 Co
11.2). Seguindo o padrão das bodas judai
cas tradicionais nos tempos bíblicos, Jesus
falou do compromisso prometido, seguido
pela saída do esposo, para preparar um lu
gar para a esposa, e, em seguida, o retorno
repentino do esposo “à meia-noite”, para
levar a esposa consigo (Mt 25.1-6).
O Aparecimento do Anticristo e do Falso
Profeta
Paulo prediz o surgimento do “homem
do pecado” depois que aquele que o detém
(o Espírito que habita na Igreja) tiver sido
tirado (2 Ts 2.3-8). “Então, será revelado o
iníquo”, escreve Paulo. Isto parece indicar
que a identidade do Anticristo continuará
sendo um mistério até depois do arrebata
mento. João o chama de “besta” em A po
calipse 13.1-10, e de “anticristo” em 1 João
2.22. João também retrata este grande líder

político sendo auxiliado pelo "falso profe*
ta" — um líder religioso enganador (A p
13.11-18). Juntos, eles enganain todo o
mundo durante o período da Tribulação.

O Desenvolvimento de um Sistema Qlobal
O livro do Apocalipse prediz claramen
te que o mundo do futuro combinará uma
economia global (A p 13.16-17), um gover
no mundial (13.8; 17.1-18) e uma religião
universal (13.8-12). A economia global já
é uma realidade! O governo mundial está
em processo de formação, sob a bandeira
da democracia. N a atualidade, os Estados
Unidos são o país principal no esforço para
assegurar paz e segurança global. Um con
senso de religião mundial não existe hoje,
mas poderia facilmente vir a desenvolverse depois do arrebatamento. Enquanto isso,
o sentimento da cristandade apóstata con
tinua a favorecer uma religião de tolerân
cia universal.
O Período da Tribulação
Apesar dos esforços para a paz mundial,
a lei do Anticristo será marcada por guerras
de destruição em massa, desastres ambien
tais e juízos divinos (Ap 6.1-16; 9.16-18).
Daniel (12.1) chama o período de “tempo
de angústia”. Sofonias (1.14) chama-o de
“grande dia do Senhor”. Jeremias 30.7 traz
a frase “tempo de angústia para Jacó”. Em
João, temos “ira do Cordeiro” (Ap 6.16). A
maioria dos pré-tribulacionistas encaram a
Tribulação como simultânea com os sete
anos da septuagésima semana de Daniel
(Dn 9.24-27). Nós acreditamos que o A n 
ticristo fará um tratado de paz com Israel
durante este período, mas romperá o trata
do na metade da Tribulação (Dn 9.27).
A B atalh a do A rmagedom
A imagem profética indica que uma sé
rie de guerras de destruição em massa acon
tecerá no futuro (Ap 6— 18). O resultado

6 que metade da populaçSu dn mundo serri
destruída (A p 8.7; 9.16-18). No final, estas
guerras culminarão em uma batalha final
“ no lugar que [...] se chama Armagedom”

(Ap 16.16). Os montes “se derreterão”
com o sangue (Is 34.3). “Todos os povos
que guerrearam contra Jerusalém” serão
destruídos (Zc 14.12-13). No final, o pró
prio Cristo retomará e derrotará a Besta e o
Falso Profeta, lançando-os no lago de fogo
(Ap 19.11-20). Satanás será preso no abis
mo por mil anos (Ap 20.1-2). Cristo ven
cerá a maior batalha na história do mundo
quando derrotar os inimigos de Deus, pelo
poder da sua palavra falada (Ap 19.15,21).
O Retorno Triunfal de Cristo

Jesus predisse que, um dia, “aparecerá
no céu o sinal do Filho do Homem [...] e
verão o Filho do Homem vindo sobre as
nuvens do céu, com poder e grande glória
(Mt 24.30). Zacarias (14.3-4) predisse que
“estarão os seus pés sobre o monte das O li
veiras” e que “o monte das Oliveiras será
fendido pelo meio”, quando Ele retornar.
Isaías (63.1-4) retrata Cristo marchando
em triunfo, em vestes salpicadas de sangue,
no “dia da vingança”. Apocalipse 19.11-16
descreve-o vindo sobre um cavalo bran
co com a Igreja, vestida de branco, a seu
lado. Ele “julga” com olhos “flamejantes”
e “guerreia” com “uma aguda espada”, que
entendemos que seja a sua palavra falada.
Ele pisa o “lagar [...] da ira do Deus Todopoderoso” quando vem reinar como “Rei
dos reis e Senhor dos senhores”.
O Reino M ilenial

Os profetas do AT retrataram a futura
era messiânica como um período de paz
e prosperidade para Israel, quando “con
verterão as suas espadas em enxadões” e
não “levantará espada nação contra n a
ção” (Is 2.2-4). Eles também predisseram
o Messias reinando “sobre o trono de

Davi e no seu reino" (Is 9.6-7). O N T
retrata este tempo como um período em
que Cristo governa a terra com sua es

posa, a Igreja, por mil anos (A p 20.1-6).
Nós “reinaremos sobre a terra” como reis
e sacerdotes em Cristo (A p 5.10). A que
les que sobreviverem à Tribulação vive
rão no reino milenial, pois a vida na terra
continuará por mil anos.
O Juízo do Qrande Trono Branco

Depois do reinado de mil anos, Deus
permitirá que Satanás seja solto do abismo,
e este tentará uma última vez derrotar o Rei
no de Deus (Ap 20.7-10). Deus irá derrotálo permanentemente e o lançará no lago de
fogo. O reino milenial será transferido ao
Reino eterno de Deus (1 Co 15.24) e o ju
ízo do Grande Trono Branco determinará a
condenação eterna de todos os perdidos, de
todos os tempos, aqueles cujos nomes “não
foram achados escritos no livro da vida”
(Ap 20.11-15). Nesta ocasião, até mesmo
“a morte e o inferno” serão lançados no lago
de fogo, a “segunda morte”.
Eternidade
A Bíblia retrata a condição eterna como
uma bênção perpétua onde o paraíso é recu
perado. A “árvore da vida” é restaurada (Ap
22.2), e os redimidos de todos os tempos vi
vem juntos no “novo céu” e na “nova terra”,
tendo a “nova Jerusalém” como sua morada
central (Ap 21.1-13). Deus limpará de seus
olhos toda lágrima, e o seu povo não terá
mais “morte, nem pranto, nem clamor, nem
dor” (Ap 21.4). Isaías (65.19) predisse: “nun
ca mais se ouvirá [... j voz de choro nem voz
de clamor”. Deus Pai e Cristo, o Cordeiro,
serão a luz e o templo da cidade eterna (Ap
21.22-23). As doze portas da cidade recebem
os nomes das doze tribos de Israel, e as doze
fundações recebem os nomes dos doze após
tolos, enfatizando a unidade eterna do povo
redimido de Deus (Ap 21.11-14).
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vida; quem crê cm mini, ainda que esteja
morto, viverá" (Jo 11.25). Esta é a gran

de promessa de Cristo. Ele nos convida a
crer nEle, e promete recompensar-nos com
a vida eterna (Jo 3.16; 4.36; 5.24). A Bí
blia retrata a eternidade como um lugar de
grande atividade, pois estaremos servindo a
Cristo para sempre.

rompimento do» sete «elo» dá Início i\ trlbu*
laçflo (Ap 5.1 -5). Após a abertura do último
selo (H.I-2), vem o soar de sete trombeta»
(8.2-9.21; 11.15-19). Depois de o sétimo
anjo tocar a última trombeta (15.8— 16.1),
a primeira taça da “ira de Deus” 6 derramada
sobre a terra. Os anjos de Deus são os execu

tores desses juízos sobre o inundo.

A INTENSIDADE DAS SETE TAÇAS
UMA PRONTIDÃO CONSTANTE
Até que soe a trombeta, ou que a morte
venha para levar-nos à eternidade, devemos
tixar os olhos no Salvador (Hb 12.2). Ele
é o foco da profecia da Bíblia. Os profetas
predisseram a sua primeira vinda com in
crível exatidão, e fizeram o mesmo quanto
à sua segunda vinda. Jesus disse: “Quando
essas coisas começarem a acontecer, olhai
para cima e levantai a vossa cabeça, porque
a vossa redenção está próxima” (Lc 21.28).
Independentemente do que aconteça no
futuro, podemos estar seguros de que Jesus
virá outra vez!

O que há dentro das taças? Embora a
Bíblia nada revele, as descrições do terror
que cai sobre a terra indicam algum tipo de
líquido ou água escaldante. As taças da ira
formam a seqüência de juízos mais intensa
a cair sobre o mundo. “A diferença entre
as trombetas e as taças passa pelos efeitos
mais amplos destas últimas, que, inclu
sive, ocorrem em rápida sucessão. Assim
que Deus ordena, as taças são rapidamente
derramadas. Cada [anjo] ‘derrama’ sua taça
(copo ou vaso) sobre o alvo que lhe é de
terminado” (Hindson, p. 168).

UMA DESCRIÇÃO DAS SETE TAÇAS

— Ed Hindson
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TAÇAS DE JUÍZO
Durante a Grande Tribulação, três seqüên
cias dos juízos de Deus vêm sobre a terra. O

A primeira caça causa, naqueles que pos
suem a marca da Besta, chagas repugnan
tes (gr. pornnn) ou, possivelmente, úlceras
putrefatas na região genital (Ap 16.2). A
palavra para “chaga” é helkos, que significa
úlcera ou abcesso. Tais feridas são também
qualificadas como “malignas” (gr. kakos), a
fim de enfatizar sua gravidade.
A segunda taça é derramada sobre o
mar, que se transforma em sangue. A água
torna-se um tipo de caldo fétido e terrível,
morrendo “todo ser vivente que havia no
mar” (A p 16.3).
A terceira taça é derramada sobre rii >» e
fontes de água, que também se tornam san
gue e ficam terrivelmente poluídos ( If>,47). O anjo que derrama esta taça proclama
que Deus é o Justo, que vive eternamente
e julga estas coisas. Deus não está julgando
apenas as pessoas que vivem na terra, ma»

também a própria terra, e, especificamente
nesse momento, as águas do planeta. Em
sua carta aos romanos, o apóstolo Paulo
lembra que “ toda a criação geme e está jun
tamente com dores de parto” por causa do

volto em "trevaH, e o» homens |mordem| a
língua por causa da dor que Isentem!’’. A in 
da não há, contudo, arrependimento algum.
Em vez disso, “por causa das suas dores e
por causa das suas chagas, [blasfemam] do

pecado (Rm 8.22). O Senhor submeteu-a
à vaidade e, algum dia, “a própria criação
será redimida do cativeiro da corrupção”
(Rm 8.20-21). Também em relação a esta
terceira taça, João afirma que Deus deu esta
poluição (sangue) aos homens porque eles
“são merecedores”. Homens iníquos, vi
vendo sobre a terra durante a tribulação,
“derramaram o sangue dos santos e dos
profetas” (Ap 16.6). Os mártires próximos
ao altar bradam: “Certamente, ó Senhor
Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos
são os teus juízos” (A p 16.7). Por causa de
seus pecados e de sua rebelião coletiva con
tra Deus e seu Cristo, a grande maioria das
pessoas que vivem sobre a terra merece o
que está por vir.
A quarta taça da ira de Deus é derra
mada sobre o sol “para abrasar os homens
com fogo” e grande calor (16.8-9). Seria
este horror suficiente para trazer arrependi
mento? Não. Eles “blasfemaram o nome de
Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem
glória”. Por mais dolorosa que seja a Grande
Tribulação, a maioria das pessoas não virá a
Deus. A maior parte seguirá sem arrependi
mento e sem honrá-lo. “Isto leva-os ao arre
pendimento e à humilhação? Seus espíritos
ficam abatidos diante da severidade cada vez
maior das punições que recebem? Não! Eles
blasfemam o nome de Deus. Que estranha
reação humana frente à manifestação da ira
do Todo Poderoso! Como a vontade do ho
mem é irremediavelmente má e completa
mente corrupta!” (Scott, pp. 328-329)
O quinto anjo derrama sua taça sobre
o trono do Anticristo e seu reinado (Ap
16.10-11). Seu reino, o imenso império que
controla os povos e as nações da terra, é en

Deus do céu e não se [arrependem] das suas
obras”. Alguns estudiosos acreditam que “o
‘reino da besta’ não diz respeito ao mundo
inteiro, mas apenas ao seu próprio, a partir
do qual ele mais tarde viria a controlar todos
os outros reinos” (Morris, p. 306).
O sexto anjo esvazia sua taça sobre o
grande rio Eufrates (A p 16.12-16), “cujas
águas secaram, para que se preparasse
o caminho dos reis que vêm do lado do
nascimento do sol”. A o mesmo tempo,
três espíritos imundos, semelhantes a rãs,
saem da boca do Dragão (Satanás), da
boca da Besta (Anticristo) e da boca do
Falso Profeta (ver Ap 13). “São espíritos
de demônios, operadores de sinais, e se di
rigem aos reis do mundo inteiro com o fim
de ajuntá-los para a peleja do grande Dia
do Deus Todo-Poderoso.” (16.14). Esses
reis irão reunir-se na Terra Santa, na “C o 
lina de Megido” (ou Har-Magedon), onde
ocorrerá o confronto final entre os exér
citos da terra. Tal evento provocará uma
das maiores batalhas da terra (19.17-21).
Os líderes do mundo ajuntarão os seus
exércitos e serão derrotados pelo Senhor
Jesus Cristo, quando Ele retornar em sua
segunda vinda.
Por que motivo o rio Eufrates é men
cionado em Apocalipse 16.12? “Correndo
por quase 3.200 km a partir da Turquia,
atravessando a Síria e o Iraque dos dias
de hoje, e desaguando no Golfo Pérsico,
o rio Eufrates funciona como um tipo de
barreira cultural contra os exércitos do les
te. Em alguns lugares, ele possui quase um
quilômetro e meio de largura. Durante a
Grande Tribulação, Deus o secará para que
os reis do oriente possam atravessá-lo em
seu caminho para Israel” (Couch, p. 276).

“Quando cNNti tiK.m for derramada sobre o
rio Eufrates, c Ih secará suas águas e prepa
rará o caminho para alguns reis conhecidos
como ‘reis do Oriente’. Eles estão vindo!
Zacarias também menciona essa reunião,
a vinda dos reis e a seca do rio (veja Zc
10.10-11). Estes reis também podem ser
denominados ‘reis que vêm do lado do nas
cimento do sol’. Estes são os Reis do Orien
te.” (Tucker, p. 328)
Quando o sétimo anjo derramar a última
taça da ira de Deus sobre a terra (Ap 16.1721), ouvir-se-á uma voz do Templo celestial
dizendo: “Está feito!” Em seguida, haverá
trovões, relâmpagos e um grande terremo
to, “como nunca tinha havido desde que há
homens sobre a terra; tal foi este tão grande
terremoto”. Uma grande cidade, Jerusalém
ou Babilônia, será dividida em três partes
e Deus se lembrará da iniqüidade da Babi
lônia. Ele lhe dará “o cálice do vinho da
indignação da sua ira”. As ilhas fugirão, as
montanhas serão aplainadas e uma grande
chuva de granizo cairá do céu. E os homens
se arrependerão? Não. Em vez disso, “[blas
femarão] de Deus, porquanto o seu flagelo
[será] sobremodo grande”.
Com a sétima e última taça, “não ape
nas todas as cidades da terra sofrerão gran
de juízo, por causa do grande terremoto que
deixará em ruínas todos os monumentos à
engenhosidade humana, mas as Escrituras
também indicam grandes transformações
na topografia mundial. O versículo 20 traz
a assombrosa declaração de que ilhas serão
afetadas e montanhas desaparecerão. A sa
nha da ira de Deus, lit. “o furor da sua ira”,
será manifestada em toda a terra” (Walvoord, p. 241).
Os juízos dos selos, das trombetas e das
taças provavelmente formam a linha mes
tra dos eventos da Grande Tribulação. “Es
ses sete anjos, que derramam as sete taças
da ira, são na verdade um ‘grande’ sinal,
pois ‘neles a ira de Deus é consumada’.

Quando os virmos virem do 'templo de
Deus nos céus’, toda a paciência de Deus
ter-se-á esgotado" (Newell, p. 236).

—Mal Couch
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TEMPLO
O Templo em Jerusalém é o ponto central
da restauração, por Deus, da nação de Isra
el, e a origem da sua bênção para o mundo
(Is 2.2-3; 4.4-6; 56.6-7; 60.7-14; 66.18-21;
Jr 3.17-18; 33.14-18; Ez 37.25-28; 40-48; J1
3.26-27; Mq 4.1-8; S f 3.11-13; Ag 2.6-9;
Zc 2.10-12; 6.12-15; 8.3). As palavras he
braicas mais comuns no AT para o Tem
plo de Jerusalém são beit adonai (“casa do
Senhor” ) e beit elohim (“casa de Deus”)
— expressões que indicam que o Templo
é um lugar onde Deus habita, assim como
era o mishkan (“Tabemáculo” ). Outra pa
lavra hebraica para o Templo, encontrada
particularmente nos livros dos profetas, é

inlkÜHsh ("|Lugar| Santo" ou “ Santuário").

O N T dá continuidade ao uso que a Septuaginta faz da palavra grega naos, um subs
tantivo derivado do verbo naio (“habitar” ),
que normalmente se refere à parte interior
do Templo (o Santo dos Santos). O livro
do Apocalipse usa esta palavra, tanto para
o Templo terreno quanto para o celestial
(Ap 11.1,19; 15.8; 21.22).

zaram a reconstruçAo de um segundo Tempio, depois que a nação tivesse se arrepen

dido e concluído um período de puniçAo
no exílio. O segundo Templo (515 a.C.)
indicava o ideal profético de um Templo
de Restauração (veja A g 2.1-9), e o profeta
Ezequiel recebeu o projeto deste Templo
final e seu serviço (Ez 40— 48).

0 SEGUNDO TEMPLO
0 PRIMEIRO TEMPLO
A história do Templo revela-se progres
sivamente nos registros proféticos. Sobre o
monte Moriá, Deus mostrou a Abraão onde
o Templo seria edificado (Gn 22.2,14);
Moisés recebeu instruções proféticas para
estabelecer o serviço do Templo neste mes
mo lugar (Ex 15.17) e criar os seus utensí
lios sagrados (Ex 25.8-9,40). O rei Davi re
cebeu uma revelação profética do Templo
(1 Cr 28.11,19) para transmitir ao seu filho,
Salomão, que editicaria o Templo segundo
o concerto profético estabelecido com seu
pai (2 Sm 7.12-13; 1 Reis 5.5; 6.12-13).
Davi comprou a eira no monte Moriá e
erigiu ali um altar. Este tomou-se o lugar
do primeiro Templo (2 Sm 24.18-25; 1 Cr
21.18— 22.1), em confirmação do concerto
de Abraão e da promessa de Deus de pro
ver provisão espiritual ali (Gn 22.14). Esta
localização também era uma confirmação
do concerto de Davi e da promessa de um
filho (Salomão), que edificaria a casa de
Deus, e cuja casa Deus edificaria, até que
o Filho messiânico ali estabelecesse o seu
trono para sempre (1 Cr 17.14; 22.10).
O concerto de Davi possibilitou um
Templo em Jerusalém como símbolo da
presença de Deus entre eles e como bênção
de Israel, com a condição da obediência da
nação. Portanto, dependendo da fidelidade
espiritual de Israel, o Templo poderia ser
removido ou restaurado. Os profetas avi
saram da destruição do primeiro Templo
como evidência do juízo divino, e profeti

O segundo Templo não cumpriu o ide
al de restauração, que incluía a completa
restauração de Israel e da dinastia de Davi
(Ez 37.21-25; Am 9.11-15; Zc 8.7-13), a
conversão das nações, a sua homenagem ao
Deus de Israel, e o tributo ao seu Templo
(Is 2.2-3; 66.18-20; Ag 2.7-9; Zc 6.12-15;
8.21-23; 14.16-19; veja Ap 21.24-26). Ao
contrário, o segundo Templo foi constru
ído sob ocupação estrangeira, enquanto
a maioria da nação judaica continuava
no exílio, fora de sua terra. Ao longo da
maior parte dos 586 anos de sua história,
o segundo Templo esteve sob dominação
estrangeira, e sujeito à destruição. Duran
te a sua fase final, ele foi completamente
remodelado, pelo rei (não judeu) Herodes,
o Grande, da Judéia, e controlado por um
sacerdócio que não seguia a Zadoque, cujos
sumos sacerdotes eram nomeados politica
mente. Estas deficiências revelavam que o
segundo Templo não cumprira as profecias
do Templo da Restauração (o Templo fi
nal). A rejeição, por parte de Israel, de Je
sus como o Messias, condenou o segundo
Templo à destruição judicial.
Os pronunciamentos proféticos de Jesus
sobre a destruição do Templo (Mt 24-2; Mc
13.2; Lc 21.6,20-24) devem ser considera
dos sob esta luz, e não como uma rejeição
ou substituição do Templo, como institui
ção legítima, no plano de Deus. Jesus tam
bém fez declarações positivas a respeito do
Templo (Mt 12.4; 17.24-27; 23.16-21; Jo
2.16-17). No Sermão do Monte (Mt 24.15;

Mc 13.14), Ele Indicou que o Templo terln
continuidade no futuro, antes da época do
»eu segundo advento. Portanto, em conti
nuidade ao programa do AT esperado para
a restauração de Israel, Jesus e os autores
do N T olhavam adiante, para um Templo
reconstruído em Jerusalém, como parte do
programa escatológico.

OS TEMPLOS FUTUROS
Um Templo final, no reino milenial,
será parte da restauração maior, prometida
í> nação de Israel. Esta promessa foi feita
no final do período do primeiro Templo (Is
1.24— 2.4; 4.2-6; 11.1-12.6; Jr 30-33; Ez
36— 48; J1 2.28-3.21; Am 9.11-15; Mq 4-5;
7.11-20; S f 3.9-20), e novamente pelos
profetas que profetizaram depois do retor
no do cativeiro (veja Dn 9— 12; Ag 2.5-9;
Zc 8— 14; Ml 3— 4), e confirmada no N T
(veja A t 3.19-26; Rm 11.1-32). Ela con
tinha elementos inseparáveis que teriam o
seu cumprimento:
•

o retomo de Israel à sua terra (em
descrença);

•

a experiência da época dos proble
mas de Jacó (Tribulação);

•

a reconstrução do Templo;

•

o retomo do Messias;

•

a redenção de Israel;

•

a restauração da glória de Israel (o
Milênio).

Conseqüentemente, estes textos reve
lam que o futuro Templo terá duas fases,
uma durante a Tribulação (o terceiro Tem
plo) e uma no Milênio (o Templo final ou
da Restauração).
O Templo é o símbolo da existência na
cional e espiritual de Israel, e este programa
futuro envolve tanto a profanação nacional
(na Tribulação) quanto a restauração espiri
tual (no Milênio). (Sobre a profanação, veja

Ed 5,11«12; E: 8.6-18; S f 1.9, Sobre • reuniuravflo, veja Ag 1.7-9; 2.15-19; Zc 1.15-16;
Ml 3.7-12). O Templo da Tribulação será
construído por judeus incrédulos e profa
nado pelo Anticristo (Is 66.1-6; Dn 9.27;
11.36-45; 2 Ts 2.3-4; Ap 11.1-2). O Templo
milenial será construído pelo Messias (Zc
6.12-13), por judeus redimidos, e (como um
sinal particular de restauração) representan
tes das nações gentias (Ag 2.7; Zc 6.15; veja
Is 60.10). Ele será distinto do Templo da
Tribulação, pelo retomo da glória shekinah
de Deus, (Ez 43.1-7; veja 10.4,18-19; 11.2223) e pela adoração dos gentios (Is 60.6; Sf
3.10; Zc 2.11; 8.22; 14.16-19).
O Templo da Tribulação

O Templo da Tribulação aparentemen
te continua até o início do reino messiâ
nico (Zc 14-3-9), época em que o Messias
reconstruirá o Templo para cumprir o ideal
da restauração (Zc 6.12-15). O concerto
estabelecido em Daniel 9.27 pode resultar
na reconstrução do terceiro Templo, por
que o rompimento do concerto acontece
pela interrupção do sistema sacrificial re
novado, pela “abominação desoladora”.
O apóstolo Paulo predisse que o A nti
cristo realizaria esta profanação (implíci
to no “príncipe que há de vir” de Daniel
; Dn 9.26) assentando-se no Templo e
usurpando o lugar da manifestação divina
(2 Ts 2.3-4; veja Êx 25.22; SI 132.7,13-14;
Ez 43.5-7). Paulo indicou que este ato de
profanação identificaria o Anticristo a Is
rael (2 Ts 2.3,8-9; veja Ap 13.13-15). João,
que igualmente esperava o Anticristo (1 Jo
2.18), posicionou-o no átrio que está fora
do Templo quando as forças gentílicas in
vadissem Jerusalém (Ap 11.1-2). E Jesus
declarou que a presença do Anticristo mar
caria a septuagésima semana, separando a
experiência inicial da ira ou das dores (veja
Mt 24-4-14; Ap 6.1-17) do período de con
clusão da ira, a Grande Tribulação, cujo

O Templo Milenial

dá o repouso. Isafas predisse um repouso
futuro parti Israel depois de seu último
exflio, que se evidenciaria por uma reno
vação e uma transformação da natureza

O Templo milenial é distinto de qual
quer Templo histórico anterior. O primei
ro Templo não tinha adoradores gentios,
e o segundo, posteriormente, não tinha a
Shekinah, como também não terá o ter
ceiro Templo. O Templo milenial, em con
traste, incluirá todos estes elementos (Is
2.2-4; 60.7,13; Jr 33.18; Ez 37.26-28; 43.17; Ag 2.9; Zc 6.12-13; 14.20), terá uma ar
quitetura diferente, e um monte ampliado
para o Templo (Ez 40— 48). Isaías 2.2-3 ex
plica que, nos últimos dias, o mundo virá
ao Templo milenial para aprender a lei de
Deus, como base do governo milenial: “O
monte do Templo do Senhor [o Templo
milenial, erigido sobre o monte do Templo| [...] ficará acima de todos os montes.
Os povos de todas as nações irão correndo
para lá, e dirão: “Vamos subir ao monte do
Senhor [o monte do Templo], vamos ao
Templo do Deus de Israel. Ele nos ensina
rá o que devemos fazer, e nós andaremos
nos seus caminhos. Pois os ensinamentos
do Senhor vêm de Jerusalém; do monte
Sião ele fala com o seu povo” (veja tam
bém Mq 4-2-3). Portanto, no Milênio, o
Templo será o sinal do cumprimento do
novo concerto, para a nação de Israel, que
será protegida e prosperará sob os seus ter
mos (Is 59.20-21; Jr 31.27-40; 32.37-40; Ez
16.60-63; 37.21-28). Israel jamais violará
o concerto, porque todo o povo terá “um
coração novo e [...] um espírito novo” para
obedecer ao Senhor (Ez 36.26-27).
Os profetas anunciaram um repou
so escatológico nas condições pacíficas
do reino milenial (Is 2.3-4; Mq 4.3-4).
O exílio interrompera a promessa de um
repouso permanente na terra, e a destrui
ção do Templo removera o símbolo des
te repouso e da presença do Senhor, que

(Is 11.10-12; 14.3-4,7; 28.12; 32.17).
Este repouso será mantido, segundo Ezequiel, através da restauração do Templo e
seu serviço sacerdotal (Ez 44.30). Assim
como a destruição do Templo resultou na
perda do repouso, também a sua recons
trução, sob condições mileniais, restau
raria este repouso.
O Templo milenial também reunirá
o mundo judeu e todas as nações da terra
sob a soberania do Messias (Zc 14.9). O
judaísmo fora dividido, e estava em oposi
ção às nações, que causavam profanação e
destruição freqüentes do Templo. N o Mi
lênio, o Templo se tornará o centro que
unirá judeus e gentios na adoração e no
culto a Deus (Is 2.2-3; 56.6-7; 66.18-21;
Zc 14-16-21), pois as nações se congregam
anualmente em Jerusalém, para a Festa dos
Tabernáculos (Zc 14.16).
No reino milenial, as bênçãos futuras de
restauração incluem a renovação da terra
como resultado do rio que flui de debaixo
do altar do Templo (Ez 47.1-12; Zc 14-8),
e das bênçãos da agricultura relacionadas
à chuva (Zc 14-16-17). Esta chuva, tão vi
tal para uma sociedade agrária, será forne
cida com base na fidelidade dos israelitas,
e dos não israelitas, ao adorar no Templo,
nas festas indicadas. Assim, as bênçãos na
cionais asseguradas pelo Templo futuro se
estenderão internacionalmente a todos os
habitantes do reino, cumprindo o que dizia
o concerto de Abraão, que, por intermédio
de Israel, todas as famílias da terra seriam
abençoadas (G n 12.3). Textos como Isaí
as 2.2-4; 11.1-11; 60— 66; Miquéias 4-1-5;
e Zacarias 8.23; 14-16 predizem o Templo
milenial como o centro da renovação e da
bênção do mundo, levando todas as nações
à adoração no Templo. Isaías 56.6-7 prediz

clfirmx é o secundo advento (Mt 2 4 . 15-31;
Mc 13.14-26).

que d Ifiuplii servirá o seu objetivo uni
v r i s i i l , como um centro de sacrifício, c uma
"i iisíi de oração para todos os povos". O
próprio Jesus empregou este versículo conti;i os cambistas no Templo. A sua prática
vulgar demonstrou a atual falta de cumpri
mento deste grande objetivo profético.

T E M P L O N O MILÊNIO
Diversos profetas do AT previram que, du
rante o Milênio, os israelitas convertidos
adorarão a Deus de uma forma que exigirá
um novo Templo. Observe as seguintes
referências:

( ) Templo Celestial

O
livro do Apocalipse também retrata
um Templo celestial (Ap 11.19; 15.5-8; veja
também Hb 9.11). O Tabemáculo celestial
serviu de modelo para o Tabernáculo e Tem
plo terrenos (Êx 25.8,40; 1 Cr 28.11-19; Hb
9.23) e existirá, por toda a eternidade, como
existiu desde a eternidade passada (SI 11.4;
Hb 1.8). A Nova Jerusalém não conterá um
Templo, pois o Senhor Deus e o Cordeiro
serão o seu Templo (Ap 21.22). No entanto,
as dimensões da Nova Jerusalém formam um
cubo (Ap 21.16), e neste sentido são reminiscências do Santo dos Santos do Templo
terreno (1 Rs 6.19-20). Portanto, a perma
nência dos santos no seu estado eterno se
dará em um Templo celestial, compreendi
do na própria cidade celestial, com a glória
de Deus no seu centro, e os santos servirão
como seus sacerdotes, dia e noite, para sem
pre (Ap 7.15; 22.3).

— Randall Price
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1. Holocaustos e sacrifícios, “também
os levarei ao meu santo monte e os
festejarei na minha C asa de O ra
ção; os seus holocaustos e os seus
sacrifícios serão aceitos no meu al
tar, porque a minha casa será cha
mada Casa de Oração para todos os
povos.” (Is 56.7)
2. Um altar na casa da glória. “Todas as
ovelhas de Quedar se congregarão

junto a ri, e ou carneiro* de Nebaiote te servlrflo; com agrado subirão
ao meu altar, e eu glorificarei a casa
da minha glória.” (Is 60.7)

3. Holocaustos, manjares e sacrifícios.
“Porque assim diz o Senhor: Nunca
faltará a Davi varão que se assen
te sobre o trono da casa de Israel,
nem aos sacerdotes levíticos faltará
varão diante de mim, para que ofe
reça holocausto, e queime oferta de
manjares, e faça sacrifício todos os
dias.” (Jr 33.17-18)
4 . A Festa dos Tabemáculos, altar e sa
crifícios. “Este será o castigo dos egíp
cios e o castigo de todas as nações
que não subirem a celebrar a Festa
dos Tabemáculos. [...1 e as panelas da
Casa do Senhor serão como as bacias
diante do altar; sim, todas as panelas
em Jerusalém e Judá serão santas ao
Senhor dos Exércitos; todos os que
oferecerem sacrifícios virão, lança
rão mão delas e nelas cozerão a carne
do sacrifício” (Zc 14.19-21).
É difícil interpretar estas passagens de
forma literal sem concluir que o Messias
estabelecerá um Templo em Israel durante
o Milênio. Este Templo será diferente de
qualquer outro já erguido. Conterá algo que
faltava em um ou mais dos três primeiros
templos (o Templo de Salomão, o Templo
pós-exílico e o Templo da Tribulação): ado
radores gentios e a glória shequiná de Deus
(Is 2.2-4; 60.7,13; Jr 33.18; Ez 37.26-28;
43.1-7; Ag 2.9; Zc 6.12-13; 14.20), além de
uma arquitetura própria sobre um Monte do
Templo mais elevado (Ez 40.48).
AS EVIDÊNCIAS DE U M TEM PLO LITERAL
DURANTE 0 M ILÊN IO

Ezequiel 40— 48 contém a mais exten
sa descrição do Templo no Milênio. C in 

co linhas de cvidCncias confirmam que
esta passagem deveria ser interpretada de
forma literal.
Primeiro, uma leitura cuidadosa de Eze
quiel 40— 42 traz a forte impressão de um
templo literal, dada a vasta quantidade de

detalhes com respeito às dimensões, partes
e ao conteúdo do templo. Se as Escrituras
dedicam tanto espaço para uma descrição
detalhada deste Templo, podemos supor
que ele será tão literal como o Tabemáculo
ou o Templo de Salomão. O fato de suas
estruturas e seus rituais possuírem um sig
nificado simbólico e espiritual não depõe
contra sua existência literal, pois o próprio
Tabernáculo era uma estrutura literal re
pleta de sentidos simbólicos e tipológicos.
Em segundo lugar, a Ezequiel foi dada
a seguinte ordem: “anuncia, pois, à casa
de Israel tudo quanto tu vires” (40.4).
Tal orientação seria um tanto estranha
se a única função do Templo fosse sim 
bolizar verdades genéricas. A inda mais
relevante é o fato de que os israelitas
receberam a seguinte ordem: “guardem
toda a sua forma e todos os seus estatutos
e os cumpram” (43.11). Este texto é exa
tamente igual à passagem de Êxodo sobre
o Tabernáculo que Moisés viu da m onta
nha, o qual Deus ordenou a Moisés que
construísse (Ex 25.8-9).
Em terceiro lugar, o Templo de Ezequiel
8— 11 era claramente o Templo literal dos
dias de Ezequiel, embora o profeta o tivesse
visto “em visões de Deus” (8.3) enquan
to ainda estava na Babilônia (8.1). Esses
quatro capítulos mencionam a “entrada da
porta do pátio de dentro, que olha para o
norte” (8.3), “o pórtico” (8.16), “o altar”
(8.16), “a entrada da casa” (9.3) e “a en
trada da porta oriental da Casa do Senhor”
(10.19). Os capítulos 40— 42 não dão ne
nhuma indicação de que estejam falando
sobre um templo simbólico e não literal.
Aliás, podemos ver aqui fórmulas seme-

Ihnntes, se não idênticas, iVs encontradas
nos capftuloi 8— 11: "Em visBe» de Deus"
(40.2, conforme 8.3), "uma porta no átrio
Interior" (40.27, conforme 8.3), "o vestihulo do templo" (40.48, conforme 8.16),
"o altar” (43.18, conforme 8.16), e “a porta
que olha para o caminho do oriente” (43.1,

conforme 10.19) — por onde a glória do
1)eus de Israel é vista retomando da mesma
forma como partira em 10.19 e 11.23. Se o
Templo milenial não deve ser visto como
real, por que insistir que a volta do Deus de
Israel será uma realidade?
Em quarto lugar, Deus prometeu um
sacerdócio eterno à linhagem de Zadoque
(1 Sm 2.35; 1 Rs 2.27, 35). Tal promessa
confirmava outra anteriormente feita a Finéias (Nm 25.13), ancestral de Zadoque, e
outra, ainda mais antiga, feita ao avô de Finéias, Arão (Êx 29.9; 40.15; 1 Cr 6.3,50).
Além disso, Deus confirmou esta promessa
de um sacerdócio eterno por meio de Jere
mias (33.17-22), que relacionou a perpetuidade do sacerdócio levítico à perpetuidade da dinastia davídica e à perpetuidade
do giro da terra sobre seu eixo! Em vista
destas promessas de Deus, continuamente
confirmadas, é altamente significativo que
o Templo no Milênio tenha a descendência
de Zadoque como seus sacerdotes (40.46;
44.15). A possibilidade de isto se cumprir é
imensamente aumentada pela menção dos
12.000 levitas que serão selados por Deus
durante a futura septuagésima semana de
Daniel (Ap 7.7). Se estes levitas são literais,
não faria o menor sentido sustentar que o
Templo é espiritual ou figurativo. E se as
promessas feitas a Arão, Finéias e Zadoque
devem ser espiritualizadas, por que afirmar
que as promessas feitas a Davi (2 Sm 7.13,
16) serão literalmente cumpridas?
Em quinto lugar, a Bíblia ensina que,
apesar de o cristianismo não exigir um tem
plo terrestre, altar ou sacrifícios (Jo 4.21;
Hb 7— 10), estas coisas estarão disponíveis

pura Israel após o arrebatamento da Igreja
(Mt 24; 2 Ts 2.4; Ap 11.1-2; Os .3.4-5; Dn
9.24,27). Além disso, Apocalipse 20.9 in

dica que Jerusalém, a “cidade amada”, mais
uma vez será o “acampamento dos santos”
durante o Milênio.
AS 0BJEÇÕES À EXISTÊNCIA DE U M
TEM PLO LITERAL DURANTE 0 M ILÊ N IO

Suas Dimensões
A área dos pátios (c. 2 km2) do Templo
de Ezequiel seria maior que toda a antiga
cidade murada de Jerusalém, e a área se
parada para sacerdotes e levitas (de 80 km
a 100 km) englobaria uma área seis vezes
maior que a cidade atual de Londres. A l
gumas pessoas afirmam que não caberia um
lugar assim na Palestina atual, entre o rio
Jordão e o mar Mediterrâneo (Ez 47.18).
A Jerusalém do Milênio possuiria uma cir
cunferência de aproximadamente 80 km e,
portanto, cerca de dez vezes a circunferên
cia da antiga Jerusalém.
Israel, no entanto, possuirá o único santu
ário e sacerdócio disponíveis durante o Milê
nio. Os pátios do Templo e as áreas consagra
das precisarão ser imensos para acomodar o
grande número de adoradores e sacerdotes (Is
2.3; 60.14; 61.6; Zc 8.20-23). Diversas pro
fecias veterotestamentárias falam de grandes
mudanças geológicas na Palestina ao tempo
da segunda vinda de Cristo. Dessa forma, não
é impossível imaginar uma área de aproxima
damente 5.000 km2para o Templo e a cidade,
em uma terra transformada e aumentada (Is
26.15; 33.17; 54.2; Zc 14.4-10). Em Zacarias
14-4-10, lemos sobre novos vales, novos rios
e novas planícies “semelhante à Arabá” (nvi)
que serão “exaltadas”. Toda a região do mar
Morto será erguida em mais de 400 m acima
de seu atual nível, pois lá haverá peixe “como
o peixe do mar Grande” (Ez 47.10). Apoca
lipse 16.20 afirma que, perto do fim da Tri
bulação, terremotos potentes destruirão ilhas
e montanhas. Assim, ambos os testamentos

fnlitm sobre mudunçns topográfica* e gciigráHca.s que acompanharão o início do Milênio.

O Sacrifício de Animais

sam estar presente* em Israel apó* d arre*
batamento da Igreja. Aí* Escrituras fazem
uma clara distinção entre Israel e a Igreja,
Na ocasião do arrebatamento, Deus terá
finalizado seu trabalho de santificação na
Igreja, mas isto não garante que Ele terá
terminado de instruir, provar e santificar

Algumas pessoas não podem conceber
que o sacrifício de animais volte a ser institu
ído após o perfeito sacrifício de Cristo ter sido
consumado — ainda mais à luz de Hebreus
7— 10. Esta talvez seja a maior objeção a uma
interpretação literal do Templo de Ezequiel.
No entanto, algumas considerações
tendem a enfraquecer a força de tal obje
ção. Em primeiro lugar, o sistema de sacri
fícios descrito em Ezequiel difere profunda
mente do sistema aarônico. Não se trata de
simplesmente reinstituir o judaísmo mosai
co. Pentecost chama a atenção para o fato
de que não haverá uma arca da aliança, tá
buas da lei, querubins, propiciatório, véu,
candelabro de ouro ou mesa dos pães (Pen
tecost, pp. 520-524)- Em vez de um sumo
sacerdote, o príncipe que possui algumas
características reais e sacerdotais estará no
comando, mas ele, na verdade, não será
nem rei nem sacerdote. Os levitas terão
menos privilégios, com exceção dos filhos
de Zadoque, que servirão como sacerdotes.
A Festa de Pentecostes não é mencionada
e o mesmo acontece com o Dia da Expiação e os sacrifícios diários ao entardecer.
As dimensões do Templo e dos pátios são
outras e todo o complexo fica fora da ci
dade. Os últimos rabinos de Israel na anti
güidade, que haviam perdido o verdadeiro
significado das profecias veterotestamentárias, ficavam profundamente confusos com
as contradições entre Moisés e Ezequiel e
esperavam que Elias, ao retornar à terra,
pudesse dirimir-lhes as dúvidas.
Em segundo lugar, o fato de sacerdotes
e de sacrifício de animais não terem lugar
no cristianismo não significa que não pos

Israel. Aliás, um dos principais propósitos
do reino milenial de Cristo sobre a terra
será vindicar o povo escolhido de Israel pe
rante todas as nações (Is 60— 61). Aqueles
que forem salvos após o arrebatamento da
Igreja não serão membros da noiva de Cris
to, apesar de serem “aperfeiçoados” tal qual
todos os remidos (Hb 12.23).
Em terceiro lugar, mesmo na era da gra
ça, Deus utiliza o simbolismo do pão e do
vinho para lembrar os crentes do terrível
preço pago por Jesus na cruz. Beber neste
“cálice de bênção” (1 Co 10.16) não sig
nifica voltar a ofertar o sangue de Cristo,
contradizendo o livro de Hebreus. Serve,
sim, para “lembrarmos” de Cristo e pro
clamarmos “a morte do Senhor até que
ele venha” (1 C o 11.25-26). O mesmo se
aplica ao contexto da adoração em Israel,
onde, com cinco tipos distintos de sacrifí
cios, quatro envolvem o derramamento de
sangue. As ofertas servirão para constante
mente lembrar os judeus do Milênio, ainda
não glorificados, do terrível e cabal sacri
fício que seu Messias, agora presente em
seu meio, sofreu séculos antes para tomar
a salvação possível. Considerando ainda o
fato de que o derramar do sangue será ine
xistente no resto do mundo (Is 11.6-9), es
tes sacrifícios sobre o altar do Templo serão
duplamente impressionantes. Contudo,
não serão voluntários e puramente simbó
licos como ocorre na ceia cristã. Ezequiel
comenta que Deus “aceitará” as pessoas
com base no sacrifício de animais (43.27) e
que eles farão “expiação pela casa de Israel”
(45.17; 45.15). Em outras palavras, assim
como fora no AT, o privilégio da vida e das

Jerusalém, a cidadc amada (Ap 20.9), será a
capital do mundo e, logicamente, seu tama
nho será proporcional a sua importância.

Iiênçüoi física» no reino teocrátlco eatará
condicionado í>conformidade extern» à lei
cerimonial. Tal conformidade n3o trazia
Mtlvação e este tem sido o plano de Deus a
cada dispensação. É, portanto, um grande

erro insistir que os sacrifícios serão expiató
rios. Assim como eles não podiam remover
a culpa (Hb 10.4) e aliviar a consciência
do israelita no AT (Hb 9.9,14), o mesmo
valerá para o reino no Milênio. Serão, po
rém, eficazes na santificação dos israelitas
durante o Milênio (tal qual no passado)
para a “purificação da carne” (Hb 9.13,23;
9.10). Este será um importante ritual de
purificação, visto que a infinitamente san
ta presença de Deus estará no meio deles
(Hullinger, pp. 287-289). Por esse motivo,
seu valor pedagógico e simbólico, diferen
temente da ceia, será respaldado por um sis
tema de participação forçada. Aqueles que
se negarem a, por exemplo, participar na
festa anual dos Tabernáculos serão punidos
com secas ou pragas (Zc 14-16-19). Duran
te o Milênio, os sacrifícios servirão como
veículos da instrução divina para Israel e as
nações (leia os verbetes: “Ezequiel, Escatologia de” e “Sacrifícios no Milênio”).

—John C. Whitcomb
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T E M P O S D O S GENTIOS
A expressão “tempos dos gentios” (Lc
21.24) refere-se ao extenso período da his
tória em que os gentios são as forças domi
nantes do mundo, e o povo de Israel está
sujeito a estas forças. A expressão aparece
uma única vez na Bíblia, em Lucas 21.24,
durante um sermão feito por Jesus (Lc
21.5-38) a respeito da queda e destruição
de Jerusalém e da Tribulação. Jesus decla
rou: “Cairão a fio de espada e para todas as
nações serão levados cativos; e Jerusalém
será pisada pelos gentios, até que os tempos
dos gentios se completem”. Este versículo
surge em uma seção do Evangelho de Lucas
que tem correspondência com o Sermão
do Monte, no capítulo 24 do Evangelho de
Mateus. Embora a expressão apareça uma
única vez, o período profético que é abran
gido pela sua duração é enorme, e este con
ceito é um componente principal do plano
profético de Deus.
Lucas provavelmente usa a palavra para
“tempos” (gr.: kairoi) como um dos dois
termos técnicos para um período escatológico. Kairoi refere-se à atualidade e a parte
do futuro, e a outra palavra (gr.: chronos)
refere-se à parte final da Tribulação (Beck,
pp. 1681-1682). O uso técnico que Lucas
faz desta expressão descreve o longo perío
do de tempo, desde a tomada de Jerusalém
pelos babilônios, sob Nabucodonosor (586
a.C.), até a futura Tribulação (Ap 11.2).
Inclui a destruição de Jerusalém em 70 d.C.
e toda a era moderna.
A expressão não exclui o controle ju
deu temporário de Jerusalém, como ocor
reu no passado durante a era dos macabeus

(164— 163 n .G ). n primeira revolta dos
judeus contra Roma (66— 70 d.C.), a se
gunda revolta dos judeus (132— 135 d.C.),
e agora, desde 1967, desde a Guerra dos

Seis Dias. No entanto, este controle é ape
nas temporário, porque Apocalipse 11.1-2
prediz pelo menos outros três anos e meio
de dominação gentia, durante a segunda
metade da Tribulação. “Qualquer tomada
da cidade de Jerusalém pelos judeus, antes
da segunda vinda, deve, portanto, ser in
terpretada como temporária, e não signi
fica que os tempos dos gentios estão con
cluídos. Os tempos dos gentios somente
podem terminar quando os gentios já não
mais puderem pisar a cidade de Jerusalém”
(Fruchtenbaum, p. 21).
Quatro textos proféticos, cada um deles
acrescentando detalhes ao anterior, forne
cem um panorama dos “tempos dos gen
tios”: Daniel 2.31-45; 7.1-28; Apocalipse
13.1-10; 17.7-14. Estes textos fornecem
uma perspectiva profética da história, des
de o tempo do Império Babilônico (612—
539 a.C.), passando pelo Império MedoPersa (538— 331 a.C.), e o Império Grego
(330— 63 a.C.) até o Império Romano (63
a.C.— 476 d.C.), incluindo um império
romano revivido durante a Tribulação.
U M A VISÃO GERAL DOS TEM PO S DOS
GENTIOS

Algumas das mais significativas reve
lações de Deus a respeito dos tempos dos
gentios foram feitas quando Babilônia
era o poder dom inante no mundo, e Nabucodonosor era o seu rei. Grande parte
desta revelação veio em um sonho que
Nabucodonosor teve, o qual está regis
trado em Daniel 2.
O Cenário do Sonho (Dn 2 .1-30)
Em 603 a.C., o rei Nabucodonosor, o
maior dos reis da antiga Babilônia, teve um
sonho que o perturbou, de tal modo que

nílo pôde continuar a dormir. O rei exigiu
que os seus Nábios lhe explicassem tanto o
teor quanto a interpretação do sonho, mas
os sábios não puderam atender a exigência
do rei (Dn 2.1-13).

Daniel, um jovem judeu que fora levado
de Jerusalém como refém, pediu que Deus lhe
revelasse o mistério do sonho do rei. Deus
atendeu ao pedido de Daniel, e, como resul
tado, este pôde dizer ao rei o que aconteceria
no futuro (“no fim dos dias”; 2.14-30).
O Teor do Sonho (Dn 2.31-35)
O sonho consistia em dois assuntos
principais: uma estátua e uma pedra. A
estátua era de um ser humano, terrível de
se ver, por causa de seu grande tamanho e
brilho. Continha a cabeça de ouro, braços
e peito de prata, o ventre e as coxas de co
bre, duas pernas de ferro, e pés e artelhos
parcialmente de ferro e barro.
A pedra tinha sido cortada, sem mãos,
do lado de um monte (2.45), indicando
que não era humana em sua origem. A pe
dra atingiu os pés da estátua com tal força
que os pés foram esmagados, e a estátua
desintegrou-se como a pragana. O vento
levou todos os restos da estátua. Então, a
pedra tornou-se um grande monte que en
cheu toda a terra.
A Interpretação do Sonho (Dn 2 .3 6 -4 5 )
N a interpretação, Daniel estudou a es
tátua, da cabeça aos pés. Este movimento
descendente representou a passagem do
tempo, de modo que a parte superior da
estátua retratava uma época anterior, e as
partes inferiores, épocas posteriores.
Daniel explicou que a cabeça de ouro
representava tanto o reino babilônio quan
to o seu grande rei (2.38-39). Os orientais
consideravam os reis e seus reinos como
sinônimos.
A Babilônia seria sucedida por um
segundo reino gentio, representado pelos

brnço» e peto p e ito de pratn dn cNtátua

Q u an d o interpretou a ú ltim a parte da

(2.39). Este reino era a Medo-Pérsia. Dois
braços que se uniam para formar um pei
to retratavam bem este reino. Dois povos

estátua — os pés e os artelhos — Daniel
lidava com a forma final da dominaçSo
gentia do mundo. A linguagem usada em
2.41 indica que os pés e artelhos eram parte

distintos, os medos e os persas, se uniram
cm 550 a.C. sob o mesmo rei para formar
uma grande força. Esta parte do sonho
profético cumpriu-se quando a Medo-Pérsia conquistou a Babilônia, em 539 a.C.
A Medo-Pérsia seria sucedida por um
terceiro reino gentio, representado pelo
ventre e pelas coxas de bronze da estátua
(2.39). Era o reino da Grécia, sob A le
xandre, o Grande, e seus sucessores. Um
ventre, subdividido em duas coxas, era um
retrato preciso do reino grego. Depois de
ter ampliado e unificado seu reino, A le
xandre morreu ainda jovem. O reino foi,
então, dividido entre seus quatro generais
principais. Mas somente duas destas divi
sões tiveram papel importante na história
dos judeus. Elas tinham sede na Síria e no
Egito.
Daniel disse que a Grécia dominaria
toda a terra, referindo-se ao mundo então
conhecido de Daniel e seus contemporâne
os. O domínio de Alexandre foi considera
velmente maior do que o da Babilônia e da
Medo-Pérsia. Esta parte do sonho profético
cumpriu-se quando a Grécia conquistou o
reino medo-persa em 331 a.C.
A Grécia seria sucedida por um quarto
reino gentio, representado pelas duas per
nas de ferro da estátua, e pelos pés e artelhos de ferro e barro (2.40-43). Este reino
foi o Império Romano. Duas pernas eram
um retrato adequado de Roma, visto que
o antigo império dominava áreas extensas
das divisões ocidental e orientai do mundo.
Com o resultado de sua vasta extensão, este
império foi dividido em duas divisões po
líticas em 365 d.C. — o Império Romano
Ocidental, tendo Roma como sua capital,
e o Império Romano Oriental, cuja capital
era Constantinopla.

do retrato do reino romano. Dessa forma,
representavam o Império Romano em seu
estágio final de existência, em contraste
com o estágio anterior, de “pernas”.
As pernas deste quarto reino gentio
eram de ferro, mas os pés e os artelhos eram
uma mistura de ferro e barro, indicando
que o império passaria por pelo menos dois
estágios distintos de existência — um está
gio anterior e um posterior.
Assim como o ferro é forte, também o
estágio final do Império Romano será forte,
militarmente. Como o barro é caracteriza
do por sua fragilidade, também o estágio
final do império será caracterizado pela
divisão. Diferentes grupos de pessoas se
combinarão para formar o estágio final do
império, mas não aderirão completamente
uns aos outros, da mesma maneira como o
ferro e o barro não aderem completamente
um ao outro.
Pareceria, então, que o estágio final do
Império Romano consistiria em uma fede
ração de diversas divisões. Estas se uniriam
por causa do poderio militar, mas não se
integrariam a ponto de perder suas iden
tidades étnicas e culturais. Pelo fato de a
estátua do sonho ser de forma humana, ela
teria dez artelhos — uma indicação de que
o estágio final do Império Romano consis
tirá em uma federação de dez divisões. N a
realidade, Daniel 7.23-24 significa que, no
final, o reino romano será uma federação
de dez divisões, com dez governantes de
igual poder (veja Ap 17.12).
Quando existirá este estágio de “pés e
artelhos” do Império Romano? Com o este
império jamais se tomou uma federação de
dez divisões com dez governantes de igual
poder, somos forçados a concluir que este

estrt«lo du existência de Roma somente
terá lugar no futuro.

Assim, em algum ponto do futuro,
uma forma revivida do Império Romano
será estabelecida. O império que desmoro
nou na Europa ocidental em 476 d.C. será
trazido de volta à vida, na forma de uma
federação de dez divisões, que, em última
análise, oferecerá a sua lealdade ao A n ti
cristo (Ap 17).
0 F IM DOS TEM PO S DOS GENTIOS

A Descrição
Daniel indicou que o Império Romano
seria sucedido por um quinto reino repre
sentado pela pedra no sonho (2.44-45).
Este reino será estabelecido pelo Deus do
céu, não pelos homens. Ele jamais será
destruído, e nenhum outro reino o sucede
rá. Ele arrasará e destruirá todos os reinos
gentios retratados na estátua do sonho, e
durará para sempre. Estas características
do Reino de Deus contrastam nitidamente
com as dos reinos gentios.
N o sonho, a pedra feriu a imensa es
tátua em seus pés, fazendo que toda a es
tátua se desintegrasse. Temos aqui várias
indicações. Em primeiro lugar, a vinda do
Reino de Deus terá lugar quando o últi
mo estágio de Roma — o Império Rom a
no revivido — existir. Em segundo lugar,
quando o Reino de Deus vier, destruirá o
Império Romano revivido. E em terceiro,
quando o Reino de Deus destruir o último
estágio do Império Romano, conseqüen
temente destruirá também todo o domí
nio gentio do mundo.
Depois que todos os resíduos da imagem
foram removidos da terra, a pedra tornouse um grande monte e encheu toda a terra
(2.35). Isto mostra que, embora o quinto
reino venha a ser estabelecido pelo Deus
do céu, será um reino terreno, exatamente
como o foram os quatro reinos gentios. Ele
dominará a terra do seu tempo, exatamente

como os reinos ucntios dominaram a terra
conhecida do seu tempo.
Como os orientais antigos considera
vam sinônimos os reis e os reinos, a pedra
do sonho deve representar não somente o
futuro Reino de Deus, mas também o seu

Rei. Este Rei será o Messias (SI 2.2,6),
0 Filho de Deus (SI 2.4-12), o Filho do
Homem, que vem nas nuvens do céu (D n
7.13-14). A Bíblia também indica que Je 
sus Cristo é esta pessoa (M t 16.16; 26.6364). Assim, a pedra representava o futuro
Reino de Deus e o próprio Senhor Jesus
Cristo. Mais de uma vez, a Bíblia referese a Jesus como “a pedra” (M t 21.33-45;
1 Pe 2.4-8).
A Ocasião
Com o a pedra representava o Reino
de Deus e também Jesus Cristo, a sua
aparição, no sonho, retratava a vinda de
Cristo, para estabelecer este reino. O fato
de que a Bíblia apresenta duas vindas de
Cristo motiva uma pergunta importante:
Cristo estabeleceria o futuro Reino de
Deus durante a sua primeira vinda, ou
durante a segunda? Alguns concluíram
que o reino divino de Daniel 2 foi estabe
lecido por Cristo durante a sua primeira
vinda, e que o reino é totalmente espiri
tual em natureza. Segundo esta interpre
tação, o reino consiste na Igreja, ou no
governo espiritual de Cristo nos corações
humanos, e o reino gentio que foi esm a
gado pelo Reino de Deus foi o antigo Im
pério Romano, não um Império Romano
futuro e revivido.
Outros afirmam que o futuro Reino de
Deus predito em Daniel 2 foi estabelecido
por Cristo de uma forma espiritual duran
te a sua primeira vinda, mas ainda não foi
estabelecido de forma política. Segundo
esta interpretação, Cristo não estabelecerá
o reino em sua forma política antes da sua
segunda vinda.

Diverso» ponto» prejudicam ambas as
Interpretaçfle». Em primeiro lugar, de acor

do com a imagem e a interpretação de Da
niel acerca do sonho do rei, a pedra não
apareceu e destruiu a estátua até o estágio
de "pés e artelhos” (a federação de dez di
visões) do quarto reino (Roma). Vimos
que este estágio do Império Romano deve
ainda ser futuro, pois o império jamais con
sistiu em uma federação de dez divisões no
passado. Isto leva à conclusão de que a vin
da de Cristo retratada pelo sonho deve ser
a sua futura segunda vinda, e que o sonho
indicava que o reino futuro de Deus não
seria estabelecido até esta vinda.
Em segundo lugar, Daniel afirmou que
o futuro Reino de Deus seria estabelecido
“nos dias desses reis” (2.44). Com o esta
declaração fazia parte da interpretação de
Daniel sobre o estágio de “pés e artelhos”,
“esses reis” deve ser uma referência aos reis
que reinarão no futuro Império Romano
revivido (veja Dn 7.23-24; A p 17.12-13).
Dessa maneira, a declaração de Daniel
significa que Cristo virá para estabelecer
o Reino de Deus quando o futuro Império
Romano revivido dominar o mundo. Ele
não o fez quando o antigo Império Rom a
no era a força gentílica dominante.
Em terceiro lugar, a imagem do sonho do
rei sugeria que o Império Romano não coe
xistiria com o futuro Reino de Deus. A apa
rição da pedra representava a vinda de Cris
to para estabelecer o Reino de Deus. Depois
que a pedra esmagou a imagem, cada resíduo
da imagem foi soprado antes que a pedra se
tomasse um grande monte e enchesse toda a
terra (Dn 2.34-35). Isto indicava que todos
os resíduos do domínio gentio do mundo,
incluindo a sua forma mais recente (o Im
pério Romano) seriam eliminados antes que
o futuro Reino de Deus se estabelecesse para
governar a terra.
Em comparação com esta imagem, am
bas as interpretações que afirmam que o

futuro Reino de Deu» predito no »onho de
Nahucodonosor foi estabelecido (pelo me
nos, de alguma maneira) durante a primeira
vinda de Cristo, exigem diversos séculos de
coexistência entre o Império Romano e o
futuro Reino de Deus. O fato de o Império
Romano Ocidental ter durado mais de 400
anos depois da primeira vinda de Cristo e o
Império Romano Oriental, por sua vez, ter
durado mais de 1.400 anos depois, é uma
verdade histórica.
Em quarto lugar, a imagem do sonho
corresponde à descrição que o apóstolo
João faz da segunda vinda de Cristo e do
reino milenial. Em Apocalipse 19— 20,
João indica que Cristo esmagará o poder
gentio no mundo em sua segunda vinda e
governará a terra durante mil anos.
Em quinto lugar, estas interpretações
sobre o estabelecimento do futuro Reino
de Deus durante a primeira vinda de Cris
to ensinam que o trono de Deus, sobre o
qual Cristo se assenta atualmente, com o
Pai no céu, é o trono sobre o qual Ele de
veria se sentar quando governasse o Reino
de Deus (veja Is 9.6-7; Jr 23.5; Lc 1.31-33).
N o entanto, diversas décadas depois de sua
primeira vinda e ascensão ao céu, Cristo fez
uma distinção entre o trono de Deus em que
Ele está assentado atualmente com o Pai no
céu e o trono em que se assentará no futuro
(Ap 3.21). Além disso, durante a sua pri
meira vinda, Cristo indicou que se assentará
no seu trono quando vier em sua segunda
vinda gloriosa, e quando permitir a entrada
do povo no Reino de Deus (Mt 25.31,34).
0 C LÍM A X DOS TE M P O S DOS GENTIOS

Por meio do sonho profético que Deus
deu ao rei Nabucodonosor, Deus revelou
que “os tempos dos gentios”, que começa
ram seis séculos antes de Cristo, continu
ariam até a segunda vinda de Jesus Cristo
à terra. Isto mostra que os gentios seriam
o poder dominante no mundo, e o povo

de Israel estaria sujeito a esta força por um
longo período. Este período tem continua
do por mais de dois milênios e meio, e ou
tra vez será a condição política dominante
da Tribulação que há de vir.

Durante os últimos três anos e meio da
Tribulação (Mt 24.21; Ap 7.14), os judeus
serão novamente perseguidos e expulsos
de Jerusalém. Este período se inicia com
a abominação da desolação (Dn 9.27; Mt
24-15) e será o clímax dos “tempos dos
gentios”, sob o controle e a perseguição do
Anticristo. A sua duração será de 42 meses
(Ap 11.2), 1.260 dias, (Ap 12.6), ou “um
tempo, e tempos, e metade de um tempo”
(Dn 7.25; A p 12.14). Os tempos dos gen
tios terminarão com a segunda vinda de Je 
sus Cristo e o estabelecimento do seu reino
milenial. A partir de então, Jerusalém ja 
mais será submetida de novo à dominação
dos gentios, e a nação de Israel será o cen
tro político e espiritual do mundo (Is 2.2-4;
61.6; Mq 4.1-3; Zc 8.22-23; 14.16-19).
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TIPOLOGIA
Um tipo é um presságio divinamente ex
pressado no AT, relacionado a alguma re
alidade espiritual contida no NT. Normal
mente, consiste em alguma correspondên
cia ou semelhança entre uma pessoa, um
acontecimento ou alguma coisa no AT e
algum aspecto da pessoa ou da atividade de
Jesus Cristo.
Os tipos podem ser pessoas (como Adão
ou Melquisedeque), acontecimentos (como
o dilúvio), objetos (como cordeiros, ou in
censo), instituições (como a Páscoa ou o
serviço no Tabernáculo), lugares (como
Jerusalém) e funções (como um profeta,
sacerdote ou rei) (Sterrett, p. 107).
A palavra “tipo” origina-se da palavra
grega typos (usada 15 vezes no N T ), que
significa “padrão” ou “modelo”, ou ainda
“imagem”, como o cunho das moedas. Um
tipo é o padrão ou modelo encontrado no
AT (como o cordeiro da Páscoa). O antítipo (gr.: antitypos) é a “representação”
(veja Hb 9.24) ou o cumprimento encon
trado no N T (o Senhor Jesus Cristo, como
o Cordeiro de Deus).
A legitimidade da tipologia baseia-se
não somente neste vocabulário do NT, mas
também em dois outros fatores. A tipologia
faz parte da profecia, e o relacionamento
profético entre o AT e o N T une-os neste
uso latente. Além disso, Jesus ensinou e de
monstrou que todo o AT trata a seu respeito
(Lc 24-25-44; Jo 5.39-44). Deus designou
que a primeira parte das Escrituras refletisse
e retratasse seu Filho de muitas maneiras.
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AS CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS

Para ser genuíno, um tipo deve ser de
signado e ordenado por Deus. A Bíblia in
dica que Deus desejava a correspondência
entre o tipo e o seu cumprimento (antítipo), e que isto não nasce simplesmente da

fértil ImaglnaçAo üc Intérprete» criativo».
Quando o N T ensina tal correspondência,
n8o deixa lugar para dúvidas. Os tipos n3o
Incluem os muitos simples paralelos entre
coisas nos dois Testamentos.

Um tipo é uma entidade real, com uma
existência real e literal em passagens do
AT (tem realidade histórica), mas, apesar
disso, é considerado, pelos autores do NT,
como um prenúncio de uma realidade es
piritual maior no seu cumprimento no N T
(especialmente em Cristo). Por exemplo, o
propiciatório, no Tabernáculo, existia físi
ca e literalmente, mas também indicava a
suprema realidade de Cristo como a propiciação de Deus pelos nossos pecados.
Um tipo normalmente também envolve
um símbolo em seu próprio contexto. Um
símbolo é alguma coisa que carrega uma
idéia além do seu significado normal — um
sinal que sugere outro significado, em lugar
de afirmá-lo ou declará-lo. Por exemplo,
uma bandeira nacional é um símbolo da na
ção que representa. N a Bíblia, a serpente de
metal de Números 21.4-9 simbolizava a fé
que é capaz de alcançar a cura, mas era um
tipo da crucificação de Cristo e da redenção
por seu intermédio (Jo 3.14-15).
Um tipo é uma forma de profecia. Como
diz Zuck: “A profecia é uma predição por
meio de palavras, ao passo que a tipologia
é uma predição pela correspondência entre
duas realidades, o tipo e o antítipo”. Mas
nem toda correspondência é um tipo. Para
ser um tipo genuíno, “a correspondência ou
semelhança deve ter um elemento preditivo, um prenúncio e uma antecipação do
antítipo”, i.e., deve ter um “foco dirigido
para o futuro” (Zuck, p. 173).
A INTERPRETAÇÃO DOS TIPO S

Interpretar a tipologia não é tão sim
ples como interpretar as profecias, porque
o tipo não é fornecido como uma predição
geral, e o seu cumprimento normalmente

nflo é deiterito em detalhe». O» princípio»
gerais de interpretação abaixo podem aju
dar a identificar tipos:

1. Estude primeiramente o contexto de
cada tipo. O significado tipológico
da serpente de metal, por exemplo,
deve estar baseado no contexto de
Números 21.
2. Observe as qualidades naturais do tipo
para evitar incluí-las no seu significa
do. Jesus referiu-se à serpente de metal
sendo “levantada” no deserto antes
de aplicar esta tipologia à sua própria
crucificação. No entanto, entendemos
que o fato de que era de metal não tem
nenhuma importância.
3. Certifique-se de que o tipo e o an
títipo são paralelos e harmônicos.
Deus disse a Moisés que o povo devia
“olhar” e “viver” (Nm 21.8) Embora
Jesus modifique isto para “crer” (Jo
3.15), espiritualmente, as idéias são
paralelas (veja Jo 3.16-18).
4. Lembre-se de que o cumprimento é
maior do que o tipo. Por exemplo,
Jesus, como o Cordeiro de Deus (Jo
1.29) é maior do que qualquer outro
animal do AT.
5. A correspondência entre o tipo e o
antítipo geralmente tem um ou dois
pontos principais. Segundo 1 Coríntios 5.7-8, por exemplo, Cristo é o
nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacri
ficado e nós devemos recebê-lo para
ter algum benefício. Melquisedeque
foi um rei e também um sacerdote,
e ele era superior a Arão, tipifican
do Cristo como um Rei e Sacerdote
com um sacerdócio superior ao de
Arão (veja SI 110.4). Pontos de con
traste ou distinção também devem
ser observados, para evitar incluí-los
na tipologia (Zuck, p. 182).

6. O cumprimento «urge do significado
normal do tipo. As Interpretações

n3o devem ser arbitrárias (como
concluir que os animais limpos, que
remoem [Lv 11.4-6] são tipos de
crentes que devem falar bem, ou me
ditar, sobre as Escrituras).
7. Os tipos não devem basear-se em
números, formas ou cores. Estes po
dem ser símbolos (se assim forem
demonstrados por seus contextos),
mas não são prenúncios de realida
des espirituais.
8. Evite a especulação. O paralelismo,
exclusivamente, não implica a ti
pologia. Por exemplo, a declaração
de Paulo a Filemom sobre colocar o
dano causado por Onésimo em sua
conta (F1 17-18) é paralela a Deus
computando à conta de Cristo os
pecados do mundo (2 Co 5.19; 1 Pe
2.24), mas isto não faz de Paulo um
tipo de Cristo. Alguns intérpretes pa
recem se sentir desencorajados pelo
fato de outros verem tipos e símbolos
onde eles não os enxergam, e assim
os inventam. Freqüentemente, eles
se equivocam ao fazerem isto.
9. Não desenvolva doutrinas baseadas
basicamente em tipos.

Samuel, Salomflo, Elias, Jeremias c Daniel,
por outro. No entanto, nenhum destes
homens é considerado, no NT, como um

tipo ou prenúncio de Cristo. Uma maneira
de separar os tipos e os meros paralelos é
dizer que um tipo genuíno deve ser assim
designado no NT. Com base nisto, Zuck
define um tipo da seguinte maneira: “Uma
pessoa, uma coisa ou um evento do A nti
go Testamento, tendo realidade histórica e
sendo designado por Deus para prenunciar,
de uma maneira preparatória, uma pessoa,
uma coisa ou um evento real, assim desig
nado no Novo Testamento, e que corres
ponde e que cumpre (engrandece) o tipo”
(Zuck, p. 176).
Outro critério potencial é observar um
significado simbólico, seja declarado ou
implicado, por um autor do AT. Os vários
itens que foram incluídos no Tabernáculo
do AT podem ser sugeridos como simbóli
cos, na sua época, e como tipos potenciais
de Cristo e da salvação do NT, em vista do
fato de o próprio Tabernáculo ser um tipo
(veja Ramm, p. 230).
Roy Zuck lista dezessete pessoas, eventos
e coisas que ele considera como tipos genuí
nos, com base nas evidências do N T (Zuck,
pp. 179-180). A maioria destes elementos
cumpriu-se especificamente em Cristo:
1. Melquisedeque (Hb 7.3,15-17)

O Reconhecimento dos Tipos

Observe a seguinte sugestão de critério
para reconhecer tipos:
O meio mais seguro de reconhecer ti
pos no AT é procurar declarações, no NT,
de que são tipos, ou pelo menos encontrar
uma clara implicação disto. Alguns estu
diosos sugerem que esta é a única maneira
de se evitar interpretar como tipos todos
os paralelos entre as pessoas e os eventos
do AT e do NT. Por exemplo, podem-se
encontrar paralelos e semelhanças entre
Cristo, por um lado, e José, Moisés, Isaque,

2. Arão (Hb 5.4-5)
3. Festa da Páscoa (1 Co 5.7)
4. Festa dos Pãos Asmos (1 Co 5.7-8)
5. Festa das Primícias (1 Co 15.20-23)
6. Festa de Pentecostes (J12.28; At 2.1-47)
7. Festa das Trombetas (Mt 24-21-23)
8. Dia do Perdão, ou da Expiação (Zc
12.10; Rm 11.26-27; Hb 9.19-28)
9. Festa dos Tabemáculos (Jo 7.2,37-39)
10. Sábado (Cl 2.17; Hb 4-3,9,11)

11. Tabemáculo (H h 8.5; 9.23-24)
12.0 véu do Tabemáculo (1 lh 10.20)
13. Ofertas de holocausto (Lv 1; Ef 5.2;
Hh 10.5-7)

14. Ofertas de manjares (Lv 2; Hb 10.8)
15. Sacrifício pacífico (Lv 3; Ef 2.14; Cl
1.2 0 )

16. Sacrifícios pelos pecados (Lv 4-1—
5.13; Hb 13.11-12)
17. Sacrifício para expiação da culpa (Lv
5.14— 6.7; Hb 10.12)
Embora somente a Páscoa (entre as fes
tas de Israel) seja especificamente chamada
de tipo no NT, as outras festas podem ser in
cluídas com base na declaração de Paulo, em
Colossenses 2.16-17, de que as festas eram
“sombras das coisas futuras”. Outros estu
diosos também incluem Adão (Rm 5.14),
Jonas (Mt 12.40) e a serpente de metal (Jo
3.14-15) na lista. Insistindo ainda mais no
critério, alguns também identificam Israel
(Mt 2.15) e o juízo de Deus sobre Israel (1
Co 10.1-11) como tipos (Virkler, p. 188).

hcrnáculos — Israel desfrutando dn» bônçBos do reino (Jo 7.2,37-39). A Festa da»
Primícias não somente retrata a ressurrei
ção de Cristo, como também a ressurreição

de todos os santos (1 Co 15.20-23). E a Fes
ta do Pentecostes começou a ser cumprida
em Atos 2, mas, em última análise, espera
um derramamento universal do Espírito so
bre “toda carne” (J1 2.28), associado com a
chegada do futuro reino de Cristo.
Além disso, o ministério de Cristo
como Sumo Sacerdote, segundo a ordem de
Melquisedeque, tem relevância tipológica,
não somente por toda a era da Igreja, mas
em uma escala ainda maior, durante o rei
no milenial (pois Cristo não somente reina
como Rei, mas também continua a minis
trar como Sacerdote) e o estado eterno
(como magnificamente descrito na Nova
Jerusalém — Ap 21.22; veja Hb 7.17).

— Wayne A. Brindle
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Tipos Relacionados com Eventos Futuros
E mais fácil identificar tipos que já se
cumpriram no N T do que os tipos cujos
cumprimento ainda está no futuro. Se os
tipos devem ser designados divinamente,
e talvez identificados divinamente, não se
pode saber com certeza que um cumprimen
to futuro de um suposto tipo seja designado
por Deus, a menos que a Bíblia realmente o
chame de tipo e declare que o seu cumpri
mento ainda é futuro. Isto é raro.
Mas certamente as festas de Israel, cujo
significado profético ainda não foi comple
tamente cumprido, enquadram-se aqui: (1)
a Festa das Trombetas — o ajuntamento de
Israel (Mt 24.21-23); (2) o dia do Perdão,
ou da Expiação — a conversão nacional de
Israel (Rm 11.26-27); e (3) a Festa dos Ta-
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T R IB U L A Ç Ã O
A Tribulação terá início depois do arre
batamento da Igreja, e será o mais longo

período de sofrimento que o mundo já co
nheceu. A Bíblia tem mais a dizer, a respei

to destes sete anos, do que sobre qualquer
outro período profético. Durante este perí
odo, o Anticristo emergirá, haverá a per
seguição dos novos crentes e terão lugar a
grande batalha do Armagedom e a segunda
vinda de Cristo.
O N T ensina que a era atual da Igreja
também incluirá provações e tribulação.
Jesus disse: “No mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo; eu venci o mundo” (Jo
16.33). O apóstolo Paulo advertiu: “E tam
bém todos os que piamente querem viver
em Cristo Jesus padecerão perseguições”
(2 Tm 3.12). No entanto, a perseguição à
Igreja nesta era não é a ira de Deus. A Tri
bulação futura será o tempo da ira de Deus
sobre um mundo que rejeitou a Cristo. O
nosso Senhor prometeu livrar a Igreja desta
ira (Ap 3.10).
OS TER M O S USADOS NO ANTIGO
TESTAMENTO PARA A TRIBULAÇÃO

A Bíblia inclui muitas referências dire
tas e indiretas à Tribulação. Uma das pri
meiras passagens do AT a profetizar este
período é Deuteronômio 4.27-31. Estes
versículos predizem tanto a dispersão dos
judeus quanto a sua restauração na terra
quando buscarem ao Senhor. O livro de
Deuteronômio inclui um esboço de toda a
história de Israel revelada por Deus, antes
que Israel tivesse pisado na Terra Prometi
da. O seu destino é passar por um período
de “angústia” ou “tribulação”, “no fim de
dias”, e imediatamente Israel “se virará para
o Senhor, seu Deus, e ouvirá a sua voz”.
A Tribulação será um período de juízo
divino que precederá a redenção de Israel
e o estabelecimento do Reino de Deus na
terra. O concerto de Deus com Israel in
cluía isto. A doutrina da Tribulação come
ça no AT, e o Sermão do Monte e o livro
do Apocalipse citam e fazem referência ao

A T freqüentemente. Por essa riuflo, é es
sencial que haja um entendimento do “dia
do Senhor" citado no A T a fim de se inter
pretar o ensinamento do N T a respeito da
Tribulação.
O AT freqüentemente refere-se ao “ fim

de dias” de Israel (veja Dt 4-30-31; 32.3543; Is 26.9-21; Jr 30.4-24) e ao “Dia do
Senhor” (veja Ez 13.1-7; J1 2.1-11; 3.1-21;
Am 5.18-20; S f 1.7-13). Ele também usa
outros termos para descrever a intervenção
divina sob forma de juízo:
•

o dia grande e terrível do Senhor
(Ml 4.5);

•

angústia (Dt 4-30);

•

tempo (ou dia) de angústia (Dn 12.1;
S f 1.15);

•

tempo de angústia para Jacó (Jr 30.7);

•

as angústias da que dá à luz (Is 21.3;
26.17-18; 66.7; Jr 4.31; Mq 4.10);

•

o dia da vingança (Is 34.8; 35.4;
61.2; 63.4);

•

o dia do furor do Senhor (Sf 1.18).

Nem todos estes termos se referem à Tri
bulação do fim dos tempos. O conteúdo des
tes versículos normalmente inclui expressões
que apontam para um tempo definido, ou um
futuro indefinido. Em alguns casos, como “o
dia do Senhor”, a natureza idiomática do dis
curso profético aponta para eventos como a
invasão assíria ou a babilônica, ou para um
acontecimento futuro ainda mais distante (a
Tribulação e o Milênio). Os profetas usavam
freqüentemente a expressão em hebraico
bc’ah'rit hayyamim (“os últimos dias”) para
referir-se à Tribulação (veja Is 2.2; Jr 23.20;
48.47; 49.39; Ez 38.16; Dn 2.28; 8.19,23;
10.14; Os 3.5; Mq 4.1).
Uma das passagens mais importantes
para o estudo do futuro é Daniel 9.24-27,
que inclui a profecia das setenta semanas e

no» dl: quanto tempo cltmirtl a Trlhulaçflo
(»cte ano»). Como Jeremias, Daniel 12.1
chama este período futuro de “ tempo de
angústia". Daniel enfatiza que a nação de

Bíblia, Este» capítulos sflo rico» tonto cm

comparações quanto em seu teor, e deixam
poucas dúvidas na mente do leitor a respei
to da extensão da crise que está por vir.

Israel também será resgatada.
OS TE R M O S USADOS NO NOVO
TESTAM ENTO PARA A TRIBULAÇÃO

O N T constrói sobre a base do AT, e
expande o nosso quadro da Tribulação. A
primeira passagem extensa que trata da Tri
bulação é o Sermão do Monte (Mt 24-4-28;
veja Mc 13; Lc 17.22-37; 21.5-36 para pas
sagens paralelas), onde Jesus faz uma des
crição do período. Em Mateus 24.4-14, Ele
fala sobre a primeira parte da Tribulação, e,
em 24.15-28, descreve a segunda parte, que
leva à sua segunda vinda. Segundo Jesus, a
Tribulação será intensa e extensa, incluin
do desastres humanos e também naturais.
Jesus disse aos discípulos que o trauma e
sofrimento chegariam a tal ponto que so
mente terminariam depois da batalha do
Armagedom e da sua segunda vinda.
Alguns comentaristas chamaram as
epístolas de Paulo aos Tessalonicenses de
“o Apocalipse Paulino”, porque tratam
detalhadamente dos últimos dias. Paulo
refere-se duas vezes à Tribulação, quando
fala de um tempo de ira futura (1 Ts 1.10;
5.9; veja também Rm 5.9). Em 2 Tessaloni
censes 2.1-2, Paulo conta aos seus leitores
que eles não seriam enganados e levados a
pensar que a Tribulação (o dia do Senhor)
já havia começado. Paulo continua: “N in
guém, de maneira alguma, vos engane,
porque não será assim sem que antes venha
a apostasia e se manifeste o homem do pe
cado, o filho da perdição, o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama
Deus ou se adora; de sorte que se assentará,
como Deus, no templo de Deus, querendo
parecer Deus”.
Apocalipse 6— 19 inclui a mais deta
lhada descrição da Tribulação que há na

A Qrande Tribulação
Nós cremos que a Bíblia faz uma dis
tinção entre o período da Tribulação (sete
anos) e a Grande Tribulação (os últimos
três anos e meio). Em Mateus 24.9, o termo
“tribulação” muito provavelmente se refere
ao período completo de sete anos da Tribu
lação. Por outro lado, Mateus 24-21 fala da
“grande tribulação”, ou aflição, que começa
com a abominação da desolação ocorrida na
metade do período de sete anos (Mt 24-15).
Em Mateus 24.15-20, Jesus disse a seus
discípulos que, no meio da Tribulação, o
Anticristo romperá o seu concerto com
Israel e a perseguição aumentará. “H a
verá, então, grande aflição, como nunca
houve desde o princípio do mundo até
agora, nem tampouco haverá jamais.” (Mt
24.21) A “grande tribulação”, ou aflição,
muito provavelmente se refere apenas ao
período dos últimos três anos e meio da
Tribulação.
A Ira de Deus
“O tempo do furor do Senhor” e “a
tribulação” evidentemente abrangem o
mesmo período de sete anos. Vimos que
Deuteronômio 4.30 descreve este período
do fim dos dias como um período de tri
bulação. Sofonias 1.15 chama-o de “dia de
angústia e de ânsia” (tribulação) e “dia de
indignação”. Os autores do N T usam este
termo do AT em relação à Tribulação de
sete anos porque é um período em que o fu
ror de Deus se abate sobre a história huma
na, trazendo a condenação ao mundo que
rejeitou a Cristo. Este mundo será motiva
do por Satanás a perseguir os cristãos e os
judeus (Rm 2-5; 5.9; C l 3.6; A p 14-10,19;
15.1,7; 16.1,19; 19.15).

O Dia do .Senhor
O AT usa a expressão “dia do Senhor"
para referir-se à Tribulação (S f 1.14-15).
Paulo continua este uso da expressão (1 Ts
5.2; 2 Ts 2.2). Da perspectiva de Deus, a Tri

bulação será o dia do Senhor. Será um tem
po dominado e diretamente sob o controle
de Deus. Não mais o Senhor controlará a
história indiretamente, através de meios in
visíveis. Ele intervirá visivelmente na histó
ria humana. Da perspectiva do homem, será
um período de sofrimento. A intervenção
divina produz a tribulação humana.
Dores de Parto
Em Mateus 24.4-7, Jesus descreve al
guns dos sinais iniciais da Tribulação. Ele
afirma, então, no versículo 8: “Mas todas
essas coisas são o princípio das dores”. Ele
estava claramente usando a comparação de
Jeremias 30.5-7 para descrever intenso so
frimento e expectativa.
0 PROPÓSITO DA TRIBULAÇÃO

O objetivo de Deus é que a Tribulação
seja um período de juízo (embora a sua gra
ça ainda esteja disponível no Evangelho)
que precederá o glorioso reinado de mil
anos de Cristo em Jerusalém, a partir do
trono de Davi. Arnold Fruchtenbaum (pp.
177-181) divide o objetivo de Deus em três
elementos:
1. Pôr um fim à iniqüidade (Is 13.9;
24-19-20). Uma razão da existência
da Tribulação é punir o mundo in
teiro pelos seus pecados contra Deus,
assim como puniu o mundo com o
dilúvio global, na época de Noé (Mt
24.37-39).
2. Proporcionar um avivamento mundial
(Ap 7.1-17). Durante a primeira me
tade da Tribulação, Deus evangelizará
o mundo por intermédio dos 144-000
judeus, cumprindo assim a profecia de

Jesus de que o Evangelho será prega
do em todo o mundo (M t 24.14).
3. Destruir o poder do povo santo, Israel
(Dn 12.5-7). Finalmente, Deus usará
a Tribulação para preparar Israel para

a sua conversão. Quando os judeus
reconhecerem que Jesus é o Messias
e o invocarem, Ele virá outra vez
para libertá-los. Em Daniel 11 e 12,
o profeta recebeu uma visão de como
seriam as condições de Israel durante
a Tribulação. Daniel 12.5-7 pergunta
quanto tempo durará o sofrimento e
é informado de que os eventos ter
minarão “quando tiverem acabado
de destruir o poder do povo santo”.
EVENTOS DA P R IM E IR A METADE DA
TRIBULAÇÃO

1. Os Juízos dos Selos. Apocalipse 6 de
lineia seis dos sete juízos dos selos (o
sétimo contém os juízos de trombe
ta) que dão início à Tribulação. Os
quatro primeiros selos são também
conhecidos como os quatro cavalei
ros do Apocalipse. Estes juízos são o
início do furor de Deus sobre a terra.
2. O Surgimento do Anticristo e a
Confederação das Dez Nações. O
início da Tribulação será marcado
por um concerto firmado entre Israel
e o Anticristo (Dn 9.26-27). O A n
ticristo entrará em cena na primeira
metade da Tribulação e será o líder
de uma confederação de dez nações
(Dn 2.42,44); 7.7,24; Ap 12.3; 13.1;
17.12,16) que governará o mundo
durante a Tribulação.
3. O Ministério de Elias. O ministério
de Elias (Ml 4-5-6), que pode ser
cumprido por meio do ministério das
duas testemunhas, será um ministé
rio de restauração para a nação de
Israel. Acontecerá “antes que venha

o dia «riindc c terrível dn Senhor",
de modo que serti durante a primeira
metade da Tribulação.
4. O Avivamento por meio dos 144

Mil Evangelistas Judeus. Apocalipse
7 detalha o chamado e ministério
dos 144 mil judeus evangelistas que
pregarão o Evangelho durante a pri
meira metade da Tribulação.
5. Os Juízos das Trombetas. A pocalip
se 8— 9 descreve seis dos sete juízos
das trombetas. Com o no caso dos
juízos dos selos, a última trombeta
apresenta a série seguinte de juízos
(neste caso, os juízos das taças). Es
tes juízos concentram-se na natu
reza e incluem dois dos três juízos
de desastres.
6. O Ministério das Duas Testemunhas.
Da mesma maneira como os 144 mil
estão engajados na evangelização
do mundo, as duas testemunhas são
seladas por Deus (Ap 11.3-6) para
serem testemunhas especiais a Jeru
salém e Israel.
7. A Falsa Igreja. Também conhecida
como “Babilônia eclesiástica”, a
Igreja apóstata terá grande poder e
influência durante a primeira metade
da Tribulação (Ap 17.1-6). Isto auxi
liará o Anticristo em seus enganos.
EVENTOS DO PONTO M É D IO DA
TRIBULAÇÃO

1. O Livrinho. Em Apocalipse 10.9l l , o apóstolo João recebe a ordem
do anjo intérprete de comer um
livrinho, cujo conteúdo é de pro
fecias relativas ao ponto médio e à
segunda metade da Tribulação. A
profecia bíblica é considerada boa
(doce) por muitas pessoas, mas a
mensagem do juízo é difícil de acei
tar (amarga).

2. O Anticristo É Morto. Apocitllpue
13.3 observa que a sétima cabc<,n
(uma referência ao Anticristo) é
morta. “E vi uma de suas cabeças

como ferida de morte, e a sua chaga
mortal foi curada; e toda a terra se
maravilhou após a besta”.
3. Satanás É Lançado do Céu à Terra.
Apocalipse 12.7-9 revela que Miguel
e seus anjos derrotam Satanás e o
lançam, juntamente com seus anjos
caídos, à terra. Como resultado, as
tentações durante a segunda metade
da Tribulação se intensificam.
4. A Ressurreição do Anticristo.
Uma das primeiras coisas que S a 
tanás faz na terra, depois de ser
lançado do céu, é ressuscitar o A n 
ticristo. Apocalipse 13.3-4 registra
este evento, por meio do qual o
A nticristo tenta se passar por Jesus
Cristo, o Messias.
5. A Morte de Três Reis, e a Submissão
de Sete. Depois da sua morte e ressur
reição, o Anticristo consolida o seu
governo mundial, matando três dos
dez reis, de modo que os sete outros
se submetam a ele voluntariamente.
Este evento fornece a base política
da qual o Anticristo projetará o seu
poder durante a segunda metade da
Tribulação (Ap 17.12-13).
6. A Destruição da Falsa Igreja. Como
a história tem mostrado, quando
um tirano alcança o seu objetivo de
controle político total, destrói aque
les que o ajudaram a chegar a este
ponto. O Anticristo agora destrói a
meretriz, a “Babilônia eclesiástica”,
como se vê em Apocalipse 17.16. “E
os dez chifres que viste na besta são
os que aborrecerão a prostituta, e a
porão desolada e nua, e comerão a
sua carne, e a queimarão no fogo”.

7. A Morte c Ressurreição daa Duas
Testemunhas. Durante a primeira
metade da Tribulação, as duas tes
temunhas foram milagrosamente

protegidas por Deus. Agora, Deus
permite que a fraude do Anticristo
se aprofunde. Ele assassina as duas
testemunhas em Jerusalém e todo o
mundo se regozija. No entanto, de
pois de três dias e meio, as duas teste
munhas serão ressuscitadas e levadas
ao céu, à vista de todos. O temor,
então, se apodera daqueles que se
guiram a Besta.

Ente sinal nflo serri distribuído duran
te a primeira metade da Tribulação.
1 1 .0 Concerto de Sete Anos É Rom
pido. N ão é nem um pouco surpre

endente que o Anticristo rompa seu
concerto com Israel. Tal movimento
está de acordo com o seu caráter. A
traição envolverá a invasão militar
do Anticristo em Israel. “E entrará
também na terra gloriosa, e muitos
países serão derribados, mas esca
parão das suas mãos estes: Edom, e
Moabe, e as primícias dos filhos de
Amom” (Dn 11.41).

8. A Adoração do Anticristo. Uma vez
que os “habitantes da terra” preferem
o falsificado, em vez do genuíno, se
rão enganados e levados a adorar o
Anticristo, como se este fosse Deus.
Na realidade, eles estarão adorando
Satanás. “E adoraram-na todos os
que habitam sobre a terra, esses cujos
nomes não estão escritos no livro da
vida do Cordeiro” (Ap 13.8).

12. A Abominação da Desolação. Quan
do o Anticristo romper o seu con
certo com Israel, no ponto médio da
Tribulação, ele se estabelecerá como
se fosse Deus, desejando ser adorado
no Templo judeu reconstruído. Este
ato de profanação é chamado de
“abominação da desolação” e será
um sinal para que os judeus fujam de
Jerusalém.

9. O Falso Profeta. Esta pessoa é uma
falsificação do ministério do Espírito
Santo pelo fato de receber, tempo
rariamente, poder de realizar falsos
sinais, milagres e maravilhas, que
ajudam enormemente a ascensão do
Anticristo ao poder. A falsa religião é
o veículo do engano e da fraude desta
segunda besta — o Falso Profeta.

13. A Perseguição aos Judeus. A segunda
metade da Tribulação será caracteriza
da por um esforço extremo de eliminar
os judeus. Provavelmente, Satanás
pensa que, se os judeus forem extermi
nados, o plano de Deus para a história
será frustrado. Talvez ele pense que
isto de alguma maneira possa impedir
a segunda vinda. Esta perseguição está
retratada em Apocalipse 12.1-6.

10.0 número 666 — O Sinal da Besta.
Outro “ministério” do Falso Profeta
será a administração do falso selo
do Espírito Santo, o famoso sinal da
besta - 666. A inscrição deste sinal
na testa ou na mão direita será exigi
da de qualquer pessoa que deseje rea
lizar transações econômicas durante
a segunda metade da Tribulação.
Deve-se observar que ninguém que
receba este sinal poderá ser salvo.

EVENTOS DA SEGUNDA METADE DA
TRIBULAÇÃO

1. Os Juízos das Taças. Os juízos das
taças são os mais severos juízos de
toda a Tribulação. Eles acontecem
na segunda metade da Tribulação,
devastam o reino do Anticristo e
preparam o caminho para a segunda
vinda de Cristo. Os juízos das taças

híIo

o resultado das oraçfles dos m»ntos ii Deui, para que .se vingue em
nome deles (A p 15.1-8). Apocalipse
16 descreve os juízos das taças.

2. A Proteção dos Judeus Restantes.
No ponto médio da Tribulação,
quando o Anticristo cometer a abominação da desolação, os judeus fu
girão de Jerusalém. Aparentemen
te, estes judeus serão protegidos na
aldeia jordaniana de Bozra, também
conhecida como Petra. Um rema
nescente de judeus será preservado
por este e outros meios.
3. A Conversão de Israel. Imediatamen
te antes da segunda vinda, o povo de
Israel aceitará Jesus como o Messias
e será salvo de seus pecados. Isto irá
prepará-los para seu papel no reino
milenial, depois do segundo adven
to. “E sobre a casa de Davi e sobre os
habitantes de Jerusalém derramarei o
Espírito de graça e de súplicas; e olha
rão para mim, a quem traspassaram;
e o prantearão como quem pranteia
por um unigênito; e chorarão amarga
mente por ele, como se chora amarga
mente pelo primogênito” (Zc 12.10).
U M A TRIBULAÇÃO DE SETE ANOS

O calendário profético de Daniel 9.24-27,
especificamente o versículo 27, mostra que a
Tribulação durará sete anos: “E ele [o Anti
cristo] firmará um concerto com muitos por
uma semana [i.e., sete anos]; e, na metade da
semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de
manjares; e sobre a asa das abominações virá
o assolador, e isso até à consumação; e o que
está determinado será derramado sobre o as
solador”. A “semana” aqui é interpretada, pela
maioria dos estudiosos de profecias, como uma
semana de anos, ou sete anos. Estes anos se
guem o intervalo das “sete semanas e sessenta
e duas semanas” vistas em Daniel 9.25.

O livro do Apocalipse fornece alguns
Indicadores de tempo, incluindo estes:

•

um tempo, e tempos, e metade de
um tempo (Ap 12.14);

•

mil duzentos e sessenta dias (A p
11.3);

•

quarenta e dois meses (A p 11.2;
13.5).

Estes indicadores de tempo, cada um de
les sendo uma maneira diferente de indicar
três anos e meio, refletem as duas metades
do período da Tribulação de sete anos — a
septuagésima semana de Daniel (9.24-27).
TR AG ÉDIA E TR IU N FO

A história humana está repleta de tra
gédias e desesperos pessoais, nacionais e in
ternacionais. Cada século, cada império, e
cada era assistiu a múltiplas manifestações
e conseqüências da presença do pecado
no mundo, da queda de Adão e Eva, e da
atividade satânica. Passagens de profecias
bíblicas (e outras partes das Escrituras)
claramente ensinam que o futuro trará um
período específico de crescente trauma e
tragédia, durante o qual o terror e a tri
bulação serão intensos e globais. Esta era
durará sete anos, e seguindo a batalha do
Armagedom, culminará na segunda vinda
do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o
seu reino milenial e reinar na terra.
Esta era de tribulação, destruição e
perseguição virá depois do arrebatamento
da Igreja. N o entanto, o fato de que não
entraremos na Tribulação não nos isenta
de nossas responsabilidades diárias, como
evangelização, discipulado ou vida santa. A
Tribulação é certa, mas também o é o triun
fo. Enquanto isso, somos chamados para
evangelizar os perdidos e edificar os santos.

— Thomas Ice e Randall Price
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TRIBUNAL DE CRISTO
As Escrituras ensinam que todos os membros
da raça humana são responsáveis perante
Deus (Jr 17.10; 32.19). Deus julgará tanto
crentes quanto ímpios. O julgamento dos
ímpios será diante do Grande Trono Bran
co — um evento descrito em Apocalipse
20.15, o qual ocorre após o reino milenial
de Cristo. Este é o último julgamento antes
da eternidade futura. Em 2 Coríntios 5.10,
Paulo fala sobre o julgamento de todos os
crentes: “Porque todos devemos comparecer
ante o tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o que tiver feito por meio do
corpo, ou bem ou mal”.
O fato de todos serem julgados de
monstrará a justiça de Deus perante todas
as criaturas. A salvação de alguns será a
maior demonstração da graça de Deus que
o mundo já viu. O julgamento dos ímpios
ratificará seu desprezo pela salvação ofere
cida por Deus em seu Filho, resultando em
condenação eterna. O julgamento dos jus
tos confirmará a segurança de cada um em
Cristo e definirá recompensas eternas. O
julgamento dos iníquos levará a um sofri
mento proporcional à sua iniqüidade (Mt

AS ORIGENS DA PALAVRA BEMA

Paulo refere-se ao Tribunal de Cristo
como o bema (2 C o 5.10). O bema era um
estrado ou plataforma, utilizado por orado
res (púlpito) e atletas (pódio). Os bemas
históricos eram plataformas elevadas em
que governantes ou juizes se sentavam para
fazer discursos (A t 12.21) ou julgar casos
(A t 18.12-17). N os jogos ístmicos (precur
sor dos jogos olímpicos), o árbitro dirigia
o evento a partir de uma tribuna chamada
bema (tribunal). De lá, podia assistir aos jo
gos e premiar os vencedores. O N T utiliza
uma série de metáforas extraídas do judici
ário e do atletismo para o tribunal.
U M A PALAVRA A RESPEITO D 0 JU IZ

Deus outorgou todos os julgamentos
ao Filho (Jo 5.27). E isto que torna todos
os seus juízos justos. Apocalipse 4— 5 de
monstra a autoridade de Jesus para julgar.
Ele nasceu como o Leão da tribo de Judá
e como o Cordeiro de Deus, que morreu e
ressuscitou. Ele, que foi julgado, tem o di
reito de julgar toda a humanidade, pois é
tanto soberano como salvador. A Bíblia diz
que Jesus é o “justo juiz”, de modo que todos
os julgamentos serão justos e irrecorríveis
(2 Tm 4.8). Como o Pai, Jesus também jul
gará “sem acepção de pessoas” (1 Pe 1.17).
Os atributos de Jesus Cristo como Filho de
Deus garantem que todas as provas serão
reunidas e cuidadosamente examinadas.
QUEM SERÁ JULGADO N 0 BEMA?

O Tribunal de Cristo não determinará
se somos crentes, se entraremos no céu.

Quem aparecer perante ente tribunal Jii
estará no céu. Todo aquele que confiar em

Rodas c a Igreja terá sido recompensada.
A recompensa dos crentes e o casamento

Jesus para sua salvaçüo jamais será conde
nado por seus pecados (Rm 8.1). A jus
tificação pela fé leva à paz com Deus por
meio de Jesus Cristo (Rm 5.1). A reden
ção providencia o perdão eterno e assegu
ra reconciliação com um Deus santo. O
castigo que todos merecem foi suportado
por Jesus quando Ele na cruz derramou
o seu sangue e morreu. Ele se fez pecado
com os nossos pecados, a fim de que fosse
mos feitos justos com a sua justiça (2 Co
5.21). Assim, o pecado e sua relação com
o castigo eterno não serão abordados no
Tribunal de Cristo.
O N T fala sobre quem será julgado
no Tribunal de Cristo. Em primeiro lugar,
apenas os crentes serão julgados. Todas as
passagens que aludem ao bema consideram
direta ou indiretamente que aqueles que
serão julgados serão crentes. Em segundo
lugar, todos os crentes comparecerão perante
o Tribunal de Cristo. A Bíblia diz: “Porque
importa que todos nós compareçamos [...]”
(1 C o 5.10). Por fim, participar neste julga
mento não é uma opção; ele é obrigatório
e inevitável. E sábio que os crentes estejam
preparados para este evento.

entre Cristo e sua noiva são eventos celes
tiais, ocorridos antes que o Messias assuma
seu trono. Jesus descreve o banquete do ca
samento, com todos os convidados, como
realizado na terra (Mt 25.1-13).
Os crentes não são julgados imediata
mente após a morte. Em 1 Coríntios 4-5,
o que lemos parece ensinar que, antes que
os crentes possam ser julgados, Jesus deverá
voltar para sua Igreja. Assim, após o S e 
nhor voltar para a Igreja e antes que possa
voltar à terra para reinar, todos os santos
comparecerão perante o bema de Cristo
para serem julgados e recompensados.

QUANDO E ONDE OCORRERÁ 0
JULG AM ENTO ?

As Escrituras parecem indicar que
o julgamento dos crentes ocorrerá no céu,
após a ressurreição e o arrebatamento da
Igreja e antes da volta de Cristo no segun
do advento. Os anciãos no céu, que podem
representar a era da Igreja (Ap 4.4-10), já
estão com as coroas sobre a cabeça.
Além disso, a Igreja, como noiva de
Cristo, está vestida ao acompanhar seu
Senhor em sua segunda vinda à terra (Ap
19.7-9). O retorno à terra é para o banque
te das Bodas. Evidentemente, quando Cris
to retornar para julgar, já terão ocorrido as

0 QUE SERÁ JULGADO?

O propósito do julgamento dos crentes
diante do Tribunal de Cristo é determinar
se as obras de cada um foram dignas ou não.
O julgamento é apenas para os crentes, de
modo que, ainda que sofram dano, estes
serão salvos. Além disso, aqueles que ali
forem julgados terão firmado suas vidas na
Rocha, que é o próprio Jesus Cristo (1 Co
3.11-12). O Senhor avaliará as obras dos
crentes ao longo de toda a vida. Uma vez
que fomos separados para as boas obras que
Deus preparou para os crentes (Ef 2.10),
deveríamos esperar que Ele examinasse a
fidelidade de nossas ações.
O N T afirma que o Tribunal de Cristo
avaliará os diversos aspectos da vida e da
obra de cada crente. Todos os nossos pe
cados foram julgados na cruz. Daqueles pe
cados, Deus “não mais [se lembrará]” (Hb
10.17). A segunda vinda não terá nada a
ver com os pecados dos crentes (Hb 9.28).
O Tribunal de Cristo, portanto, não julga
rá para determinar a salvação, mas trata-se
do julgamento dos salvos com relação às
suas obras. A avaliação das obras incluirá
as obras em si, o zelo com que foram reali
zadas e o que as motivou.

A» Obra»
Aquilo que uma pessoa faz por Deus re
almente conta. Malaquias .3.16 fala sobre
um “ memorial” , onde Deus registra tudo
o que foi feito para Ele. As Escrituras pro

metem recompensas específicas para obras
específicas. Sofrer insultos, perseguições,
falso testemunho, por causa de Cristo e da
justiça, traz grandes recompensas no céu
(Mt 5.11-12; Lc 6.21-22).
Lucas 14.12-14 traz as orientações de
Jesus sobre a ajuda aos desfavorecidos. Ele
inclui a seguinte promessa: “recompensado
serás na ressurreição dos justos”. Embora
algumas obras sejam destacadas em diver
sas passagens, o ponto é que Deus recom
pensará os crentes por todas as ações que
tiverem mérito ou valor eterno.
A Qualidade

Cristo testará a legitimidade ou o caráter
das obras dos crentes. Paulo escreveu que o
fogo do juízo de Deus “provará qual seja a
obra de cada um” (1 Co 3.13). O simbolismo
do contraste entre, de um lado, ouro, prata
e pedras preciosas e, de outro, madeira, feno
e palha, evidencia que a qualidade de cada
obra será testada. O que diferencia uma da
outra é o seu valor eterno. Obras sem signifi
cado eterno não merecem reconhecimento
eterno. N a ilustração de Paulo, um alicerce
adequado, materiais de qualidade e métodos
corretos de construção simbolizam obras de
qualidade para Deus. N o Tribunal de Cristo,
as obras serão julgadas boas ou más (gr.: agathos ou phaulos).
Boas obras. Boas obras (agathos) po
dem ser definidas como aquelas que têm
sido “manifestas, porque feitas em Deus”
(Jo 3.21). Elas também podem ser classifi
cadas como “obras da fé” (1 Ts 1.3). Como
definido por Deus, as boas obras são repre
sentadas por ouro, prata e pedras preciosas.
São produzidas pelo crente que anda em
comunhão com Deus e é controlado pelo

Ettpfrlto Snnto. A» boa» obra» também sSo
chamada» de "fruto de justiça, o qual é me
diante Jesus Cristo, para a glória e louvor
de Deus” (Fp 1.11). O poder para produzir
boas obras vem diretamente de Deus, não
do interior do homem (Fp 2.13).
Obras más. Más ações (phaulos) são

desprezíveis aos olhos de Deus. Podem ser
chamadas de “obras mortas” ou “obras da
carne”. O perigo de produzir obras da carne
reside no fato de que o trabalho do crente
acaba sendo em vão (1 Co 15.58), vazio
(1 Tm 6.20; 2 Tm 2.16) e inútil (G1 4.9;
T t 3.9; Tg 1.26). Obras más não possuem
qualidade, por isso são caracterizadas como
madeira, feno e palha — materiais de pou
co valor ou durabilidade. Estas são as ações
produzidas pela força da carne, sem o poder
do Espírito. Obras más também surgem a
partir de motivações erradas.
A Motivação

A motivação de nossas obras também
será revelada no Tribunal de Cristo. Jesus
disse: “Nada há encoberto que não venha a
ser revelado; e oculto que não venha a ser
conhecido. Porque tudo o que dissestes às
escuras será ouvido em plena luz; e o que
dissestes aos ouvidos no interior da casa
será proclamado dos eirados” (Lc 12.2-3).
Propósitos produzem comportamentos. O
propósito ou motivação de um coração le
gitima ou invalida os atos de uma vida.
Um exemplo extraído do Sermão do
Monte pode ilustrar o princípio da m oti
vação. Jesus apresentou o que parecem ser
duas declarações contraditórias. Em uma
frase, Ele diz que o crente deve deixar sua
vida brilhar como luz e ser vista pelos ou
tros que, por sua vez, glorificarão ao Pai
nos céus (M t 5.16). Noutro momento, Je 
sus ensinou que atividades como orar, dar
esmola aos pobres e jejuar devem ser em
preendidas em secreto, de modo que se
jam vistas apenas por Deus, a fim de que o

fiel nflo percii sua recompensa no céu (M t
6.1-21). Os crente* nflo perdem suas re
compensas eternas quando suas boas obras

são simplesmente vistas por outras pesso
as. Quando, porém, suas obras são feitas
para que outros as vejam, perdem-se as re
compensas. Em 1 Coríntios 4-5, lemos que
os desígnios do coração do homem serão
manifestos. Aquilo que Jesus pensa sobre
nossas obras é mais importante do que a
opinião de qualquer outra pessoa. A poca
lipse 2.23 lembra-nos que Deus sonda a
nossa mente e o nosso coração a fim de
nos determinar a recompensa.
QUAIS SERÃO AS CONSEQÜÊNCIAS DO
JULG AM ENTO ?

Os crentes receberão ou perderão re
compensas no Tribunal de Cristo. As obras
que suportarem o fogo do julgamento de
Deus serão recompensadas (1 Co 3.14). As
que, ao contrário, não permanecerem, per
derão o seu valor.
Perdendo Recompensas
Diversas passagens indicam que as re
compensas podem ser perdidas. João escre
veu sobre a possibilidade de sermos enver
gonhados com a vinda de Cristo (1 Jo 2.28).
A estrutura gramatical desta passagem suge
re uma autoconscientização do constrangi
mento e da vergonha que poderiam surgir
com a vinda de Cristo, não uma humilhação
punitiva imposta pelo Senhor. Os crentes
não serão condenados (Rm 8.1). João tam
bém ensinou que uma pessoa poderia perder
suas recompensas ao viver de forma apóstata
(2 Jo 8). Ele queria que os seus leitores al
cançassem o “completo galardão” que lhes
seria oferecido por servir com fidelidade.
Paulo também falou sobre a possibilidade de
ser “desqualificado” ao não conseguir viver
fielmente (1 Co 9.24-27). N a analogia de
Paulo sobre a casa que é incendiada, as obras
são consumidas, mas o construtor escapa

com vida. As recompensai podem ser perd idas, mas nflo a pessoa. Os crentes podem

perder o reconhecimento e a recompensa
que teriam recebido caso tivessem feito suas
obras segundo os padrões de Deus.
Embora um ministério exercido pelos
motivos errados possa resultar na perda
de recompensas, ele ainda pode ter efeitos
eternos (Fp 1.14-19). A Palavra de Deus
não volta vazia. Ainda que a pessoa aja no
poder da carne, a Palavra pregada sempre
será eficaz.
Qanhando Recompensas
A distribuição de recompensas será fei
ta no julgamento. Tais recompensas nun
ca são concedidas para satisfazer o ego do
crente, mas trazer louvor e glórias a Cris
to, aquEle que capacita o fiel a servir (Fp
1.11). Aos que servem com fidelidade são
prometidas as recompensas. As boas obras,
os frutos de justiça, glorificam aquEle que
graciosamente imputou sua justiça aos
crentes (Jo 3.21).
O N T menciona uma série de coroas
como incentivo para um comportamento
fiel. De maneira geral, a Bíblia menciona
dois tipos: uma é o diadema utilizado pelo
governante; a outra é a coroa da vitória
(gr.: stephanos), conferida àqueles que al
cançam grande realizações. Esta última fala
de coroas que recompensam os crentes por
obras bem-sucedidas feitas para o Senhor.
Utilizando metaforicamente as coroas da
vitória, que eram entregues em eventos es
portivos ou em cerimônias militares no pri
meiro século, os escritores do N T retratam
as honrarias que serão prestadas aos cris
tãos quando suas obras forem julgadas. As
coroas dadas a atletas eram grinaldas feitas
de folhas secas de videira ou louro. Como
Paulo diz em 1 Coríntios 9.25, “[...] eles o
fazem para alcançar uma coroa corruptível,
nós, porém, uma incorruptível”. As Escri
turas mencionam quatro dessas coroas.

A Coroa dn Vldu. Esta conrn é conce
dida àqueles que perseveram em meio às

provações (Tg 1.2-3,12; Ap 2.10; 3.11). Os
crentes devem alegremente perceber as pro
vações como oportunidades dadas pelo Se
nhor para que cresçam e amadureçam. Sua
motivação deve também proceder do amor
que sentem por Deus. Israel foi achado cul
pado por reagir de maneira errada às prova
ções no deserto e esquecer a poderosa liber
tação de Deus ao longo de sua história (Sl
78.11,42). Sua reação equivocada em face
das provações levou-os a duvidar do cuidado
de Deus para com o seu povo. O esqueci
mento espiritual priva o fiel de sua alegria e
põe em dúvida a sinceridade de seu amor.
A Coroa da Justiça. Esta coroa está
reservada àqueles que ansiosamente aguar
dam o retorno do Senhor. Em seus últimos
anos de vida, Paulo preocupava-se mais
com o tribunal do céu do que com o tribu
nal de Roma.
“Porque eu já estou sendo oferecido
por aspersão de sacrifício, e o tem
po da minha partida está próximo.
Combati o bom combate, acabei a
carreira, guardei a fé. Desde agora,
a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará
naquele Dia; e não somente a mim,
mas também a todos os que amarem
a sua vinda.” (2 Tm 4.6-8)
Amar a vinda do Senhor supõe uma vida
de obediência. Tamanha fidelidade propor
ciona certo grau de segurança enquanto o
fiel aguarda o breve retorno do Senhor.
A Coroa da Glória. Esta coroa é pro
metida àqueles que apascentam o rebanho
do Senhor pelos motivos certos (1 Pe 5.24). Os pastores piedosos, dignos de recom
pensa, são aqueles que servem de coração,
e não por obrigação. São exemplos de uma
vida piedosa para o rebanho, e não ape-

nitN dflo orden* í»n ovelha*, Reconhecem

a obri^açAo pela qual prestarflo contas ao
supremo Pastor. Jesus, obviamente, é o
modelo que seguem: o Bom Pastor que deu
sua vida pelas ovelhas (Jo 10.11) e tornouse “Pastor e Bispo” das almas de todos os
crentes (1 Pe 2.25). Aludindo ao exemplo
negativo dado por Israel, Ezequiel ensi
nou que, junto às ovelhas, o verdadeiro
trabalho do pastor era alimentá-las, cui
dar delas, sará-las e buscar as perdidas (Ez
34-2-4)- Esta é a natureza do ministério
pastoral (A t 20.27-30).
A Coroa de Júbilo. Esta coroa per
tence aos ganhadores de almas. Aos tessalonicenses, Paulo escreveu: “Pois quem
é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa
em que exultamos, na presença de nosso
Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós?
Sim, vós sois realmente a nossa glória e a
nossa alegria!” (1 Ts 2.19-20) Aos filipenses, ele disse: “Portanto, meus amados e
mui queridos irmãos, minha alegria e co
roa, estai assim firmes no Senhor, amados”
(Fp 4.1). A evangelização dos perdidos é
um profundo desejo de Deus, e Ele pro
meteu recompensar aqueles que, em seu
nome, procurassem os ainda não alcança
dos. Em João 4, Jesus ensinou que os cren
tes ativamente envolvidos em evangelizar estavam ajuntando frutos para a vida
eterna. Trata-se de um esforço em equipe:
“[...] Um é o que semeia, e outro, o que
ceifa” (Jo 4.37). Este trabalho de equipe
na evangelização foi planejado por Cristo,
de modo que “ambos [o semeador e o cei
feiro] se regozijem” (Jo 4-36).
A GLÓRIA DAS COROAS

Chegará o dia em que os crentes usa
rão suas coroas para louvar e adorar a Deus,
depondo-as perante o trono no céu (Ap
4-10). Recompensas também implicam
futuras responsabilidades e futuros privilé
gios. Apesar de depositarem suas coroas aos

péi de C!rÍNto, esni* provavelmente lhe» serflo devolvidas quando o Senhor os nomear
para elevadas posiyfles de responsabilidade

dem, no entanto, receber as mesmas honras
e recompensai pela fidelidade demonstrada
no serviyo do Senhor. A Parábola das M i

e governo.

nas, por sua vez, ilustra que, de certa forma,
todos os crentes recebem a mesma comissão
do Senhor. Todos possuem uma vida para
viver e dar a Deus. Todos possuem as Escri
turas, a mesma fé e a mensagem do evange
lho. No Reino de Deus, as missões são distri
buídas conforme a fidelidade. Assim, tanto
a graça de Deus como a fidelidade humana
têm sua parte em relação às recompensas
dadas por Cristo.

DOIS P R IN C ÍPIO S A SEREM LEMBRADOS

No que diz respeito às recompensas de
Deus, a Parábola dos Talentos (Mt 25.1450) e a Parábola das Minas (Lc 19.13-27)
ilustram um importante e equilibrado con
junto de princípios. A dos talentos mostra
que, em certos aspectos, os crentes recebem
responsabilidades distintas, proporcionais às
suas capacidades. Nem todos os crentes des
frutam dos mesmos talentos. Nem todos re
cebem os mesmos dons espirituais ou a mes
ma capacidade intelectual. Nem todos têm
a mesma chance de estudar ou recebem as
mesmas oportunidades dadas por Deus. Po

AS METÁFORAS DO JULG AM ENTO

A Bíblia utiliza diversas metáforas para
descrever o Tribunal de Cristo, as quais
servem tanto para reflexão como aplica
ção. A s ilustrações bíblicas permitem-nos

METÁFORAS DO JULG AM ENTO

w
Metáfora

Figura a ser
*valiada

A
_
Apl.caçao

Passagem
Blblica

Edificação

Qualidade do material

Edificar corretamente

1 Coríntios 3.12

Corrida

Prêmio da recompensa

Treinar com afinco/
correr energicamente

1 Coríntios 9.24-27

Casamento

A pureza e a beleza da
nubente

Eliminar falhas e per
manecer fiel

2 Coríntios 11.2

P restação
de contas

Registro das boas obras

Produzir boas obras

2 Coríntios 5.10

Trabalho

Recompensa

Servir com sinceridade

Colossenses 3.24

Agricultura

Colheita

Dar bons frutos

João 4.36

Investimento

Retorno financeiro

Administrar de forma
sábia

Lucas 16.1-14

Favores

Retribuição de favores

Servir com dedicação

Efésios 6.8

Batalhas

A volta triunfal

Ser vitorioso

2 Coríntios 2.14-17

Trabalhar

O justo salário

Trabalhar fielmente

Apocalipse 22.12

Mordomia

Serviço ao mestre

Ser fiel

1 Coríntios 4.2

Luta de boxe

Vencer a luta

Derrotar o oponente

1 Coríntios 9.24-27

manter a.s verdade» em mente enquanto
exploramos suas implicações mais profun

das. Além disso, cada figura ilustra o que é
preciso fazer para melhor nos prepararmos
para o julgamento vindouro.

— Mark Bailey
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TROMBETA DE DEUS
N a Bíblia, as trombetas eram usadas com
vários objetivos, incluindo a adoração a
Deus. Salmos 47.5 fala de Deus subindo
com júbilo e “ao som da trombeta”. O Rei
de Israel, que é o Rei de toda a terra, reina
sobre as nações, e “se assenta sobre o trono
da sua santidade”. A trombeta é, claramen
te, um instrumento de louvor ao Senhor.
A passagem de Zacarias 9.11-16 parece
ser uma terrível predição sobre a era vin
doura dos macabeus (no séc. II a.C.), quan
do os filhos de Sião derrotariam os filhos
da Grécia. Isto incluía a derrota do louco
cruel que reinava sobre Jerusalém, Antíoco
Epifânio. Zacarias predisse que o Senhor
dispararia suas flechas contra os gregos,
como relâmpagos, e declarou a respeito do
povo de Deus: “o Senhor Jeová fará soar
a trombeta [...] O Senhor dos Exércitos os

ttmpnraril j... | B o Senhor, seu Deus, naque
le dia, os salvariV (9.14-16).
Quando o Senhor Jesus vier novamen

te, como o Filho do Homem, o Messias
prometido, Ele fará soar um “rijo clamor de
trombeta”, e os seus anjos ajuntarão os seus
escolhidos desde os quatro ventos, de uma à
outra extremidade dos céus. Quando o Rei
vier “em sua glória, e todos os santos anjos,
com ele, então, se assentará no trono da
sua glória” com todas as nações reunidas a
seus pés para julgamento (Mt 24-31; 25.3132). O contexto mostra que esta vinda a
Jerusalém com “rijo clamor de trombeta”
está relacionada ao reino milenial, depois
da Tribulação. O Rei vem à terra “sobre as
nuvens do céu, com poder e grande glória”
(24.30).
Jesus falou estas palavras aos discípulos
no Sermão do Monte. O povo judeu estava
muito familiarizado com o assunto aborda
do pelo precioso Senhor; a trombeta anun
ciaria o reino de Davi na terra.
O apóstolo Paulo também mencio
na um evento anterior a esse envolven
do outra trombeta. Antes da Tribulação,
“a trombeta de Deus” levará para casa os
crentes desta dispensação, aqueles “que em
Jesus dormem” (1 Ts 4-14). Aqueles que
dormem são “os que morreram em Cristo”
(4.16). Além destes, aqueles que ficarem
“vivos para a vinda do Senhor” (4.15) se
rão reunidos e subirão “|...] com alarido, e
com voz de arcanjo, e com a trombeta de
Deus” . Este evento é, ao mesmo tempo, a
ressurreição dos santos “adormecidos” da
Igreja (os que morreram em Cristo) e o ar
rebatamento daqueles que estiverem vivos,
“a encontrar o Senhor nos ares” (4.17).
O “alarido” (gr.: keleuo, “convocação” )
é um termo clássico e militar que significa
“dar uma ordem”, e é usado com o objetivo
de reunir grupos. Cristo está vindo para a
sua Igreja com autoridade absoluta e asse
gurada! “O arcanjo” é o mais elevado anjo,

Miguel (Jd 9). No texto grego, nflo aparece
nenhum artigo diante do substantivo, o que
poderia ser Interpretado assim: “com (pre
posição en) a voz de um arcanjo", levando
alguns a especular sobre a possibilidade de
haver outros arcanjos.

Semelhantemente à palavra “arcan
jo", não há nenhum artigo antes do termo
“trombeta”. Portanto, a interpretação pode
ser: “com [preposição en] uma trombeta de
| pertencente a] Deus” . Esta trombeta per
tencente a Deus é também a “última” (gr.:
eschatos) trombeta, que concluirá a era da
Igreja (1 Co 15.51-53). Como em 1 Tessalonicenses 4, esta “[...] trombeta soará, e os
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
seremos transformados” (1 Co 15.52). Nos
versículos 51-52, o apóstolo Paulo esclare
ce que o arrebatamento é algo não revelado
anteriormente: “Eis aqui vos digo um mis
tério: N a verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados, num
momento, num abrir e fechar de olhos”.
Alguns intérpretes tentam conectar a
última trombeta (1 C o 15.52) e a trombe
ta de Deus (1 Ts 4.16) à sétima trombeta
de Apocalipse 11.15-19. Mas a chave para
a interpretação bíblica não está simples
mente na comparação de palavras, como
trombeta, mas, o que é mais importante, no
contexto de várias passagens das Escrituras.
A sétima trombeta de Apocalipse 11 anun
cia o iminente reino terreno e eterno do
Senhor (v. 15). A sétima trombeta soa no
meio da Tribulação e não tem nada a ver
com o arrebatamento da Igreja. Ela anun
cia o Senhor descendo para governar, e não
o arrebatamento da Igreja e dos santos res
suscitados com Ele para a glória eterna.
Com a notícia de que Cristo reinará em
breve, as nações se iraram (Ap 11.18). A
sétima trombeta anuncia mais ira sobre a
terra, acompanhada de relâmpagos, e vo
zes, e trovões, e terremotos, e grande sarai
va (11.19).

Portanto, a trombeta dc Deus soa antes
da Tribuliiçílo e chama a Igreja para encon
trar o Senhor nas nuvens (1 Ts 4.16-17)
— uma alegre ocasião de “colheita” em que

Deus levará os seus cooperadores para casa.
Por outro lado, a sétima trombeta de A po
calipse 11.15 soa durante a Tribulação e é
uma trombeta de guerra, anunciando uma
vitória militar definitiva de Cristo e mais
julgamentos para a terra rebelde. (Veja o
artigo “Trombetas de Juízo”.)

— Mal Couch
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TROMBETAS DE JUÍZO
A Bíblia nos fala de pessoas tocando trom
betas com diversos objetivos:
1. assinalar o final de alguma coisa,
como o fim da colheita;
2. alertar uma cidade de algum perigo
iminente;
3. convocar as pessoas a Deus, para
adorar e tocar seu louvor;
4- convocar os exércitos para o combate.
Em 1 Coríntios 15.52, Paulo identifica a
trombeta do arrebatamento da Igreja como

"a última trombeta". Por “última" («r,: eschute), ele (te refere fl trombeta que encer
ra a era da Igreja. Ele também a chama de
“tmmbeta de Deus”, que ressuscita os que
morreram (“em Cristo” ) e em seguida ar
rebata a nós, “os que ficarmos vivos” (1 Ts
4-16-17). A trombeta do arrebatamento é,
portanto, um tipo de trombeta da colheita.
Deus também usará uma trombeta para
trazer ao reino os seus escolhidos quando o
Messias, o Filho do Homem, descer à terra
para reinar. Jesus disse a seus discípulos que
o Filho do Homem “[...] enviará os seus an
jos com rijo clamor de trombeta, os quais
ajuntarão os seus escolhidos desde os qua
tro ventos, de uma à outra extremidade dos
céus” (Mt 24.31) Esta é outra trombeta da
colheita que chama os crentes para o rei
no, no final da Tribulação. Esta trombeta
não deve ser confundida com a trombeta
do arrebatamento, que chama os santos da
Igreja à glória.
A s sete trombetas do livro do A poca
lipse advertem sobre ataques — i.e., sobre
o furor do Senhor contra as forças malignas
na terra durante o período da Tribulação de
sete anos. O livro de Apocalipse descreve
três séries de juízos que se abatem conse
cutivamente sobre a terra, começando com
os sete selos que são rompidos no livro que
somente Cristo pode abrir (A p 5 .1 -5 ).J esus
é aquEle que traz os juízos de Deus sobre os
seres humanos pecadores e, por fim, sobre
o Anticristo e o Falso Profeta. Os sete se
los (6.1— 8.6) conduzem às sete trombetas
(8.7— 11-19), que, por sua vez, conduzem
às sete taças “da ira de Deus” (16.1 -21). Os
selos, as trombetas e as taças trazem sobre a
terra um peso de juízo cada vez maior, por
que aqueles que estão na terra persistem em
seu pecado e na sua lealdade ao Anticristo
e ao Falso Profeta. João escreve, próximo
ao final dos juízos das taças: “O quinto anjo
derramou a sua taça sobre o trono da besta,
e o seu reino se fez tenebroso; e os homens

mordiam ii l(n«un de dor. E, por cnum dim
suas dores e por causa das suas chagas, blas
femaram do Deus do céu e não se arrepen
deram das suas obras” (16.10-11).

O sétimo selo traz “trovões, e relâmpa
gos, e terremotos” (8.5), mas também traz
“os sete anjos, que tinham as sete trombe
tas, [e] prepararam-se para tocá-las” (8.6).
Este versículo indica que estas três séries
de juízos foram “preparadas” pelo Senhor
porque Ele sabia, de antemão, para onde se
dirigia a terra — para a revolta final e rejei
ção do Senhor e de seu Cristo (SI 2).
A P R IM E IR A TROM BETA

O que sobrevêm à terra como conse
qüência destas sete trombetas? A primeira
trombeta (Ap 8.7) traz saraiva e fogo “mistu
rado com sangue”. Uma terça parte da terra
é destruída pelo fogo, uma terça parte das ár
vores é consumida, e “toda erva verde [... é]
queimada”. A palavra “sangue” (gr.: haima)
é freqüentemente usada nas Escrituras para
descrever a contaminação, ou até mesmo a
doença, depois que ele esteve exposto por
longo tempo nas roupas ou na pele. O san
gue não devia ser ingerido (Lv 7.26), e em
um clima quente, como o banho era muito
escasso, as mulheres ficavam impuras por al
gum tempo depois da menstruação (12.4).
A razão é que o sangue apodrece muito ra
pidamente e se toma cheio de germes. O
sangue, então, constitui uma metáfora em
Apocalipse 8.7 — uma metáfora de um ter
rível desastre de circunstâncias aterradoras
que se abate sobre a terra.
Qual é o significado de “uma terça par
te” mencionada em conexão com seis das
sete trombetas? E mais do que provável que
esta referência numérica determinada seja
literal, ainda que isto não signifique que
seja matematicamente precisa. Em outras
palavras, o número está arredondado, mas
mostra que aproximadamente uma terça
parte das árvores, das criaturas do mar, e de

outro» n it c n vivou perecerão na devtwtn<,tflo
que nc iihiiterrt sobre o planeta. Curiosa
mente, toda erva verde foi queimada. Joâo
enfatiza o resultado negativo sobre a eco
logia e o clima do globo terrestre, e mostra
que toda a vida está em risco.
A SEGUNDA TROMBETA

Ao soar da segunda trombeta (8.8-9), o
horror sobre a terra se acelera e é lançada
ao mar “uma coisa como um grande monte
ardendo em fogo”. Uma terça parte do mar
torna-se sangue, uma terça parte das cria
turas viventes no mar morre, e uma terça
parte dos navios no oceano é destruída!
Alguns sugeriram que o monte caindo no
oceano representa uma nuvem em forma
de cogumelo proveniente de uma explosão
atômica que polui as águas.
Outras possibilidades existem, no en
tanto. Metade da ilha de Cracatoa, no
estreito javanês de Sunda, explodiu e de
sapareceu no ano de 1883. Os navios que
estavam no mar foram atirados a quilô
metros de distância, e muitos afundaram.
Milhões de peixes morreram e poluíram
as águas. Muitas criaturas marinhas foram
eletrificadas e ferveram pelo calor e pela
voltagem estática. Os estrondos das ex
plosões da ilha foram ouvidos a um terço
do perímetro do mundo! A explosão foi
tão alta que as ondas sonoras mataram
muitas pessoas.
Quando a ilha mediterrânea de Tera,
uma ilha próxima a Patmos, explodiu,
aproximadamente em 1440 a.C., o mar
tornou-se vermelho como sangue.
O fato de que tais fenômenos naturais
pudessem realmente ocorrer indicaria que
os eventos descritos em relação à segunda
trombeta podem vir a acontecer de uma
maneira similarmente literal. “Como na
primeira praga do Egito (Ex 7.21; cf. S f
1.3), os peixes pereceram em um ambiente
cheio de sangue” (Thomas, p. 19).

A TERCEIRA TROMBETA
Qimndo um anjo toca a terceira trom
beta, uma “grande estrela", chamada Ab

sinto, cai do céu e contamina os rios e as
nascentes da terra (Ap 8.10-11). Absin
to (gr.: apsinthos) é uma planta de gosto
amargo, encontrada na Palestina. O AT
refere-se a ela para descrever a justa e di
vina punição de Deus (Jr 9.15; 23.15; Lm
3.15,19). Como resultado desta “grande es
trela” que caiu do céu, as águas da terra tornaram-se tão poluídas que “muitos homens
morreram das águas, porque se tornaram
amargas” (Ap 8.11). A “estrela” é, muito
provavelmente, um asteróide (gr.: astã-). O
seu impacto sobre a terra provoca terrível
destruição e uma contaminação letal.
A QUARTA TROM BETA

A o soar da quarta trombeta, a luz da
lua, do sol e das estrelas é “ferida” e pare
ce diminuir (8.12). Alguns comentaristas
sugerem que estas luzes parecem “feridas”
por causa da poluição atmosférica ao redor
da terra. O texto, no entanto, diz que estes
objetos celestiais foram “feridos” de modo
que seus raios de luz enfraqueceram. Este
evento seria enormemente assustador para
os habitantes da terra.
O versículo 13 registra um clamor do
loroso de um anjo celestial. E o primeiro de
três “ais” (gr.: ouai) pelos “que habitam sobre
a terra, por causa das outras vozes das trom
betas dos três anjos que hão de ainda tocar!”
Isto pode indicar que os habitantes da terra
sabiam, de antemão, que mais juízos se apro
ximavam. Tristemente, o livro do Apocalipse
parece indicar que a maioria das pessoas na
terra não se motiva ao arrependimento, mes
mo quando os juízos são tão terríveis.
A QUINTA TROM BETA

Com o soar da quinta trombeta, uma es
trela cai do céu, tendo “a chave do poço do
abismo” (9.1). A estrela é, na realidade, “ele”

(9.2), o que Indlcn que «e rriirii provnvelmente de um anjo. Pode ser um anjo escolhido,
enviado por Deus; pode ser um anjo mau, re
alizando o trabalho de Satanás, ou pode ser o
próprio Satanás (Walvoord, p. 159). Parece
bastante possível que este ser seja um anjo de
Deus (Hindson, pp. 105-107). “Em qualquer

hipótese, o anjo executará uma ordem do
próprio Senhor” (Gouch, p. 246).
A seguir, uma praga de gafanhotos vem
do poço (9.3). Quase todos os estudiosos da
Bíblia acreditam que isto representa uma
horda de seres demoníacos vindo à terra
para atormentar as pessoas. Eles são instru
ídos a não causar dano a nenhuma erva ou
árvore que sobrasse sobre o globo, mas têm
permissão de fazer mal aos seres humanos.
João descreve vividamente a sua marcha de
terror. Dez vezes, em doze versículos, João
usa expressões comparativas: “semelhan
te”, “como”. Com isto, conclui-se o pri
meiro “ai”, mas, “eis que depois disso vêm
ainda dois ais” (9.12).
A SEXTA TROMBETA

O segundo “ai” apresenta a sexta trom
beta, tocada pelo sexto anjo (9.13-21). Um
anjo do altar de ouro do céu ordena que
o sexto anjo liberte “os quatro anjos que
estão presos junto ao grande rio Eufrates”
(9.14). Estes seres também devem ser anjos
caídos — criaturas demoníacas que estão
acorrentadas ou presas.
Qual é o significado do rio Eufrates? Este
rio inicia o seu curso nos montes armênios,
ao sul da Rússia. O rio corre até unir-se ao
Tigre, no baixo Iraque (antiga Babilônia).
Ambos os rios formam um curso d’água de
2.900 km que atravessa o Iraque. A revolta
original da humanidade contra Deus teve
início nesta parte do mundo, com a agres
são de Ninrode (G n 10.8-10). Também é
a área de Sinar, onde foi construída a Tor
re de Babel (11.1-9). Aqui se originaram
o politeísmo e a astrologia, e daqui espa-

Ihnmm-ie pelo mundo Inteiro. É upeniiN
natural que desta reglflo proliferasse mais
atividade demoníaca nos últimos dias.

Nesta ocasião, 200 milhões de “cava
leiros” vêm para atormentar a humanidade
(9.16-17). Eles matam uma terça parte das
pessoas da terra (9.18) com suas “pragas”
que se abatem sobre os homens como “fogo,
e fumaça, e enxofre” saindo de sua boca. Os
que não morreram, “não se arrependeram
das obras de suas mãos, para não adorarem
os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e
de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem
podem ver, nem ouvir, nem andar”. E não
se arrependeram dos seus homicídios, nem
das suas feitiçarias, nem da sua prostituição,
nem das suas ladroíces (9.20-21). A medi
da que progride a Tribulação, parece crescer
uma resistência contra o Senhor, embora a
dor das pessoas se intensifique.
A SÉTIM A TROM BETA

A sétima trombeta (11.15-19) é, em
parte, uma previsão do que há de vir. Com
uma referência ao livro de Daniel, João diz
que o reino terreno do Anticristo se torna
rá o reino “de nosso Senhor e do seu Cris
to, e ele reinará para todo o sempre (11.15;
veja Dn 2.44; 7.18-27). Será o “reino eter
no” onde todos os domínios do mundo e do
céu o servirão. N ão há maior declaração de
triunfo em todo o livro de Apocalipse, com
a possível exceção de 19.11-16, onde Cris
to efetivamente retorna à terra para reinar
e governar. O que começou como um infer
no na terra tornou-se o céu revelado nestes
versículos (Hindson, p. 128).
O mundo, naturalmente, se enfurece
com esta profecia. E a ira de Deus continua
até o fim, quando Ele julgará os mortos e
recompensará os seus servos (Ap 11.18).
Com esta última trombeta, vêm mais re
lâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos,
e grande saraiva (11.19). Os sete anjos com
as trombetas levam às sete pragas descritas

em 15.1-8, que «Ao, nu verdade, mt "illtl*
mas" pragai — a Ira de Deu», que será con
cluída no» juízo» da» taças (15.1). Os juízos
das taças apresentam o pior dos tormentos
e concluem a principal porção da Tribula
ção em si. (Veja os artigos intitulados “Se
los de Juízo” e “Taças de Juízo” ).

—Mal Couch
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TRONO DE DAVI
As profecias sobre o trono de Davi com
preendem um assunto predominante nas
Escrituras. Há indicações deste conjunto
de promessas nas profecias de Jacó a res
peito de seus filhos, no capítulo 49 do livro
de Gênesis. O trono de Davi diz respeito
ao direito de governar a nação de Israel,
e o mundo, no reino milenial do Filho de
Davi, o Messias, o Senhor Jesus Cristo.
JU D Á — A TRIBO DO REI

Os reis de Israel originariam-se de
Judá, filho de Jacó. Seus onze irmãos “o

louvnrlo" e «té meimo "se InclInurRo" h
ele. G, como um rei subjuga seus oponen
tes, a mão de Judá “será sobre o pescoço de
seus inimigos” (G n 49.8). Em outras pala
vras, a linhagem de Judá terá autoridade
de realeza, e até mesmo seus próprios ir
mãos e descendentes honrarão a ele e aos
seus descendentes.
Jacó também predisse que Judá seria
como um leãozinho (um filhote de leão)
forte e sagaz, em busca de presas, e nin
guém se oporia a ele (49.9). O cetro real
não se arredará da tribo de Judá, “nem o
legislador dentre seus pés” (49.10). O ce
tro era o antigo bastão usado pelo rei guer
reiro. Quando o soberano se assentasse no
seu trono para julgar, seu bordão real esta
ria em repouso, entre os seus pés. O cetro
real permanecerá como um símbolo pro
fético permanente “até que venha Siló; e
a ele se congregarão os povos”. Este ver
sículo indica que a esperança real sempre
estará com a tribo de Judá, até que chegue
o rei final e supremo dos judeus, o rei que
é chamado de Siló, que significa: “aquele
que traz paz”. Este versículo é obviamen
te messiânico. Tanto os cristãos como os
judeus concordam que ele se aplica ao
Messias prometido, que um dia governará
o mundo (Unger, p. 97). Esta promessa de
que o Messias seria o pacificador (o Prín
cipe da Paz) é repetida na grande passa
gem messiânica de Isaías 9.6-9.
0 CETRO E A ESTRELA

Em Números 24.17, um vidente pa
gão, chamado Balaão, profere uma pro
fecia a respeito deste Filho de Jacó. Pre
tendendo amaldiçoar Israel, este homem
é influenciado por Deus a profetizar que
“uma estrela procederá de Jacó”, e “um
cetro subirá de Israel”, que, algum dia, no
futuro distante, ferirá Moabe, os constan
tes inimigos do povo judeu. A linguagem
aqui é similar à de Gênesis 49. No entan-

to, aquele que virá, que carreou o cetro,

diz que Ele trard paz Incessante. Ele serrt

6 chamado de “estrela" (hb.: koh-chahv)

chamado “Maravilhoso Conselheiro, Deus
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”
(Is 9.6), assentar-se-á no futuro trono de
Davi, estabelecerá e conservará o reino de
Davi com justiça para sempre (9.7). O Es
pírito Santo repousará sobre Ele (11.2) e,
do trono de Davi, Ele julgará a terra com

que “procede de Jacó”.
A “estrela” representa o Senhor
manifestando-se para ser a consu
mação de tudo o que está guarda
do nas esperanças dos santos, em
virtude da obra redentora de C ris
to. O “cetro” representa o Senhor
vindo para governar a terra como
Rei e Senhor absoluto (A p l9 .1 6 ).
O “cetro” é reconhecido, em pri
meiro lugar, em Sião (SI 110.2) e
depois estende-se aos confins da
terra, quando vem Siló (G n 49.10;
SI 45.6-17; Is 11.9-10). Embora os
símbolos reais “estrela” e “cetro”
incluam Davi, eles só encontram
o seu cumprimento naquEle que
é maior que Davi, no seu segundo
advento e reino (Unger, p. 218).
0 TRONO DE DAVI

Estes versículos nos textos de Gênesis
e Números conduzem ao concerto de Davi
e ao fato de que o futuro Filho de Davi go
vernaria sobre o trono de Davi. O Senhor,
falando por intermédio do profeta Natã,
disse a Davi que estabeleceria o seu reino
no seu descendente direto, Salomão. E S a
lomão “edificará uma casa ao meu nome,
e confirmarei o trono do seu reino para
sempre” (2 Sm 7.13). A casa de Davi (a
linhagem), o reino (terra e povo) e o tro
no (o direito de governar) “serão firmados
para sempre” (7.16). Este “concerto” é re
petido no Salmo 89. Deus jurou, pela sua
santidade, que não mentiria a Davi: “A sua
descendência durará para sempre, e o seu
trono será como o sol perante mim” (SI
89.36). O trono de Davi “será estabelecido
para sempre como a lua” (89.37).
Isaías, o profeta, continua a fazer mais
revelações sobre o Messias prometido, e

justiça (11.3-5).
Esta extensão universal do reinado do
Messias sobre o trono de Davi é bem in
terpretada pelos comentaristas judeus. Eles
escrevem que o Messias conquistará todas as
nações, e então o seu governo será o Reino
do céu estabelecido sobre a terra, estando
Ele assentado sobre o trono de Davi em Jeru
salém (Patai, cap. 26). O texto judaico The
Testament of Levi (18) refere-se à promessa
messiânica de Números 24.17 e diz que “a
estrela do Messias subirá aos céus como a
estrela de um rei. E haverá paz em toda a
terra”. The Testament of Judah (24) decla
ra que “uma estrela erguer-se-á para vós, de
Jacó, em paz, e um homem se levantará da
minha semente (a semente de Judá) como
o sol da justiça [...] Então o cetro do meu
reino brilhará, e da vossa raiz se erguerá um
rebento [o Messias]. Dele crescerá uma vara
de justiça para as nações, para julgar e salvar
todos os que invocam ao Senhor”.
Os rabinos também sabiam que o Mes
sias viria da casa de Davi, que Ele dominará
de mar a mar (SI 72.8), que todos os reis se
prostrarão perante Ele (72.11), e que Ele é
o Filho do Homem ao qual será dado “o do
mínio, e a honra, e o reino, para que todos
os povos, nações e línguas o sirvam” (Dn
7.13-14) (Patai, cap. 26).
A CONFIRM AÇÃO DO NOVO TESTAMENTO

O anjo Gabriel repete estas grandes
promessas a Maria, contando-lhe sobre o
nascimento iminente de Jesus (Lc 1.31).
“Este será grande e será chamado Filho do
Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o tro-

no de Diivl, seu pul, e rclnurrt eternam ente
nu cnsa de Jhcó, e o (teu R ein o nflo tenl

fim" (1.32-33).
Quando vier o Messias, o Filho do H o
mem, “[...] se assentará no trono da sua
glória” (Mt 25.31) — i.e., o trono de seu
pai terreno, Davi. Ele será o Rei messiâ
nico, e o Pai celestial convocará os justos
para que possam herdar o reino preparado
para eles “desde a fundação do mundo”
(25.34). O Senhor Jesus é este Messias, e
Jeremias o chama de “Renovo de Davi”,
que fará juízo e justiça na terra (Jr 33.1 5),
e que se assentará sobre o trono da casa de
Israel (33.17). Deus não romperá o con
certo que fez com Davi. Davi terá um Fi
lho que reinará sobre o seu trono (33.21).
Davi ressuscitará para co-reinar com seu
Filho, o Messias. Durante o reinado ju
deu, Davi será servo de Deus (Ez 34-23),
o “príncipe no meio deles” (34-24), e as
sumirá a função de pastor para o povo de
Israel (37.24-25). A ressurreição de Davi
está profetizada em Jeremias 30.9: O povo
de Israel servirá “ao Senhor, seu Deus,
como também a Davi, seu rei, que lhes le
vantarei”. Alguns interpretaram estas pa
lavras como se referindo ao Messias, mas
as Escrituras são claras declarando que
Davi co-reinará. A interpretação literal
destes versículos significa que Davi está
no reino, e será nomeado regente sobre a
Terra Santa no Milênio. Ele reinará sobre
a terra como príncipe, ministrando sob a
autoridade de seu Filho, Jesus Cristo, o
Rei (Pentecost, pp. 498-500). William R.
Newell acrescenta:
Não devemos ficar confusos quanto
a esta situação. Devemos crer nas
palavras claras de Deus. Davi não é
o Filho de Davi. Cristo, sendo Filho
de Davi, será Rei; e Davi, seu pai,
segundo a carne, será príncipe, du
rante o Milênio (p. 323).

Ou dlspensnclonallstas progressistas afir
mam que Cristo agora reina sohre o trono
de Davi no céu (SI 110.1-2), mas isto nBoé
verdade. O Senhor entrou na sala do trono

de Deus no céu para assentar-se à direita de
Deus, até que o Pai “ponha os seus inimigos
por escabelo de seus pés”. Então Deus fará
com que o “cetro da fortaleza” do Messias
estenda-se desde Sião, não do céu, para
governar em meio aos inimigos do Mes
sias. “Sião” aqui não é o céu, mas o centro
terreno do reino do Rei de Jerusalém. Se o
céu fosse agora o trono e o reino de Davi,
então o cetro seria brandido desde a glória,
e seria usado para subjugar a maldade da
terra a partir de um tipo de Jerusalém espi
ritual. Mas esta autoridade terrena não será
exercida, até que Jesus Cristo retorne para
reinar da cidade santa. N o tempo determi
nado, o trono de Davi será estabelecido na
Terra Santa.
ESPIR ITU A LIZA N D O 0 TRO NO DE DAVI

Os amilenialistas afirmam que o trono
de Davi não deve ser interpretado de modo
literal. Alguns acreditam que isto se refira
ao reino atual de Cristo sobre a Igreja. A
respeito de Mateus 25.31, Barnes escreve
que o seu trono esplêndido “não deve ser
interpretado de modo literal, como se fosse
um trono ou assento material para o Rei
em Sião" (Barnes, p. 270). A respeito do
“trono de Davi” e da “casa de Jacó” em Lu
cas 1.32-33, Lenski diz que esta regra tem
a ver com “os descendentes espirituais” de
todos os justos, e “não meramente com a
nação judaica, como tal”. E acrescenta que
Cristo, agora, tem um “governo espiritu
al” (Lenski, p. 67). Lenski, então, escreve:
“N o entanto, foi-nos dito que não deverí
amos permitir que as profecias do AT con
trolassem a nossa exegese no N T ” (Lenski,
p. 68). Hendriksen escreve: “Não é desne
cessário declarar que, segundo a explicação
do nosso próprio Senhor, não é de um rei

no (e um trono) terreno nem político que
se trata aqui, mas do reino, ou governo de
graça e verdade, estabelecido nos corações
e vidas de todos aqueles que têm o Deus
de Jacó como seu refúgio” (p. 87). Sobre a
frase “o trono de Davi, seu pai”, a obra The

Jeaun uluum dlit relnarri nobre o trono de
Davi como Rei, sobre a terra, no período
milenial (Walvoord, pp. 299-300).

Preacher’s Homiletic Commentary obser
va que “Jesus está acima de todas as coisas,
para a sua Igreja. Ele estabelece a sua gen
til influência sobre o coração do seu povo,
subjugando-os a si mesmo, governando-os
e defendendo-os, controlando e conquis
tando todos os seus, e subjugando todos os
seus inimigos” (p. 27).
É fácil ver como o pensamento antimilenial toma nulas e vazias as promessas
messiânicas que se centram no trono de
Davi. Este trono é alegorizado e despido de
suas amarras literais. Cristo é destronado de
seu lugar na história como o Rei que reinará
sobre o povo judeu justo e o mundo, desde a
cidade de Jerusalém, na Terra Santa.
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O fato de que Cristo reinará sobre a
terra está naturalmente arraigado em pra
ticamente todas as profecias que dizem res
peito ao reino milenial. O caráter absoluto
do seu reino encontra-se em Isaías 11.3-5.
O anjo Gabriel menciona esta grande pro
fecia a Maria, quando prediz o nascimento
imediato de Jesus: “Este será grande e será
chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor
Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai” (Lc
I.32-33). Obviamente, estas profecias não
se cumpriram na era da Igreja, nem estão
simplesmente falando da soberania com
pleta de Deus nos céus. Muitas outras pas
sagens comprovam o reino do Senhor Jesus,
que será o Rei no Milênio (Is 2.1-4; 9.6-7;
II.1-10; 16.5; 24-23; 32.1-2; 40.1-11; 42.34; 52.7-15; 55.4; Dn 2.44; 7.27; Mq 4.1-8;
5.2-5; Zc 9.9; 14-16-17). Tais declarações,
se interpretadas de forma normal, natural e
literal, levam à conclusão de que o Senhor
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TRONO DE DEUS
A expressão “trono de Deus” enfatiza o fato
de que Deus é absolutamente soberano em
todas as questões de seu universo. N o en
tanto, esta expressão tem mais de um con
texto. Compreender plenamente o concei
to do trono do Senhor requer uma pesquisa
das referências das Escrituras, desde 1 Reis
até o livro do Apocalipse. A palavra “tro
no” é uma metáfora para a autoridade e so
berania de Deus. A s Escrituras empregam

vittH palavra como um exemplo vUunl d»
maJcHtade do Senhor e do neu relmido so
bre tudo o que lhe pertence.
A palavra hebraica d» A T para trono

uma carreira Ji1 em andamento (U

é kis-seh, e as palavras correlatas são kehs
(Êx 17.16, “jurar” ) e keh-she (Pv 7.20,
“inarcar” ). Assim, trono representa o do
mínio do rei, de onde ele emite ordens, no
meações ou editais.

9-12). A visão, p r o p r ia m e n te d ita ,
foi a visão do Senhor (Cristo) exal
tado (Ap 4.2-3), assentado sobre
seu trono, o que indicava o lugar de
autoridade e governo do universo
(Unger, p. 1157).

1— 5) e q u e s u ste n to u - lh e

h

fé d ia n 

te d a o b s tin a ç ã o e o p o ii ç t o d a q u e 
les a q u e m e le d e v e ria m in istra r (v v .

0 TRONO SOBERANO DO CÉU

Deste trono, Deus governa o seu uni
verso e todos os assuntos da terra. Seus
editais e planos se cumprirão, apesar da
rebelião dos anjos caídos e das intenções
perversas da humanidade. A primeira
menção ao trono de Deus foi feita pelo
profeta Miquéias, que disse ao rebelde
Acabe: “Ouve, pois, a palavra do Senhor:
Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e
todo o exército do céu estava junto a ele,
à sua mão direita e à sua esquerda” (1 Rs
22.19). Com tais revelações celestiais, o
profeta estabeleceu a sua autoridade. Ele
teve a visão de Deus entronado com o vas
to exército angelical ao seu redor, pronto
para obedecer aos seus comandos.
Isaías descreveu claramente quanto
o trono de Deus era impressionante. Ele
viu o Senhor “[...] assentado sobre um
alto e sublime trono; e o seu séquito en
chia o templo [celestial]” (Is 6.1). Diante
dEle estava o exército angelical, clam an
do: “Santo, Santo, Santo é o Senhor dos
Exércitos” (6.3). Unger atribui isto a C ris
to, e escreve:
Isaías viu a glória do Cristo préencarnado (jo 12.41) aproximada
mente em 740 a.C., no ano da mor
te do rei Uzias. O profeta só pode ter
“visto” o Verbo eterno que estava
com Deus, e que era Deus (1.1-3),
a essência divina. Aparentemente,
foi uma visão que o fortaleceu em

A o falar sobre o Deus eterno, Davi diz
que Ele estabeleceu o seu trono para juízo,
e dele julgará o mundo e todos os povos
com retidão (SI 9.6-7). O trono do Senhor
no céu é também o seu santo Templo, de
onde seus olhos provam os filhos do ho
mem (11.4-5). O seu trono celestial é eter
no e santo (47.8; 93.2) e dali Ele brande
seu cetro de justiça, o cetro de seu vasto e
soberano reino (45.6). O seu reino domina
sobre tudo (103.19). Além do fato de que
a justiça vem do seu domínio, a justiça e o
juízo formam “a base do seu trono” (97.2),
o trono da sua glória (Jr 14-21). A sua mão
“fez todas estas coisas, e todas estas coisas
[do universo] foram feitas” (Is 66.2). E com
isto, Ele tem o direito de governar, porque,
como Ele diz: “O céu é o meu trono, e a
terra, o escabelo dos meus pés” (66.1).
0 TRONO CELESTIAL E 0 FILHO DO
H O M EM QUE ASCENDEU

Quando o Senhor Jesus deixou os discí
pulos, Ele ascendeu de volta ao seu Pai ce
lestial. O Pai é chamado “ancião de dias" em
Daniel 7.9. Daniel viu seu trono, em uma
visão em que rodas queimavam com fogo,
indicando que dali seriam pronunciados os
seus juízos. O Senhor Jesus vai a Deus Pai
como o “Filho do Homem”, o que significa
que, com a sua ascensão, Ele retorna à glória
como o Filho que se relaciona com a hu
manidade (7.13-14). Cristo se fez homem,
em carne, e, depois, morreu pelos pecados

dn humanidade. No seu corpo eterno, Ele
agora reside com o Pai, esperando pelo seu
retomo messiânico à terra, como rei de Isra
el. Quando Ele entrou na presença celestial,

dor do trono do Senhor entflo 24 trono»
adicionais, com o» 24 anciílo» assentados
sobre eles, que alguns dizem representar a
Igreja (4.4). Deste trono celestial de auto

ridade, João vê relâmpagos e ouve trovões,
enquanto Deus se prepara para despejar
sobre a terra o seu desprazer e a sua ira, por
causa dos pecados da humanidade (4-5).
N o seu trono, Deus segura o livro, ou per
gaminho, que dará início aos aconteci
mentos da Tribulação sobre a terra (5.1).
Somente Cristo, o Leão da tribo de Judá,
a Raiz de Davi, é digno de abrir os selos do
livro (5.5). Ouvem-se as vozes dos anjos
ao redor do trono (5.11) cantando o hino
da bênção, tanto ao Senhor sobre o seu
trono, quanto ao Cordeiro (5.13).
Saindo da Tribulação, em martírio, há
um grande grupo de pessoas que compa
recem diante do trono de Deus no céu, e
diante do Cordeiro, trajando vestes bran
cas (7.9). Estes sofreram na Grande Tribu
lação e agora estão diante de Deus, diante
do seu trono, dia e noite (7.15) No centro
do trono, está o Cordeiro de Deus (7.17).
Diante do trono está o altar celestial, dian
te do qual é agitado um incensário, com as
orações dos santos que pereceram na terra
(8.3). No final do período do reino, Deus
julgará os mortos incrédulos de todas as
gerações, sobre o Grande Trono Branco.
Alguns vêem o Juiz como Cristo, mas ou
tros o vêem como o próprio Senhor Deus
(20.11). Este juízo define o destino eterno
0 TRONO DE DEUS E OS EVENTOS DA
dos
perdidos, daqueles que rejeitaram a
TRIBULAÇÃO
O
trono celestial de Deus é visto comoDeus, praticando as suas obras más e ne
cheio de atividade espiritual durante o gando a Cristo (20.12-15).
período da Tribulação de sete anos. O tro
no de Deus é mais mencionado no livro 0 TRONO DO REINO DE DAVI
O
trono de Davi representa a autor
do Apocalipse do que em qualquer outro
livro da Bíblia. A manifestação do Espíri dade messiânica terrena, pela qual o S e 
to, em sete partes, é vista diante do trono nhor Jesus reinará. Este trono também é
(A p 1.4; Is 11.1-2). João vê Deus em seu possessão de Deus. O Senhor dará o trono
trono (4-2) com o “arco celeste [um arco- de Davi a seu Filho, como um trono eter
íris] [...] ao redor do trono” (4-3). E ao re no, tão eterno como “os dias do céu” (SI

o Senhor (Jeová) disse a Ele (o Senhor de
Davi, Adonai): “Assenta-te à minha mão
direita, até que ponha os teus inimigos por
escabelo dos teus pés” (SI 110.1). Nesta in
crível passagem, Davi tem a visão do Mes
sias que ascendeu. O Messias permanece as
sentado à direita de Deus até que o Senhor
envie o cetro da fortaleza de Cristo “[...] des
de Sião, dizendo: Domina no meio dos teus
inimigos” (110.2). Quando Cristo foi para
o Pai, Ele recebeu “um domínio eterno, que
não passará, e o seu reino, [é] o único que
não será destruído” (Dn 7.14). O reinado
terreno milenial de Cristo será este reino
prometido que se cumprirá na terra. Embora
todo o domínio e toda a autoridade tenham
sido dados a Cristo, a sua soberania não foi
consumada. Isto acontecerá na sua segunda
vinda, conforme profetizado pelo autor da
epístola aos Hebreus, que escreveu: “Visto
que lhe sujeitou todas as coisas, [Deus] nada
deixou que lhe não esteja sujeito. Mas, ago
ra, ainda não vemos que todas as coisas lhe
estejam sujeitas” (Hb 2.8). Neste mesmo
momento, então, Cristo está assentado so
bre o trono de seu Pai, esperando que che
gue o seu tempo de voltar à terra para reinar
e governar (Ap 3.21).

89.29). O reino ilc U ivi também pertence
a Deu* Pai. O Senhor J ímnc que por intermédio de SalomSo, filho de Davi, ele "se
assentaria no trono do reino do Senhor
sobre Israel” (1 Cr 28.5; 29.23). Este rei
no terreno também pertence ao Senhor
Deus, no entanto o seu Filho é quem irá
ocupá-lo. “E quando o Filho do Homem
vier em sua glória, e todos os santos anjos,
com ele, então, se assentará no trono da
sua glória” (Mt 25.31).
0 FUTURO TRONO ETERNO DO PAI E DO
FILHO

Finalmente, com o início da eternida
de, e a vinda do novo céu e da nova terra,
do trono de Deus se ouve o anúncio: “Eis
aqui o tabemáculo de Deus com os ho
mens, pois com eles habitará, e eles serão
o seu povo, e o mesmo Deus estará com
eles e será o seu Deus” (A p 21.3). N ova
mente, do trono vem a abençoada notí
cia: “Eis que faço novas todas as coisas”
(21.5). Quando a eternidade começar,
com o novo céu e a nova terra, a nova ci
dade de Jerusalém descerá do céu, com um
trono, o “trono de Deus e do Cordeiro”
(A p 22.1,3). Aqueles que olharem para o
rosto de Cristo verão que também estarão
vendo a Deus (22.4). O Deus Todo-poderoso e o Cordeiro são o Templo (21.22), e
a luz (21.23) desta nova cidade.
Sempre que as Escrituras fazem referên
cia ao trono de Deus, transmitem o sentido
distinto da sua absoluta soberania sobre os
assuntos do seu reino universal.

— Mal Couch
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ÚLTIMA TROMBETA
Em 1 Coríntios 15.52, o apóstolo Paulo
ensina que o arrebatamento acontecerá na
última trombeta. Os que são contrários ao
pré-tribulacionismo afirmam que a “última
trombeta” mencionada nesta passagem in
dica que o arrebatamento não pode aconte
cer antes da Tribulação. Argumentam que
esta menção à última trombeta relacionase a eventos que ocorrerão ao fim da Tribu
lação. N o entanto, veremos que a “última
trombeta” de Paulo guarda plena coerência
com o pré-tribulacionismo.
AS TROM BETAS EM APOCALIPSE

Alguns meso-tribulacionistas e póstribulacionistas tentam igualar a “última
trombeta”, em 1 Coríntios 15.52, com a
sétima, em Apocalipse 11.15-19. A poca
lipse 11.15, no entanto, não fala especifi
camente “última trombeta”, mas “tocou o
sétimo anjo a trombeta”. A sétima trom
beta é a sétima de uma série de juízos. É a
última das trombetas de juízo, mas não o
último juízo. Em seguida, vêm sete taças
de juízo.
A “última trombeta" de 1 Coríntios
15.52 é singular e refere-se a um único
juízo, não a uma seqüência de sete. Elli-

cott observa: “NHo hrt fundamentaçflo
suficiente para se supor qualquer relação
com a sétima trombeta de Apocalip
se (A p 11.15) ou com a sétima e ú lti
ma trombeta” (Ellicott, p. 325). Henry

Thiessen concorda:
Se ele tivesse em mente que esta
trombeta era uma das sete, certamen
te teria dito algo como: “Pois quando
as trombetas soarem e chegar o mo
mento de soar a última, os mortos
em Cristo ressuscitarão”. De qual
quer modo, não há base para iden
tificarmos a “trombeta” em 1 Corín
tios 15.52 com a sétima trombeta de
Apocalipse 11.15. (Thiessen, p. 56)
Além disso, se a sétima trombeta de
Apocalipse 11.15 e a última trombeta de
1 Coríntios 15.52 dizem respeito ao mesmo
evento, por que seguem-se muitos outros
meses de juízo após a suposta última trom
beta de Apocalipse 11 ?
AS TROMBETAS NAS EPÍSTOLAS AOS
CORÍNTIOS E AOS TESSALONICENSES

A o examinarmos 1 Coríntios 15.52,
fica claro que o contexto da passagem
é a era da Igreja, ao passo que o contex
to de Apocalipse 11 é um juízo durante a
Tribulação. O texto de 1 Coríntios 15.52
está em maior harmonia com o texto de
1 Tessalonicenses 4.16, que diz: “Porque o
mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta
de Deus; e os que morreram em Cristo res
suscitarão primeiro”. Ambas as passagens
falam sobre o arrebatamento e nenhuma
delas faz referência a juízo. Nas duas pas
sagens, a trombeta é a ordem final que o
Senhor dá à Igreja, levando à trasladação
de todos os crentes. J. Dwight Pentecost,
ao explicar o porquê de as trombetas em
1 Coríntios 15.52 e 1 Tessalonicenses 4-16

serem diferente* dito trombem* de jufzo de
Apocalipse, cita a» seguintes razóes:
(1 ) A trombeta de 1 Coríntios 15.5
[...] soa antes do derramar da ira de

Deus, enquanto que [...] a cronologia
de Apocalipse indica que a trombeta
em Apocalipse 11.15 soa ao fim de
um período de juízos [...] (2) A trom
beta que convoca a Igreja é chamada
de trombeta de Deus, enquanto que a
sétima trombeta pertence a um anjo
[...] (3) A trombeta para a Igreja está
isolada de outras trombetas [...] (4)
Em 1 Tessalonicenses 4, a voz asso
ciada ao som da trombeta reúne os
mortos e os vivos, sendo, portanto,
antes da ressurreição. Em Apocalipse,
apesar de vermos uma ressurreição ser
mencionada, a trombeta soa apenas
depois da ressurreição, demonstrando
serem dois acontecimentos distintos.
(5) A trombeta de 1 Tessalonicenses
anuncia uma bênção de vida e glória,
enquanto que a trombeta de Apoca
lipse anuncia juízo sobre os inimigos
de Deus. (6) Na epístola aos corín
tios, a trombeta soará “num momen
to, num abrir e fechar de olhos”. Em
Apocalipse 10.7, a sétima trombeta
parece soar durante um maior perío
do de tempo, provavelmente durante
a duração do juízo que anuncia.
(7) A trombeta em 1 Tessaloni
censes é evidentemente destinada
à Igreja. Visto que, na Tribulação,
Deus está lidando com Israel em
particular e, de forma mais ampla,
com os gentios, esta sétima trom
beta, que soa durante a Tribulação,
não poderia referir-se à Igreja sem
obscurecer as características que
a distinguem de Israel. (8) A pas
sagem de Apocalipse descreve um
grande terremoto em que morrem

mllhiire* de pciwoM, O retrmneitcen«
tc fiel que mlorn n Deus fica perple
xo e aterrorizado. Na passagem de
1 Tessalonicense,s, nenhum terre
moto é mencionado [...]

(9) No arrebatamento, a Igreja será
recompensada. Ainda assim, a re
compensa dada “aos profetas, teus
servos, e aos santos” não pode ser a
mesma. A recompensa menciona
da em Apocalipse 11.18 deverá ser
concedida na terra, após o segundo
advento de Cristo, depois do julga
mento de seus inimigos. Conside
rando que a Igreja é recompensada
no ar, logo após o arrebatamento,
devem ser dois eventos distintos
(Pentecost, pp. 189-191).
0 SINAL PARA A REUNIÃO DO POVO DE
DEUS

A última trombeta em 1 Coríntios
15.52 é a última ordem dada por Cristo
à sua Igreja. Trata-se de um sinal que visa
a reunir todos nós para o grande encon
tro no céu que conhecemos como “arre
batamento”. A visão que iguala a última
trombeta de 1 Coríntios 15.52 com a sé
tima trombeta de Apocalipse não mostra
nenhuma coerência.

— Thomas Ice
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ÚLTIMOS DIAS
A expressão bíblica “últimos dias” e o ter
mo popular “fim dos tempos” nem sempre
querem dizer a mesma coisa. “Últimos
dias” e “fim dos tempos” podem tanto referir-se à era atual da Igreja como à futura
conclusão do plano de Deus para Israel.
VOCABULÁRIO REFERENTE A “ ÚLTIMOS
DIAS”

Diversas expressões bíblicas dizem
respeito ao fim dos tempos. A Bíblia en
sina que a presente era terminará com o
E X P R E S S Õ E S R E L A C IO N A D A S
A O “ F IM D O S T E M P O S ”

Israel

Igreja

“ fim dos dias”

“ últimos tempos”

Deuteronômio
4.30; 31.29; Jere
mias 30.24; 48.47;
Daniel 2.28;
10.14; 12.13

1 Timóteo 4-1
“últimos dias”
2 Timóteo 3.1;
Hebreus 1.2; Tiago
5.3; 2 Pedro 3.3

“ últimos d ias”

“ últimos tempos”

Isaías 2.2; Jeremias
23.20; 49.39; Eze
quiel 38.16; Oséias
3.5; Malaquias 4-1;
Atos 2.17

1 Pedro 1.20
“último tempo”
1 Pedro 1.5; Ju 
das 18

“ último D ia ”

1 João 2.18

João 6.39-40,44,54;
11.24; 12.48
“fim dos anos”
Ezequiel 38.8
“tempo do fim”
Daniel 8.17; 12.9
“fim do tempo”
Daniel 12.4

“ última hora”

arrebatam ento, seguido pelii Trlbulaçflo,
que se encerrará com a segunda vinda do
Messias. É preciso distinguir entre os úl
timos dias da Igreja e os últimos dias da
tribulação de Israel.

N a tabela abaixo, observe uma classifi
cação que separa as passagens relacionadas
ao fim da era da Igreja das que dizem respei
to aos últimos dias para Israel:
Quando um versículo alude aos últimos
dias, seu contexto revela se a expressão
relaciona-se a Israel ou à Igreja.
Alguns leitores da Bíblia acreditam
existirem sinais específicos relacionados ao
fim da era da Igreja. Esta afirmação, porém,
é bastante drástica. A Bíblia indica as cir
cunstâncias da Igreja — o desenrolar geral
da era — e alerta sobre algumas tendências
presentes ao fim da era da Igreja. Passagens
como 1 Timóteo 4.1-5, 2 Timóteo 3.1-5 e
2 Pedro 3.3 muito provavelmente dizem
respeito à segunda metade ou ao fim da era
da Igreja, quando, conforme as passagens
alertam, crenças e estilos de vida mun
danos se tornarão comuns na Igreja. Tais
passagens não falam sobre uma decadência
moral geral na sociedade, mas especifica
mente sobre um declínio dentro da Igreja,
como parte da crescente apostasia.
Este declínio não é fácil de medir. Por
mais terríveis que as coisas estejam hoje, po
dem sempre piorar no futuro. Não é possível
saber quão ruim a realidade deve estar para
poder qualificá-la como um sinal profético.
No que diz respeito às condições gerais da
Igreja, “[...] homens maus e enganadores irão
de mal para pior” (2 Tm 3.13). Judas afirma
que havia apostasia na Igreja do primeiro
século (v. 3-4). Portanto, podemos concluir
que, desde os primeiros tempos, a apostasia
tem se agravado dentro da Igreja.
0 NOVO TESTAMENTO E A ERA DA IGREJA

Em muitas passagens neotestamentárias,
“últimos dias”, “últimos tempos” e “último

tempo" clunimentc referem-se A atual era da
Igreja como um todo. O escritor de Hebreus
diz: "Havendo l\*us, antigamente, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais,

pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últi
mos dias, pelo Filho, a quem constituiu her
deiro de tudo, por quem fez também o mun
do” (Hb 1.1-2). O contexto desta passagem
mostra que “últimos dias” refere-se à atual
era da Igreja. Semelhantemente, Pedro diz:
“o qual, na verdade, em outro tempo, foi co
nhecido, ainda antes da fundação do mun
do, mas manifestado, nestes últimos tempos,
por amor de vós” (1 Pe 1.20). A frase “nestes
últimos tempos” certamente diz respeito aos
últimos 2000 anos. João confirma estes dois
primeiros escritores ao dizer: “Filhinhos, é já
a última hora; e, como ouvistes que vem o
anticristo, também agora muitos se têm feito
anticristos; por onde conhecemos que é já a
última hora” (1 Jo 2.18). Judas, comentando
sobre coisas que aconteciam em sua própria
época, afirmou que “no último tempo, have
ria escarnecedores que andariam segundo as
suas ímpias concupiscências” (v. 18).
Apesar de o N T sem dúvida trazer infor
mações sobre o fim do mundo, ele também
descreve a era atual como sendo os últimos
dias. Últimos dias de quê? Últimos dias an
tes da era messiânica. Em pelo menos qua
tro referências bastante claras, os escritores
do N T utilizam expressões que aludem ao
fim dos tempos para falar sobre sua própria
época ou sobre a era da Igreja como um
todo. Neste sentido, portanto, obviamen
te vivemos nos últimos dias, pois toda a
era da Igreja é considerada como sendo os
“últimos dias”. No entanto, não é o que a
maioria das pessoas quer dizer quando per
gunta: “Estamos vivendo os últimos dias?”
Elas querem saber se Deus está cumprindo,
em nossa época, as profecias bíblicas para o
fim dos tempos. Para oferecermos alguma
resposta, precisamos verificar o uso veterotestamentário desta terminologia.

TE R M IN O LO G IA REFERENTE AO F IM D 0 8
TEM PO S NO ANTIGO TESTAMENTO

Pura os judeuH) a história consistia em
duas eras: a "presente era", em que Israel
aguardava pela vinda do Messias, e a “era
vindoura”, quando Deus cumpriria todas as
promessas feitas em cada aliança, e Israel,
em função da vinda do Messias, passaria a
desfrutar de todas as bênçãos prometidas.
Uma época de juízos e devastações, que le
varia ao advento do Messias e à libertação
de Israel, encerraria a presente era e daria
início à era vindoura.
Quando observamos o uso veterotestamentário da terminologia alusiva aos
últimos tempos, vemos que esta não diz
respeito à era da Igreja. O AT utiliza tal
terminologia com referência ao período da
Tribulação, que termina com a vinda do
Messias e o estabelecimento de seu reino
sobre a terra.
Um claro exemplo pode ser visto em
Deuteronômio 4-30, onde lemos: “Quando estiveres em angústia, e todas estas coi
sas te alcançarem, então, no fim de dias, te
virarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás
a sua voz”. A palavra “angústia” é uma tra
dução da palavra hebraica para “tribula
ção”, que, neste contexto, é a Tribulação.
Isto significa que o texto equipara os “úl
timos dias” à Tribulação — período que
não vivemos atualmente, mas que está
prestes ter início (a Igreja será arrebata
da antes que o mundo passe pela Tribula
ção). Deuteronômio 31.29 também utiliza
a expressão “últimos dias” em relação à
Tribulação, quando diz: “|...| este mal vos
alcançará nos últimos dias”.
Jeremias, por duas vezes, refere-se à
Tribulação como o “fim dos dias” (30.24;
48.47). Daniel também utiliza a mesma ex
pressão com o mesmo sentido: “Mas há um
Deus nos céus, o qual revela os segredos; ele,
pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que
há de ser no fim dos dias” (Dn 2.28). Daniel

a revelar o* planos de I V iin pura o
futuro, que Incluem evento* cujo desenrolar
entrará pelo período da Tribulaçflo, como se
vO também em Daniel 10.14: “Agora, vim
para fazer-te entender o que há de acontecer
ao teu povo nos derradeiros dias; porque a
visão é ainda para muitos dias”.
O profeta Daniel utiliza um conjun
to de expressões escatológicas que dizem
respeito ao período da Tribulação, o qual
preparará o caminho para o reino do Mes
sias. Expressões como “o fim do tempo”
(Dn 8.17; 12.4), “tempo do fim” (Dn 12.9)
e “o fim dos dias” (Dn 12.13) referem-se
à Tribulação ao fim dos tempos que ainda
está por vir. Estas expressões são utilizadas
por três vezes em Daniel 12, onde lemos
sobre um “tempo de angústia [tribulação],
qual nunca houve, desde que houve nação
até àquele tempo” (v. 1). Assim, o contex
to como um todo mais uma vez refere-se à
Tribulação vindoura.
Daniel 12.4 informa que os ensinos
sobre o fim dos tempos em Daniel perma
necerão selados para o povo judeu até “o
tempo do fim”. Desde muito tempo, diver
sos comentaristas acreditam que, pouco
antes do retorno de Cristo, o mundo expe
rimentará um aumento de velocidade nas
viagens e uma explosão de informações.
Daniel 12.4 diz: “ [...] muitos correrão de
uma parte para outra, e a ciência se mul
tiplicará”. Ninguém pode contestar o fato
de que, nos últimos cem anos, todos efe
tivamente testemunhamos um aumento
exponencial na velocidade das viagens e
no acúmulo de conhecimentos, o que pare
ceria ser um sinal em nossa época de que o
fim está próximo. N o entanto, é realmente
isto que Daniel está falando na passagem?
Provavelmente, não. A semântica do vo
cabulário utilizado e a estrutura gramatical
do texto não apoiam esta visSo.
Charles Ryrie apresenta a interpretação
correta da passagem em sua “Bíblia Anotada

Come<,?i

Expandida", onde diz: "C om a aproxlmaç#o
do fim, as pessoa» correrSo dc um lado para

o outro tentando descobrir o que o futuro
reserva” (Ryrie, p. 1332). Ele não se refere
às pessoas em geral, mas ao povo judeu em
particular, dando a entender que, durante a
Tribulação, muitos judeus estudarão o livro
de Daniel a fim de entender o que está acon
tecendo. Harry Bultema diz: “O movimento
de um lado para o outro deve referir-se aos
olhos das pessoas ao longo das páginas [...]
Considerando isto, parece-nos que o texto
fala aqui sobre uma diligente pesquisa das
Escrituras no fim dos tempos” (Bultema, p.
349). O âmbito do texto, portanto, estaria
limitado ao período da Tribulação e não in
cluiria a nossa época.
QUE DIAS VIVEMOS ATUALMENTE?

Estamos então vivendo os últimos dias?
Sim e não. Vivemos atualmente nos últi
mos dias porque estamos na era da Igreja,
que é chamada de “últimos tempos”, “úl
timos dias” e “última hora”. Não estamos,
contudo, nos últimos dias vaticinados para
Israel no AT. Todas as expressões escatológicas do AT (“fim dos dias”, “últimos dias”,
“último dia”, “fim dos anos”, “tempo do
fim” e “fim do tempo” ) dizem respeito à tri
bulação de Israel, também conhecida como
a septuagésima semana de Daniel. Este é
um momento futuro que bem pode estar
às nossas portas. Talvez estejamos testemu
nhando a preparação do cenário para os
eventos escatológicos da Tribulação, mas,
por agora, ainda não estamos neste tempo.

— Thomas Ice
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VID A ETERNA
O cristianismo fundamenta-se na ressurrei
ção física de Jesus Cristo. A seus seguido
res, Jesus prometeu: “[...] porque eu vivo,
vós vivereis” (Jo 14.19). Como seria de
esperar, ninguém na Bíblia fala mais sobre
ressurreição que o próprio Jesus Cristo.
Eu sou a ressurreição e a vida; quem
crê em mim, ainda que esteja mor
to, viverá; e todo aquele que vive
e crê em mim nunca morrerá. (Jo
11.25-26)
O Senhor está dizendo que, embora um
crente em Jesus possa morrer fisicamente,
a essência do ser, que é a alma e o espírito,
jamais morrerá.
Na verdade, na verdade vos digo que
quem ouve a minha palavra e crê na
quele que me enviou tem a vida eter
na e não entrará em condenação, mas
passou da morte para a vida. Em ver
dade, em verdade vos digo que vem
a hora, e agora é, em que os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus, e os
que a ouvirem viverão. Porque, como
o Pai tem a vida em si mesmo, assim
deu também ao Filho ter a vida em si
mesmo. E deu-lhe o poder de exercer
o juízo, porque é o Filho do Homem.
Não vos maravilheis disso, porque
vem a hora em que todos os que estão
nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os
que fizeram o bem sairão para a ressur
reição da vida; e os que fizeram o mal,
para a ressurreição da condenação.
(Jo 5.24-29)

Nrsiu

p u N n ita e m ,

vemiw que tanto

on

justos como os Injustos serflo rosstisclliulos,
A vida eterna, portanto, está garantida a
todos. No entanto, onde e quando passa

remos este futuro depende exclusivamen
te de nossa posição em Cristo. Atualmen
te, existem dois lugares para os mortos. Os
crentes são imediatamente levados ao céu
no instante de sua morte, enquanto que
os ímpios são levados para os tormentos
do Seol (Hades).
A PROMESSA DO CÉU PARA OS CRENTES

Os crentes que estão no céu (e aque
les que estão vivos na terra) receberão seus
corpos ressurretos, restaurados e imortais

no momento do arrebatamento. Em neKuida, comparecerão perante o Tribunal
de Cristo e serão recompensados por suas
boas obras. Ainda no céu, participarão do
banquete pelas Bodas do Cordeiro e, ao fim

da Grande Tribulação, voltarão com Jesus
para reinar sobre a terra durante mil anos.
Joseph Stowell (p. 114) observa que
nós fomos “planejados para o paraíso” e,
por isso, devemos voltar nossas mentes
para as coisas do alto: “A eternidade é
primordial. O céu deve ser nosso primei
ro e único ponto de referência [...] Tudo
o que temos, somos e conseguimos deve
ser visto como um meio; ou seja, recursos
que nos permitem influenciar e fazer di-

A VIDA ETERNA

Novos Céus

Novos Céus e Nova Terra
• Satanás é banido e torna-se incapaz de
influenciar a história (Ap 20.10).
• Já não haverá mar (Ap 21.1).
• Mão haverá morte, pranto ou dor (Ap 21.4).

Nova Jerusalém

• Todas as coisas serão renovadas (Ap 21.1).
• Não haverá noite (Ap 21.25).
• Não haverá mais impurezas, nem quem
pratique abominações ou mentiras (Ap
2 1 .1 ).

Nova Terra

• Não haverá mais maldição (Ap 22.3).
• Já não haverá sol (Ap 22.5).
• Os crentes poderão ver o Pai face a face
(Ap 2 2.4).

JVL
Lago de Fogo

0 Lago de Fogo
• 0 destino eterno de Satanás, do Anticristo
e do Falso Profeta (Ap 19.20; 20.10).
• 0 destino eterno de todos os ímpios da
história (Ap 2 0.10 ).
• É um lago eterno de fogo e enxofre (Ap 20.10).
• Todos os seus ocupantes serão atormentados
dia e noite para todo o sempre (Ap 20.10).
• É uma segunda morte e eterna (Ap 20.14).

fercnça nu ctcrnldnde" (p. 27). Stow cll

convida-nos a focalizarmos o céu como
nosso objetivo principal c não apenas
como algo de menor importância em
nossa experiência cristã.
Henry Holloman lembra-nos que a
eternidade no céu é o sublime destino de
todos os crentes. Além de nossas experi
ências no céu antes do arrebatamento, ou
mesmo após o que experimentarmos du
rante o Milênio, a eternidade nos aguarda
como a derradeira bênção de Deus para
os salvos de todos os tempos. Holloman
(p. 568) escreve: “A eternidade não difere
do tempo apenas no aspecto quantitativo,
mas também no aspecto qualitativo, pois
trata-se de uma outra dimensão da reali
dade”. Deus é eterno e transcende a or
dem temporal do universo. Somente Ele é
sempiterno. Ele já existia antes da criação
do universo, existe agora e existirá para
sempre. Todas as nossas esperanças de
vida eterna estão intimamente associadas
ao nosso relacionamento com ele. Vivere
mos para sempre porque Deus, que é eter
no, vive em nós.
Os teólogos denominam nossa existên
cia eterna como “estado eterno”. Tanto
os humanos como os anjos viverão para
sempre, apesar de não terem existido desde
sempre. No estado eterno, os salvos viverão
para sempre com Deus, enquanto os ímpios
serão condenados a sofrer no lago de fogo
para sempre.

do Milênio, I i h I on Ncrflo trazidos do Seol
para comparecerem perante o Urande

Trono Branco e serem julgados por Jesus
Cristo. Lá, eles serão julgados conforme
suas obras. Visto que não experimentou
um novo nascimento, nenhum deles po
derá ver o reino de Deus. Todos os ímpios
serão então lançados no lago de fogo, onde
serão atormentados por toda a eternidade.
Se ao menos tivessem aceitado, enquanto
ainda vivos, o dom gratuito da salvação
oferecido por Cristo, não teriam de sofrer
a separação eterna de Deus.
AS CARACTERÍSTICAS DE NOSSOS
CORPOS GL0RIFICAD0S

Todo crente renascido receberá um cor
po glorificado e imortal. Isto inclui tanto
aqueles que forem arrebatados ou ressusci
tados, como aqueles que viverem durante
o Milênio em seus corpos físicos. A reden
ção do corpo faz parte do plano de salvação
de Deus (Rm 8.23). N a morte, deixamos
o corpo mas entramos de forma conscien
te na presença do Senhor (2 Co 5.8). Isto
supõe algum tipo de estado intermediário
entre a morte de nosso corpo físico e sua
ressurreição final.
Holloman (pp. 574-576) lista 15 carac
terísticas de nosso corpo glorificado:
1. físico e material (1 Jo 1.1-2);
2. transformado (Fp 3.21);
3. reconhecível (Lc 16.19-31);

A CERTEZA DO CASTIGO ETERNO PARA
OS ÍMPIOS

Em nítido contraste com o glorioso
futuro que aguarda todos os crentes, o
destino do ímpio é simplesmente terrível
demais para ser sequer imaginado. Após a
morte, o ímpio é instantaneamente leva
do ao lugar de tormento no Seol ou Hades. Segundo Apocalipse 10.11-15, logo
depois de os ímpios ressuscitarem ao fim

4- incorruptível (1 Co 15.42);
5. imortal (1 Co 15.53-57);
6. dotado de habilidades sobrenaturais
(Lc 24.31,36);
7. sem pecado (Ap 21.27);
8. glorificado (Fp 3.21);
9. vigoroso (1 Co 15.42-43);
10. espiritual (1 Co 15.44);

11. celestial (I Co I5,4<M7) í
12. radiante (l')n 12.3);
13. jamais casarão (M t 22.30);
14. completamente maduro (1 Jo 3.2);

15. não terá lembranças negativas (Is
65.17).
A DÁDIVA DE NOSSO LAR ETERNO

Recebemos a dádiva da vida eterna as
sim que cremos em Jesus Cristo (1 Jo 5.1112). Nosso destino eterno muda naquele
momento. Daquele momento em diante,
estamos destinados ao céu. A Bíblia retrata
este destino como a cidade eterna de Deus.
Essa cidade é chamada de Nova Jerusalém
e reflete a glória de Deus. Nela, não há en
fermidades, morte ou tristeza. E lugar de
eterno júbilo espiritual. A árvore da vida,
o rio da vida e o trono de Deus estão lá,
juntamente com os salvos de todas as eras.

enquanto que oh mio remido* serAo etcrnic
mente punidos e ficnrflo separados de Deus.
Durante o Milênio, após o Arrebatamento
e a Grande Tribulação, todos os que esti
verem na terra experimentarão uma sus

pensão parcial da maldição e dos efeitos do
pecado original sobre toda a humanidade e
a criação. Isto não eliminará a necessidade
de todas as pessoas crerem em Jesus para
serem salvas, mas afetará a criação.
A VIDA DURANTE 0 MILÊNIO

VI DA F U T U R A

Durante o Milênio, as pessoas conti
nuarão a envelhecer e morrer. Os efeitos
da queda serão completamente anulados
somente após a criação de novos céus e
nova terra, no estado eterno após o M ilê
nio (A p 22.3). A vida cotidiana, contudo,
sofrerá grandes mudanças. Encontramos
descrições detalhadas deste período em
Isaías 11.6-9; 30.18-26; 35.1-10; 65.20-25
e Jeremias 31.3-14.
Tais passagens mostram que, durante o
Milênio, as pessoas terão chuva abundan
te e fartura de alimentos, e já não terão
qualquer extinto predatório ou apetite
carnívoro. Haverá um crescimento da ex
pectativa de vida e da taxa de natalidade.
As pessoas serão mais saudáveis e a maio
ria das doenças será erradicada. A prospe
ridade florescerá.
Infelizmente, ainda que em um am
biente de tal forma imaculado, a rebeldia
humana continuará a existir. Os incrédu
los farão um levante final contra o justo
governo de Jesus Cristo, o que acontece
rá ao fim do Milênio, quando Satanás for
brevemente solto de sua prisão, logo antes
de seu derradeiro julgamento e destruição
(A p 20.7-10).

Cristãos e não cristãos terão vidas comple
tamente distintas no futuro, segundo o pla
no profético de Deus. Os remidos de todas
as eras receberão vida eterna com Deus,

A VIDA ETERNA
Apesar de a vida no Milênio ser descrita
de modo tão diferente da que conhecemos
hoje, o mais importante aspecto da vida fu

— Tim LaHaye
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tura, para todan as pessoas dc roda» as Ida

des, será a potencial posse da vida eterna.
A vida eterna é um dom de Deus, concedi
do a todos os que crêem em Jesus Cristo e
aceitam sua oferta de salvação, baseada em
sua morte e ressurreição (Jo 3.15-16; 10.10;
Ef 2.8-9). Aquele que recebe este dom di
vinamente conferido vive para sempre na
bem-aventurança da presença de Deus.
A vida eterna deriva do caráter de Deus,
que é eterno (Dt 33.27; SI 10.16; 90.2; Is
26.4; Jr 10.10). Porque Deus é eterno, sua
Palavra, que se baseia em seu Ser e vontade,
é eterna (SI 119.89). Dentre outros atribu
tos, atos e benefícios divinos, podemos citar
seu amor (1 Rs 10.9; SI 136), suas bênçãos
(SI 21.6), suas alianças, seu Reino e suas
ordenanças (SI 9.7; 66.7), seus planos (SI
33.11), a herança de seu povo (SI 37.18),
sua fidelidade (SI 117.2), seus estatutos (SI
119.152) e seu nome (SI 135.13). Especial
mente notável, a partir de uma perspectiva
profética, é o fato de que, com exceção da
antiga aliança e da aliança mosaica, as alian
ças de Deus são eternas: a aliança abraâmica
(Gn 17.7, 13, 19; 1 Cr 16.17; SI 105.10), a
aliança davídica (2 Sm 23.5) e a nova alian
ça (Ez 37.26; Hb 13.20).
A vida eterna é um dos principais te
mas da Bíblia, com especial destaque para o
NT, em que ela é mencionada por mais de
quarenta vezes. A expressão “vida eterna”
está relacionada a uma qualidade de vida,
que só pode ser atribuída pelo próprio Deus
àqueles que nEle confiam e que o servem.
O termo, contudo, não diz respeito a uma
qualidade de vida apenas para esta era e a
era vindoura, mas também se relaciona à
duração da era futura, ou seja, ao estado
eterno. Esta qualidade de vida, obviamen
te, não divinizará os crentes. Os remidos
são e sempre serão criaturas. A distinção
entre Criador e criaturas jamais terá fim.
Além do que lemos nos ensinamentos
de Jesus, a vida eterna também é enfatiza-

dti na primeira epístola dc Jo8o (1.2; 2.25;
3.15; 5.11,13,20) e nas cartas de Paulo
(Rm 2.7; 5.21; 6.22-23; 1 Tm 1.16; 6.12;
T t 1.1-2). Judas 21 encoraja: “guardai-vos
no amor de Deus, esperando a misericór
dia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a

vida eterna”. Paulo ensina que o cristão
recebeu o Espírito como penhor da vida
eterna, mas também aguarda a redenção
do corpo (Rm 8.23; 1 Co 15.53). Esta
redenção, que começou com a ressurrei
ção de Jesus (1 C o 15.12-19), continuará
com a ressurreição dos crentes no futuro.
O momento da ressurreição dessas pessoas
depende de quem são. Podem ser santos
do AT, cristãos que tenham vivido antes
ou à época do arrebatamento, ou cristãos
que tenham sido martirizados durante a
Grande Tribulação. Todos os que parti
ciparem desta “primeira ressurreição” es
tarão inclusos na “ressurreição da vida”,
diferentemente dos que estiverem na “se
gunda ressurreição” ou “ressurreição da
condenação” (Jo 5.29; Ap 20.5-6).
A vida eterna, tal qual é apresentada
na Bíblia, não deve ser confundida com a
existência infinita que todos experimen
tarão. Tanto remidos como condenados
existirão eternamente, mas seus destinos
serão completamente diferentes (1 Jo
5.12). Os cristãos entrarão no céu e na
presença de Deus; os ímpios serão lança
dos no lago de fogo.
N o NT, a firme e segura salvação da
vida eterna é continuamente contrastada
com a destruição dos incrédulos. A que
les que crêem em Jesus Cristo, o Filho de
Deus, recebem a vida eterna. Os que o re
jeitam, contudo, não a herdarão (Jo 3.36)
e sofrerão a destruição eterna (M t 7.13;
2 Co 4-3; 2 Pe 3.9). A vida de todos aque
les que receberam a vida eterna ao longo
da história será plena de glória e experi
ências celestiais. Apocalipse 21 descrevenos a Nova Jerusalém e o estado eterno.

No céu, nflo haverá trlitern, choro, dor ou
morte (A p 21.4).

ponta ii algum crime específico, O N T u m
a palavra (na forma de substantivo e ver
bo) catorze vezes como “vingança”. Deus

— Timothy J. Demy

cobrará o preço justo da nação dos judeus
pela sua obstinada rejeição ao seu Messias.
Antes da destruição do Templo e de Je 
rusalém no ano 70 d.C., os apóstolos e mi
lhares de cristãos judeus e gentios sofreriam
e morreriam pela sua fé. Os judeus daquela
geração erigiam um monte de ira que em
breve cairia sobre eles. Israel não estava
simplesmente em guerra com os cristãos, e,
mais tarde, com os romanos; também esta
va em guerra com o Senhor.
N o Sermão do Monte (Lc 21.5-38), o
Senhor fala da vingança que, algum dia, so
breviria a Israel (vv. 12-26). O seu contex
to maior é a Tribulação futura, que incluirá
“coisas espantosas e grandes sinais do céu”
(21.11). Mas então Ele dirige seus pensa
mentos para Jerusalém, e diz: “Mas, antes
de todas essas coisas [...]” (21.12). Aqui,
sim, Ele está ensinando sobre o evento
profetizado, aquele do ano 70 d.C. E con
tinua: “Quando virdes Jerusalém cercada
de exércitos, sabei, então, que é chegada
a sua desolação” (21.20). Cristo conclui o
seu comentário sobre a Tribulação no ver
sículo 25, onde profetiza que “haverá sinais
no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra,
angústia das nações, em perplexidade pelo
bramido do mar e das ondas”. Estes eventos
terríveis serão concluídos quando o mundo
vir o Filho do Homem chegar “numa nu
vem, com poder e grande glória” (21.27).
Quando os exércitos do general Ttto en
traram na cidade de Jerusalém em 70 d.C.,
a matança foi terrível. Josefo escreve: “Não
sobrou ninguém para que os soldados ma
tassem ou saqueassem, nem uma alma se
quer sobre a qual pudessem dar vazão i'1 sua
fúria; pois naquela situação jamais seriam
impedidos de tocar alguém, enquanto fosse
possível agirem. Assim, César ordenou que
arrasassem toda a cidade e o Santuário".

B IBLIO G R AFIA
Hahn, H. C. “Destroy, Perish, Ruin”, em The New
International Dictionary of New Testament
Theology, editado por Colin Brown. Crand
Rapids: Zondervan, 1975.
Ice, Thomas e Demy, Timothy J. Demy. Fast
Facts on Bible Prophecy A to Z. Eugene, Ore
gon: Harvest House Publishers, 2004.
--- . What the Bible Says About Heaven & Eter
nity. Crand Rapids: Kregel, 2000.
Walvoord, John F. “Eternity”, em The Theological
Wordbook. Nashville: Word Publishing, 2000.
Yarbrough, Robert W. "Etemal Life”, em Evangelical Dictionary of Biblical Theology, editado
por Walter A. Elwell. Crand Rapids: Baker
Books, 1996.

V IN G A N Ç A
Cristo usa a palavra “vingança” (Lc 21.22)
para descrever a destruição que se abateria
sobre Jerusalém em 70 d.C. Profetizando
que Jerusalém seria cercada e levada à de
solação (vv. 21-24), o Senhor deixou claro
para os seus discípulos que a rejeição de Is
rael ao seu Rei traria ruína, dispersão, afli
ção e ira. Ele acrescentou em relação aos
judeus: “Cairão a fio de espada e para todas
as nações serão levados cativos; e Jerusalém
será pisada pelos gentios, até que os tempos
dos gentios se completem”.
Lucas usa a palavra grega ekdikasis
(“vingança”) com um significado técnico
de “vingança” ou “punição”. O verbo raiz,
dikaioo, é traduzido como “justificar, fazer
justiça, vingar”. Com a preposição ek, a
idéia é de “justiça sendo feita”, como res-

O Senhor iiercucentii que, quando o*
dias da vingança sobrevierem a Jerusalém,
todas as coisas que estão escritas se cum
prirão (21.22). A maioria dos intérpretes

acredita que Ele se refere ao cumprimento
de Oséias 9, onde diversos versículos pa
recem referir-se à rejeição final de Israel
e à sua dispersão final por todo o mundo.
Oséias escreve: “Chegaram os dias da visi
tação, chegaram os dias da retribuição [...]
por causa da abundância da tua iniqüidade,
também avultará o ódio” (9.7). Ele acres
centa, “O meu Deus os rejeitará [ao seu
povo], porque não o ouvem; e desocupados
andarão entre as nações” (9.17).
Em Oséias 9.7, as palavras “visitação”
(hb.: pequddah) e “retribuição” (hb.:
shalum) transmitem a idéia da vingança.
Pequddah é traduzido como “visitação”
em Isaías 10.3. Shalum é freqüentemente
traduzido como “recompensa” (SI 91.8).
Portanto, Jesus pode ter tido Oséias 9 em
mente quando mencionou os dias vin 
douros da vingança que sobreviriam a
Jerusalém. Ele também chamou os dias
de vingança de dias de “grande aflição”
e “ira” que sobrevirão a “este povo” (Lc
21.23). Embora o Senhor fale da ira dis
tante da Tribulação de sete anos na maior
parte do Sermão do Monte, no versículo
23 Ele se refere à destruição do Templo e
da cidade de Jerusalém.
A menção à vingança em Lucas 21
parece conectar o Evangelho de Lucas
à resistência dos judeus em considerar
Cristo como o Salvador, como se vê no
livro de Atos, também escrito por Lucas.
O Evangelho de Lucas e o livro de A tos
são como dois volumes da mesma histó
ria. A tos é somente uma continuação da
história da rebelião e da negação de Jesus
pelos judeus, e termina com as palavras
de Paulo aos anciãos judeus em Roma.
Depois de citar o juízo profetizado pelo
profeta Isaías (Is 6.9-10), Paulo disse:

“ Sejtt-voi, pol», notdrlo que esta salvuçflo
de Deus é enviada aos gentios, e eles a
ouvirão” (A t 28.28).
Sobre a vingança, Barnes escreve:

O juízo fora ameaçado contra Je 
rusalém por praticamente todos os
profetas. Estes falaram dos crimes da
cidade e anunciaram a sua destrui
ção. Deus havia destruído Jerusalém
uma vez, e levara o povo à Babilô
nia, mas os seus crimes se repetiram
depois que eles voltaram. Assim,
Deus os ameaçou outra vez com a
destruição (p. 142).
A vingança do ano 70 d.C., então, é a
vingança ou retribuição de Deus pelo peca
do da incredulidade, e pelos crimes de Je
rusalém contra o evangelho; sim, pela sua
obstinada rejeição a Deus e ao seu Messias.

—Mal Couch
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mais “crlítianliado” e que o Reino de Deu#
evoluirá gradualmente. Neste cenário, Jesus
retomaria ao fim do Milênio para uma ter
ra já completamente justa. Esta perspectiva

Wood, Leon J. "Hosea". Na obra The Expositor*
Bible Commentary. Frank E. Caebeleln, ed.
ger. 12 Vols. Crand Rapids: Zondervan, 1981.

V IS Õ E S S O B R E O M IL Ê N IO
O AT e o N T trazem inúmeras referências
ao reinado do Messias — o governo há muito anelado do Senhor Jesus Cristo sobre a
terra. N a verdade, este é um dos assuntos
mencionados com mais freqüência na Bí
blia. Em Mateus 6.10, quando Jesus ensina
seus discípulos a orar “venha o teu reino” ,
Ele está se referindo especificamente a este
reino sobre a terra. N o mais formidável rei
no de toda a história humana, Jesus, o Rei
ungido, terá as nações por sua herança (SI
2.8). “E morará o lobo com o cordeiro” (Is
11.6) e “a terra se encherá do conhecimen
to do Senhor” (Is 11.9).
Quanto tempo o seu reino terrestre du
rará? Apenas um único capítulo em toda a
Bíblia revela sua duração: Apocalipse 20.
“Bem-aventurado e santo aquele
que tem parte na primeira ressurrei
ção; sobre estes não tem poder a se
gunda morte, mas serão sacerdotes
de Deus e de Cristo e reinarão com
ele mil anos.” (A p 20.6)
Seu reino é muitas vezes menciona
do como “o Milênio”. Esta palavra deriva
dos termos latinos mille ( “mil”) e annum
(“ano”). A história da Igreja já viu três visões
diferentes acerca do reino milenial. O “prémilenialismo” é a crença de que a segunda
vinda de Cristo acontecerá antes do Milênio
— visão aceita pela maioria dos estudiosos da
Bíblia que interpretam as Escrituras de forma
literal sempre que possível. Outros estudio-

é conhecida como “pós-milenialismo”. Um
terceiro ponto de vista, conhecido como
“amilenialismo”, é o resultado de uma in
terpretação espiritualizada e não literal das
Escrituras. Defende que o Milênio não é um
reino sobre a terra, mas uma descrição do atu
al Reino de Deus nos céus.
P R É -M ILE N IA LIS M O

Os primeiros cristãos eram, sem dúvida,
pré-milenialistas. Os discípulos, e aqueles a
quem ensinaram, viviam a expectativa do
retorno de Cristo e do estabelecimento do
seu reino sobre a terra ainda naqueles dias.
Os detratores da visão pré-milenialista afir
mam que esta é uma teoria relativamente
nova, mas os estudiosos têm demonstrado
que o pré-milenialismo era o conceito do
minante durante os três primeiros séculos
da Igreja Primitiva.
Os pré-milenialistas acreditam que o
arrebatamento, a Tribulação e a gloriosa
vinda de Cristo acontecerão antes do iní
cio do Milênio, durante o qual Satanás será
aprisionado por mil anos. Então, virá um
reino teocrático de paz sobre a terra, com
Jesus como o seu Rei. Os justos ressuscita
rão antes do Milênio e participarão de suas
bênçãos (Ap 20.4).
Perto do fim do século III, uma aborda
gem alegórica das Escrituras começou a do
minar o pensamento teológico. A filosofia
substituiu o estudo das Escrituras e o prémilenialismo caiu em descrédito. Somente
após a Reforma houve um reavivamento do
pensamento pré-milenialista. Mais tarde, no
século XIX, institutos bíblicos e faculdades
cristãs por todos os Estados Unidos começa
ram a enfatizar uma interpretaçflo literal da
Bíblia e, com isso, houve um retorno ao pré-

tullrniiillsnin. I K>jc, apemir doa contínuos

Cristo, Tende a alegorizar e espiritualizar as

ataques, o pré-milenialismo é a concepção
dominante acerca do Milênio.

profecias a respeito do Milênio, atribuindo
íi Igreja as profecias para Israel que ainda
não se cumpriram. Aqueles que defendem
o amilenialismo também acreditam que
Satanás foi aprisionado por Cristo em sua
primeira vinda, há 2000 anos. Além disso,

AMILENIALISMO
O amilenialismo não crê em um reino
literal sobre a terra após a segunda vinda de

VISÕES SOBRE 0 MILÊNIO

O
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Eternidade
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«deptoi dliteordum qimnto u onde o
Milênio está itendo cumprido: se espiritual
mente sobre a terra ou pelos santos no cúu.
Eles, no entanto, tendem a concordar que

nimin

nossa atual situação é a melhor possível e
que o estado eterno (o céu), e não o reino
milenial, virá imediatamente após a segun
da vinda de Cristo. Os defensores desta
visão rejeitam uma interpretação literal e
direta das Escrituras.

O Milênio vindouro comtltulrrt o perí
odo mais impressionante da história huma
na. Será um tempo de paz sem precedentes,
quando aqueles que aceitaram Jesus como
seu Senhor e Salvador estarão aptos a go

vernar e reinar ao lado de seu amado Rei.
Só então o Reino de Deus será finalmente
concretizado sobre a terra.
(Veja os verbetes intitulados “Amilenialism o” , “Pré-m ilenialism o” e “Pósm ilenialism o” .)

P Ó S -M ILE N IA LIS M O

O pós-milenialismo, a mais recente
das três visões, esteve quase extinto até
a metade do século XX. Aqueles que de
fendem esta perspectiva acreditam que o
mundo continuará a ficar cada vez melhor
até que todos se convertam ao cristianis
mo, quando então Cristo retornará para
um reino já repleto de paz. Embora tenha
sido popular no início do século XX, esta
visão quase foi eliminada com as duas
Guerras Mundiais, a Grande Depressão e
a impressionante escalada da imoralidade
na sociedade. Muitos que, antes, defen
diam a posição pós-milenialista passaram
a advogar o pensamento amilenialista. N o
entanto, o pós-milenialismo experimen
ta certo ressurgimento em conseqüência
do preterismo e do reconstrucionismo, e
continua a promover o advento do reino
antes do advento do Rei.

— Tim LaHaye
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