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LIÇÃO 01 — AULA INAUGURAL  
 
1) INTRODUÇÃO 

a) Centralidade de Cristo na esperança cristã: (Cl 1.24-29) 
i) Passado: o mistério oculto. 
ii) Presente: o mistério revelado — a esperança cristã como acesso às “riquezas da 
glória”; em Adão todos foram destituídos da glória de Deus (Rm 3.23); agora em 
Cristo, todos os que creem são restituídos à glória de Deus.  
iii) “Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto 
das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja; Da qual eu estou feito ministro 
segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para 
cumprir a palavra de Deus; O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e 
em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos; Aos quais Deus 
quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, 
que é Cristo em vós, esperança da glória; A quem anunciamos, admoestando a 
todo o homem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria; para que 
apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo; E para isto também trabalho, 
combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.”  
 

2) REVISÃO: TEOLOGIA DA ESPERANÇA – I 
a) Genealogia da esperança no AT: da criação ao êxodo; do êxodo aos juízes (aula 
5); do reino ao exílio (aula 6); profetismo (aula 7); profetas do exílio; no pós-exílio 
(aula 9); no período interbíblico. 
b) Temas de escatologia no AT: morte e ressurreição; dia do Senhor; reino de Deus; 
novos céus e nova terra; Messias; nova aliança.  
c) Doutrina da esperança no NT: definições de esperança no NT; ciclo da esperança 
(Rm 5); gemido da esperança (Rm 8); proclamação da esperança (1Pe 3);  
d) Temas de escatologia no NT: Vinda de Jesus; ressurreição; juízo final; novos céus 
e nova terra. 
 

3) APRESENTAÇÃO: TEOLOGIA DA ESPERANÇA – II  
a) Ementa: apresentar o conteúdo da esperança cristã, incluindo os temas das 
profecias do Novo Testamento, especialmente do Apocalipse.  
b) Objetivo: conhecer as palavras de Deus a respeito do futuro (propósito de Deus), 
relacionar este conhecimento com a vida cristã e com a missão da Igreja.  
c) Programa:  

i) Panorama geral: conhecimento geral dos temas da escatologia. 
ii) Propósito eterno de Deus: a centralidade de Cristo.  
iii) Noções de escatologia, conceitos principais: profecia, escatologia, céu, inferno, 
arrebatamento, milênio, tribulação.  
iv) Principais escolas escatológicas.  
v) Escatologia: história da escatologia.  
vi) Estudos em Apocalipse. 
(1) Questões introdutórias: autoria, datação, esboço, contexto histórico e 
possibilidades de interpretação.   
(2) Intepretação do livro.    
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