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LIÇÃO 11 — ESCATOLOGIA DO AT  
 
1) INTRODUÇÃO  
a) Objetivo: noções de escatologia e do gênero apocalíptico, tempo, história e fim.  
b) Problema básico: Afinal, quando Deus cumprirá suas promessas?   
c) Transição: a profecia se referia ao plano de Deus dentro da história, por meio do 
Israel histórico. A apocalíptica reconhece que a história não tem condições de ser 
regenerada para comportar a chegada do reino de Deus. Pelo contrário, afirma que o 
mundo tal como existe será julgado por Deus e terminará em catástrofe. O reino de 
Deus virá por meio de intervenção divina.  

 
2) CONCEITO: APOCALIPSE E APOCALÍPTICA 
a) Apocalipse: palavra grega, composta de „apo‟ + kalypto;  
i) „apó‟: preposição equivalente a „de‟ (origem), „desde‟, ideia de afastar (p.ex., “arranca-
o e lança-o de ti”, Mt 5.29; “corta-a e lança-a de ti”, Mt 5.30);  
ii) „kalypto‟: verbo, significa cobrir, esconder, ocultar; p.ex., “pois não há nada 
encoberto” (Mt 10.26); “cobre com um vaso” (Lc 8.16); “Cobri-nos” (Lc 23.30); “se o 
nosso evangelho ainda está encoberto” (2Co 4.3); “para os que se perdem que está 
encoberto” (2Co 4.4); “cobrirá multidão de pecados” (Tg 5.20; 1Pe 4.8).  
iii) Significado: „apocalipse‟ significa revelação, descoberta, manifestação.  
iv) Exemplos do v. „apokalipto‟: “não há nada encoberto que não venha a ser revelado” 
(Mt 10.26; Lc 12.2); “que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as 
revelaste aos pequeninos” (Mt 11.25, 27; Lc 10.21s); “não foi carne e sangue quem to 
revelou” (Mt 16.16);  “o Filho do homem se manifestar” (Lc 17.30); “a justiça de Deus 
se revela no evangelho” (Rm 1.17);  
v) Exemplos do subst. „apokalipsis‟: “luz para revelação aos gentios” (Lc 2.32); “dia da 
ira e da revelação do justo juízo de Deus” (Rm 2.5); “aguarda a revelação dos filhos de 
Deus” (Rm 8.19); “revelação do mistério” (Rm 16.25); Paulo recebeu o evangelho 
“mediante revelação” (Gl 1.12; 2.2); “Revelação de Jesus Cristo” Ap 1.1).  
vi) Análise: a palavra apocalipse não está associada a catástrofes, juízo final, inferno, 
mas com revelação de Deus, que pode abordar esses temas ou não. A palavra 
apocalipse se refere ao ato de revelar e ao revelador e não ao que é revelado. No caso 
do Apocalipse de João, o conteúdo da revelação se refere às catástrofes do fim do 
mundo, julgamento e o mundo vindouro.  
vii) Conforme 2Coríntios 3.13-16: “E não somos como Moisés, que punha um véu sobre 
a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que 
era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje o mesmo véu 
está por levantar na lição do velho testamento, o qual foi por Cristo abolido; E até hoje, 
quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se 
converterem ao Senhor, então o véu se tirará”. 
b) Apocalíptica: nome dado pelos cristãos aos livros escritos no período interbíblico de 
gênero semelhante ao Apocalipse de João. Portanto, a designação desse material foi 
feita retroativamente associando Apocalipse do NT com os livros judaicos. 
i) Conclusão: o livro do Apocalipse de João está na mesma seção da Apocalíptica e 
deve ser lido nesse contexto.  
c) Características: pseudônimos, visões/sonhos, mediação por anjos, predição de um 
futuro glorioso, uso de símbolos, números, cores, mundo espiritual, etc. O uso de 
linguagem simbólica torna o conteúdo da revelação universal, desde que se use 
corretamente os símbolos para decifrar a mensagem. 
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3) CONCEITO: ESCATOLOGIA 
a) Problema: a pergunta pelo futuro é natural à humanidade. Qual é o destino do ser 
humano? E da humanidade? Do mundo?  
b) Etimologia: do grego „eschatos‟, que significa „último‟, „derradeiro‟. A palavra ocorre 
em diversos lugares do NT, como „último centavo‟ (Mt 5.26); „último estado‟ (12.45); 
primeiros e „últimos‟ (19.30); „últimos trabalhadores‟ (20.12); „último‟, servo de todos‟ (Mc 
9.35); „último inimigo‟ (1Co 15.26), etc.   
c) Definição: „eschatos‟ + „logia‟, estudos ou doutrina dos tempos do fim, das últimas 
coisas, do fim da história; escatologia individual (destino pessoal) e universal. 
d) Citações no AT: „último‟, em hebraico  ach r  yth (fim, futuro).  
i) Fim: “fim do tempo” (Dn 8.17; 11.27,35,40; 12.4; plural Dn 11.13); “tempo do fim” (Dn 
8.19; 12.8,9); “fim dos anos” (Ez 38.8); “fim dos dias” (Jr 30.24; Dn 12.13; Os 3.5); “fim” 
(Ez 7.2,3,6; Dn 6.26; 7.26; 9.26; Hc 2.3); 
ii) Último: “últimos dias” “eschatai hemerai” (Nm 24.14; Dt 4.30; 31.29; Is 2.2; Mq 4.1; Jr 
23.23; 48.47; 49.39; Ez 38.16; Dn 2.28); “último tempo” (Dn 8.19); “últimos tempos” 
“eschatos ton chronon”  (Is 9.1);  
e) Citações no NT: 
i) Fim: “então virá o fim” (Mt 24.14); “fim do tempo” (1Pe 1.20). 
ii) Último: “último dia” (Jo 6.39, 40, 44, 54; 11.24; 12.48); “últimos dias” (At 2.17, cf. Jl 
2.28; 2Tm 3.1; Hb 1.2; Tg 5.3; 2Pe 3.3); “último tempo” (1Pe 1.5; Jd 18); “últimos 
tempos” (1Pe 1.20); “última hora” “eschate hora”(1Jo 2.18).  
iii) Título messiânico: Jesus é “o Primeiro e o Último” (Ap 1.17; 2.8; 22.13). 
iv) Sinônimo: às vezes, usa-se a palavra „hysteros‟ — “últimos tempos” (1Tm 4.1).  
f) Observações: escatologia não é futurologia nem adivinhação. 
i) Futurologia: é a tentativa de prever o futuro, usando métodos científicos.  
ii) Adivinhação e vidência: habilidade de prever e adivinhar (lit. „a vir‟) o futuro.  
g) Escatologia do AT: estuda os temas do AT referentes aos últimos tempos; não estuda 
apenas profecias, mas as profecias que abordam o tema do fim da história.  
h) Escatologia e messias: Os profetas do AT consideravam os últimos dias como 
aqueles imediatamente anteriores à vinda do Messias e ao juízo final. Eles não faziam 
distinção entre a primeira e a segunda vinda do Messias. 
 
4) PARA REFLETIR  
a) Escatologia: presente ou futura?  
b) Em um sentido estrito, a escatologia se refere aos tempos do fim da história.  
c) Por outro lado, em sentido amplo, a escatologia começou com o ministério de Cristo.  
d) Portanto, desde Cristo, já estamos vivendo a plenitude dos tempos.  
i) “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho” (Hb 1.1). 
ii) “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” (1Jo 2.18). 
iii) “E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque a 
nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é 
passada, e o dia é chegado” (Rm 13.11s).  
   


