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Introdução

“C

ada louco com sua mania”. Estranhamente, desde a infância eu inicio
minha relação com qualquer livro ou revista folheando-os de trás para
frente. No caso de livros começo pelo colofão, aquela última página próxima
da terceira capa. Ali eu procuro pelos dados do impressor e fontes usadas na
composição gráfica. Depois leio o parágrafo final da obra. Um último parágrafo bem escrito me anima a adquirir o livro. Só então eu pulo para as primeiras páginas e começo a leitura regular.
Foi por esta razão que o primeiro livro da Escritura Sagrada que eu li
foi o Apocalipse de João. Ganhei um Novo Testamento dos Gideões Internacionais e voltei da escola folheando a preciosidade (de trás para a frente).
Encontrei um espaço para escrever meu nome, confirmando a entrega de
minha vida a Cristo. Prossegui e deparei-me com estas palavras:
18 Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro; 19 e, se alguém tirar qualquer coisa
das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore
da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste
livro. 20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente,
venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! 21 A graça do Senhor
Jesus seja com todos (Ap 22.18-21).

Foi o suficiente. De que “flagelos” este autor está falando? E o que são
esta “árvore da vida” e “cidade santa”? E o que significa esta declaração enigmática: “Certamente, venho sem demora”? Encontrei o início do livro e comecei a ler. Aficionado por histórias em quadrinhos, eu fui logo fisgado por
aquele texto cheio de símbolos e personagens fantásticos. Resumindo, o primeiro livro da Bíblia que eu li foi o Apocalipse. E a partir dele eu fui animado a ler o restante das Escrituras. Não posso dizer que entendi muita coisa
naquela primeira leitura. O contato inicial foi mais de fascinação do que de
entendimento.
Em 1994, eu lecionei o Apocalipse de João em uma classe de escola dominical, na congregação presbiteriana de Valparaíso de Goiás. Naquela ocasião, comecei a ler comentários, introduções bíblicas e livros sobre escatologia. Escrevi um esboço de livro sobre o assunto, que tenho revisado ao longo
dos anos. Em 2015, 2018, 2019 e 2020, ensinei sobre escatologia na classe de
novos membros da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Também
em 2015 e 2018, dei aulas sobre Literatura Apocalíptica do Antigo e Novo Testamentos, em módulos do curso de Mestrado em Exposição Bíblica, do Seminá-
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rio Presbiteriano Renovado Brasil Central, em Anápolis. Tais iniciativas me
colocaram em contato com bibliografia atualizada.
A motivação para escrever o texto atual foi dupla, primeiramente, a necessidade de dar um formato mais organizado ao material didático para os
novos membros da igreja. Além disso, a percepção, em pessoas queridas, de
mudanças de comportamento e sentimentos, algumas se mostrando ansiosas e confusas, usando profecias da Bíblia para identificar políticos, instituições e gestores públicos como agentes do anticristo. Verifiquei determinadas
passagens bíblicas, e.g., 2Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13, sendo conjugadas com explicações sobre uma “Nova Ordem Mundial”, ou a “Grande Reinicialização” (Great Reset). Ouvi sobre uma conspiração de satanistas, cujo alvo
é eliminar o Cristianismo da Cultura Ocidental. E soube também que a única
esperança para a preservação da Igreja no mundo é assumir como messiânicas determinadas filosofias sociais, pautas ou figuras políticas. Notei que esta
Escatologia do Terror começou a ser anunciada como verdade bíblica e com
fervor profético, por pastores até então reformados. Daí, a reescrita destes
estudos foi tomada como uma tentativa de contribuição para o restabelecimento de equilíbrio e esperança, que defluem da aplicação da verdade em
nossos corações, pelo Santo Espírito Consolador.
O texto que o leitor tem em mãos resulta desta nova averiguação. O conteúdo não é acadêmico, mas escrito por um pastor de igreja local limitado,
que não tem pretensão de ser original, nem infalível. Escrevi mais como um
organizador de tópicos que identifica suas fontes, acreditando que vivenciamos a “hora de Deus”, o seu mover na direção e concretização de seu plano na História. Adentramos nos últimos minutos da civilização humana, tal
qual a conhecemos. Diante de nós desponta um novo horizonte, a aurora de
um novo dia, a completação do reino de Deus. Ao mesmo tempo, o momento
é do sofrimento dos santos. Acirra-se a luta; ajuntam-se os inimigos. Neste
contexto convulsivo, temos de ouvir a voz do Cordeiro de Deus chamando-nos, para que nos juntemos a ele no monte Sião (Ap 14.1).
Meu objetivo foi instruir corretamente. Discipular e cuidar das ovelhas
do Senhor Jesus Cristo. Ensinar de uma perspectiva calvinista, que tem a Bíblia como Palavra de Deus e que privilegia a Teologia de Westminster. Houve
esforço para produzir material idôneo e que, no fim das contas, provoque
mudança estrutural e espiritual nos leitores. A mim, coube escrever. Ao leitor, cabe ouvir “o que o Espírito diz às igrejas” (Ap 3.6).
Se eu fui ou não instrumento do Espírito de Deus, o Senhor o sabe, e o
leitor poderá julgar.
O autor (março de 2021).
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1. O estado intermediário

E

scatologia é “a doutrina sobre a consumação do tempo e da história; tratado sobre os fins últimos do homem”.1 O objetivo destes estudos é apresentar uma introdução à escatologia, explicando alguns detalhes do que é mencionado no capítulo 14 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, seção 14.2:
Como isso se dará? Depois desta vida, nossas almas serão levadas
imediatamente até Cristo e aguardarão a ressurreição, em estado de
bem-aventurança consciente. Após a volta de Cristo (na consumação
dos séculos), nossas almas serão novamente unidas a nossos corpos
ressurretos, que serão semelhantes ao corpo glorioso do Redentor.2

O texto menciona glorificação ou condenação, em duas etapas:
1. Há um estado de bem-aventurança, no céu, ou condenação, no inferno, imediato à morte. As pessoas nesta condição aguardam a volta de
Jesus e a ressurreição dos mortos. Por isso este estado é intermediário.3
2. Após a volta de Cristo, haverá bem-aventurança ou castigo, após a
ressurreição — o estado consumado (após a consumação).
Entendamos inicialmente as últimas coisas antes da ressurreição. Em
seguida, aprenderemos sobre as últimas coisas depois da ressurreição.

1.1.

Vida após a morte no estado intermediário

Existe vida consciente após a morte. Assim que uma pessoa morre, seu corpo
“volta ao pó” e sua alma comparece imediatamente diante de Deus (Gn 3.19;
Ec 12.7). As almas não ficam dormindo inertes nos túmulos, esperando a volta de Jesus Cristo para compareceram diante de Deus.
As pessoas salvas vão para o “céu”, “glória” ou “paraíso”, a fim de “habitar
com o Senhor” (Lc 16.22a; 23.43; 2Co 5.6-8; Fp 1.23; Cl 1.27). As pessoas não
salvas vão para o “inferno de fogo” (geenna; Mt 5.22; Mc 9.43-48; Lc 16.22b25). Tanto as salvas quanto as não salvas experimentam bem-aventurança
ou castigo plenamente conscientes (Lc 16.23-31; Ap 6.9-11). Os espíritos dos
mortos ficam no céu ou no inferno aguardando a volta de Jesus Cristo.
Resumindo e retornando à citação de Os Primeiros Passos, “depois desta
vida, nossas almas serão levadas imediatamente até Cristo e aguardarão a
ressurreição, em estado de bem-aventurança consciente”.4 Isso se refere às
1
2
3
4

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. “Escatologia”. In: Dicionário Aurélio Eletrônico 7.0.
Curitiba: Editora Positivo, 2009. CD-ROM.
NASCIMENTO, Misael Batista. Os Primeiros Passos do Discípulo. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã,
2018, p. 67.
HOEKEMA, Anthony A. A Bíblia e o Futuro. 3ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2012, p. 103.
NASCIMENTO, op. cit., loc. cit.
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almas dos crentes. Os inconversos, após a morte, são lançados imediatamente
no inferno (figura 1).

Estado intermediário
Céu ou Paraíso

Vida na
Terra

Os corpos são sepultados etc.

Inferno
Figura 1. O estado intermediário. Após a morte, consciência plena no céu ou inferno.

Este ensino da Bíblia confronta as doutrinas ensinadas pelo Adventismo
do Sétimo Dia e Testemunhas de Jeová, pelo Catolicismo Romano e pelas várias versões de Espiritismo.

1.2.

As doutrinas contrárias do Adventismo, Testemunhas de Jeová,
Catolicismo e Espiritismo

Adventistas e testemunhas de Jeová acolhem o erro da doutrina da aniquilação e do sono da alma. Católicos abraçam o erro do ensino sobre o Purgatório. Espíritas se enganam, imaginando que conseguem se comunicar com as
almas de pessoas mortas (necromancia) e acreditam na doutrina equivocada
da reencarnação.
Os adventistas e as testemunhas de Jeová creem que depois da morte as
almas dos descrentes deixam de existir (são aniquiladas), enquanto as dos
crentes aguardam a ressurreição em estado inconsciente.5 Esta crença é errada porque contraria o que a Bíblia ensina sobre o desfrute consciente, após
5

4

Cf. DIETER, Melvin E. Adventismo. In: ELWELL, Walter A. (Org.). Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã em Um Volume. Reimp. 2009. São Paulo: Vida Nova, 1988, v. 1, p. 25-26; HEXMAN, Irving. Testemunhas de Jeová. In: ELWELL, op. cit., v. 3, p. 526-528. Um modo distinto
de aniquilação é a sugestão de que depois da morte mesmo as almas dos crentes serão aniquiladas, mesmo assim haverá uma ressurreição como nova criação a partir do nada. Hoekema
(op. cit., p. 103-104) explica a posição de G. Van Der Leeuw (1890-1950): “Deus não cria nosso
corpo ressurreto a partir de algo — por exemplo, nosso espírito, ou nossa personalidade —
mas ele cria uma nova vida do nada, de nossa vida aniquilada e destruída”. Tais pontos de vista
contrariam o ensino da Bíblia.

As últimas coisas
a morte, das delícias do céu e o sofrimento consciente imediato à morte,
no inferno (seção 1.1). Ademais, como veremos na seção 1.3, ainda que as
Sagradas Escrituras afirmem que os crentes que morrem estão “dormindo”,
isso não deve ser entendido como um sono literal, muito menos como inconsciência.
A Bíblia não menciona o Purgatório. Não tem base na Escritura a ideia
de um estado pós-morte, destinado a purgar pecados cometidos em vida,
com possibilidade de promoção para o céu depois da purgação. Quem está
no inferno não pode subir ao céu, nem vice-versa (Lc 16.23-26).6
Quanto às contestações do Espiritismo, a Bíblia ensina que os mortos só
retornarão à terra no dia da ressurreição (Jo 5.28-29; 1Ts 4.16; Ap 20.11-13).
A alma de quem morre não pode retornar para comunicar-se com os vivos
(Lc 16.27-31). Sendo assim, em 1Samuel 28.1-25, não foi o espírito do profeta morto Samuel que falou a Saul.7 Deus condena a prática de invocação de
espíritos (necromancia), porque isso coloca o ser humano em contato direto
com demônios (Lv 20.6; Dt 18.9-14; Mc 5.1-3,5).8 O único recurso verdadeiro
e confiável que as pessoas vivas têm para saber sobre a salvação é o testemunho da Bíblia (Is 8.19-20; Lc 16.29; cf. Jo 10.26-30; Rm 10.14-17; 1Co 1.21; Hb
1.1-2; Ap 1.3; 22.17-20). Finalmente, a Bíblia não ensina a possibilidade de
6

7

8

Esta passagem da Bíblia é rejeitada pelos adventistas e testemunhas de Jeová como texto-prova
sobre o estado intermediário. Eles argumentam que ela não deve ser interpretada literalmente, por se tratar de uma “parábola”. O fato é que parábolas são analogias baseadas em coisas
reais. Deste modo, “aqui [em Lc 16.19-31] são apresentadas verdades definidas acerca da vida
por vir”, cf. HENDRIKSEN, William. Lucas. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2014, v. 2, p. 317.
(Comentário do Novo Testamento). Logos Software.
Vale a pena conferir as argumentações excelentes sobre o assunto, apresentadas na BÍBLIA
DE ESTUDO DE GENEBRA. 2ª ed. (BEG2). São Paulo; Barueri: Cultura Cristã; Sociedade Bíblica
do Brasil, 2009, p. 396-397 e BÍBLIA DE ESTUDO HERANÇA REFORMADA. (BEHR). São Paulo;
Barueri: Cultura Cristã; Sociedade Bíblica do Brasil, 2018, p. 408-409.
É muito plausível que o homem atormentado de Gerasa fosse necromante, pois ele “vivia nos
sepulcros” (Mc 5.3), encaixando-se na profecia de Isaías 65.4. Isaías se refere aos necromantes — pessoas que habitavam “entre as sepulturas”, passavam “noites em lugares misteriosos”
e comiam “carne de porco e [...] ensopado de carne abominável”, uma provável referência a
“ratos”, como lemos em Isaías 66.17.
Este comportamento, que soa insano aos nossos ouvidos, descreve “uma prática reconhecida entre as religiões pagãs”; cf. OSWALT, John. Isaías. São Paulo: Cultura Cristã, 2011, v. 2,
p. 767. (Comentários do Antigo Testamento). J. Ridderbos nos informa que esta prática pagã
tinha por finalidade fazer contato com os mortos e “receber oráculos em sonhos”; cf. RIDDERBOS, J. Isaías: Introdução e Comentário. 2ª ed. Reimp. 2008. São Paulo: Vida Nova, 1995, p. 505.
(Série Cultura Bíblica).
Schökel e Diaz entendem que Isaías 65.4 se refere a “um culto de sacrifícios oferecidos em
jardins idolátricos (cf. Is 1.29), talvez em honra de Tamuz (como em Is 17.10). [...] Havia sepulcros com câmaras suficientemente espaçosas; provavelmente praticavam, ali a necromancia,
proibida na legislação (Lv 19.31; Dt 18.11), praticada ilegalmente (1Sm 28; Is 8.19); talvez se
relacione com isso algum culto da morte com o seu contato ou com a sua vizinhança”. Cf.
SCHÖKEL, L. Alonzo; DIAZ, J. L. Sicre. Profetas I: Isaías, Jeremias. São Paulo: Edições Paulinas,
1988, p. 399. (Grande Comentário Bíblico).
Estes “necromantes, [...] asseveram que mediante a íntima conexão com o ‘seu’ deus ou
espírito, absorvem uma espécie de ‘santidade’ ou poder mágico em seus corpos e roupas”
(RIDDERBOS, op. cit., loc. cit.). O contato com os mortos equivale ao contato com os demônios
(OSWALT, op. cit., p. 766). O geraseno chegou àquele estado degradado, devido ao seu envolvimento com o espiritismo de seu tempo.
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reparar, nesta vida, os erros cometidos em vidas passadas. Pelo contrário,
“aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo” (Hb 9.27). A verdade bíblica da ressurreição é diametralmente oposta ao
ensino sobre a reencarnação (At 4.33; 17.32-34; 1Co 15.1-8,12-19).

1.3.

O entendimento correto do estado intermediário

Como vimos acima, o destino eterno de uma pessoa é estabelecido antes dela
morrer. Para ser salva, ela precisa arrepender-se de seus pecados, confiar em
Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e caminhar com ele no discipulado (Sl 34.22; Mc 1.14-15; 8.34-38; 16.16; Jo 1.37,43; 3.16; 5.24; 6.40; At 16.31;
Rm 10.9-13). A oportunidade de definição do estado eterno de uma pessoa é
o dia que se chama “Hoje” (Hb 3.12-15; cf. Am 4.12).
No céu há comunhão com Cristo, consolação, plenitude de alegria e delícias perpetuamente (além das passagens mencionadas antes, cf. Sl 16.11;
Jo 14.1-3, a “consolação” de Lázaro em Lc 16.25; 1Co 2.9-10). O céu corresponde a um repouso das lutas desta vida, por isso a Bíblia menciona a morte
do crente como um “sono” (1Co 11.30; 15.20; 1Ts 4.13-15). Os que “morrem
no Senhor” descansam, porém este repouso não deve ser confundido com
inatividade (Ap 14.13; cf. Ap 6.9-11). Além disso, no céu o crente é glorificado
e plenamente santificado, desfrutando de comunhão com os “justos aperfeiçoados” (Hb 12.22-24).
Um hino expressa essas verdades muito bem:
1 Oh! Pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz,
Onde os crentes, felizes, desfrutam da presença de Cristo Jesus.
Oh! Pensai! Oh! Pensai! Oh! Pensai nesse lar lá do céu,
Lá do céu, lá do céu, lá do céu! Oh! Pensai nesse lar lá do céu!
2 Oh! Pensai nos amigos no céu, que venceram a luta afinal,
E nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal.
3 Hei de ver, lá no céu, meu Jesus, face a face seu rosto mirar!
E bem longe cuidados, tristezas, para sempre com ele habitar.
4 Sem demora no céu estarei; vejo o fim da jornada chegar.
Meu bondoso Jesus lá me espera para as bênçãos eternas me dar.9

No inferno, há tormento eterno administrado “diante dos santos anjos
e na presença do Cordeiro” (Ap 14.9-11). As piores angústias terrenas — castigo, choro, ranger de dentes, trevas, fogo inextinguível, vermes, cólera de
Deus, enxofre, fumaça — servem de analogia para o terrível sofrimento infernal (Mt 24.51; 25.30, 46; Mc 9.43,48; Lc 16.23-25).
9

6

HANTEINGTON, W. C.; SILVA, L. F. C. Hino 186, “O Lar do Céu”. In: MARRA, Cláudio. (Org.).
Novo Cântico. 16ª ed. Reimp 2015. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2013, p. 143-144.

As últimas coisas
Considerações finais do estudo 1
Concluindo, a condição da alma após a morte e antes da ressurreição é incorpórea, mas consciente e sensível. O estado intermediário possui algo definitivo, no sentido de que os salvos estão eternamente salvos, e os condenados,
peremptoriamente condenados. Mas tal estado contém algo provisório, no
sentido de que as almas estão desconectadas de seus corpos e do restante
da criação de Deus, aguardando a volta de Cristo. “O ser humano tem um
‘espírito’ (pneuma), mas esse espírito é psiquicamente organizado e deve, em
virtude de sua natureza, habitar em um corpo. É da essência da humanidade
ser corpórea e sensitiva”.10 A redenção cumpre o pacto da criação, garantindo
restauração do homem e do cosmos — o reino consumado ou nova criação
(1Co 15.28).
A imortalidade da alma e as realidades do céu e do inferno, deveriam
nos mover, primeiro, a buscar a Jesus Cristo hoje, em arrependimento e fé,
assegurando nossa salvação (Mc 1.14-15; Jo 3.16; 5.24; 1Ts 1.10). Além disso,
a viver cada dia em santificação, como quem prestará contas diante de Deus
(2Co 5.10). Por fim, que um amor genuíno pelos perdidos nos mova, como
cristãos, a pregar o evangelho a toda criatura, enquanto há tempo (Mc 16.15;
Mt 28.18-20; At 1.8; 1Pe 2.9).

10 BAVINCK, Herman. Dogmática Reformada. São Paulo: Cultura Cristã, 2012, v. 2, p. 568.
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2. Alguns sinais dos últimos dias

N

o estudo anterior, aprendemos sobre o que acontece depois da morte,
antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora estudaremos
sobre alguns sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo.
Nós já estamos nos últimos dias? Os apóstolos Pedro e Paulo responderiam que sim, ao mesmo tempo em que diriam que ainda não. Os teólogos
denominam nossa condição ambígua atual, de “já” e “ainda não”. O reino de
Deus já veio, mas o reino de Deus ainda vem.11 Isso é assim por que a expressão “últimos dias”, abrange o período desde a inauguração do reino de Deus,
na encarnação e ministério de Jesus, até a culminação de sua expansão pela
pregação do evangelho pela Igreja, no poder do Espírito Santo (Mt 24.14; Mc
13.10; At 1.8; 2.14-21). Os crentes do século 1 demonstraram convicção de
viver nos últimos dias (2Tm 3.1; Hb 1.2; 2Pe 3.3). Michael Horton explica que
“essencialmente, a igreja primitiva parece ter sustentado que o reino fora
inaugurado com o primeiro advento de Cristo, ainda que ele esperasse a total
consumação no futuro”.12
Jesus fala sobre estes dias em seu sermão escatológico, em Marcos
13.1-37. Dewey Mulholland entende que “ao deixar o Templo pela última vez
(13.1), Jesus prepara seus seguidores para a destruição do mesmo, enquanto
os encoraja a cumprirem sua missão determinada por Deus, até a consumação do reino”.13
Jesus fala como o profeta maior e definitivo, prometido em Deuteronômio 18.15, e sua mensagem tem três tempos de cumprimento:
1. Ele fala à situação imediata — sua mensagem explica quando o templo
de Jerusalém será destruído (um fato que aconteceu no ano 70 d.C.).
2. Sua mensagem é aplicável à vida da Igreja ao longo das eras.
3. A profecia aponta para a grande consumação, o fim dos tempos,
quando acontecerá a volta do “Filho do Homem [...] nas nuvens, com
grande poder e glória” (Mc 13.26; Dn 7.13-14,27).
A fala inicial (Mc 13.1-13) contém um chamado à perseverança. Haverá
um “princípio das dores” (v. 8). Em seguida haverá perseguição, mas os que
aguentarem firmes, até o fim, serão salvos (v. 9-13).

11 Cf. HORTON, Michael. Doutrinas da Fé Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2016, p. 968-970.
12 HORTON, op. cit., p. 966.
13 MULHOLLAND, Dewey P. Marcos: Introdução e Comentário. Reimp. 2008. São Paulo: Vida Nova,
1999, p. 193. (Série Cultura Bíblica).

Alguns sinais dos últimos dias
2.1.

O princípio das dores e as perseguições

Em Marcos 13, Jesus afirma que antes do fim, virão as dores iniciais: “Estas
coisas são o princípio das dores” (v. 8). O que constitui estas dores?
•
•
•

O engano dos falsos cristos (v. 5-6).
Guerras (v. 7-8a).
Terremotos e fomes (v. 8b).

Alguns falsos cristos apareceram no século 1, no contexto do messianismo judaico. Além disso, eles são aguardados para o fim dos tempos. Quanto
a guerras, foram muitas ao longo da História, ocorrem hoje e terão melhora
e piora no fim dos tempos.14 O mesmo pode ser dito dos terremotos e fomes,
com promessa de intensificação nos últimos dias.
Se isso não bastasse, antes da volta de Cristo, seus discípulos sofrerão
perseguições (Mc 13.9-13). Um detalhe importante é que haverá expansão
do reino pela pregação do evangelho “a todas as nações” (Mc 13.10). Depois
disso, a partir de Marcos 13.13, tudo piora antes de melhorar, na grande tribulação.

2.2.

O abominável da desolação e a grande tribulação

Antes do retorno de Jesus, haverá grande tribulação (Mc 13.14-23). O grau
de sofrimento será tal “como nunca houve desde o princípio do mundo, que
Deus criou, até agora e nunca jamais haverá” (v. 19).
14 Alvin e Heidi Tofler levantam dados assombrosos, principalmente quando se sabe que escreveram cerca de uma década antes da escalada do terrorismo do início do século 21: “Poucos
[...] iriam saber que, dependendo de como contamos, entre 150 e 160 guerras e conflitos civis
grassaram pelo mundo todo desde que ‘estourou’ a paz em 1945. Ou que se estima que 7,2 milhões de soldados foram abatidos enquanto isso acontecia [...].
Ironicamente, em toda a Primeira Guerra Mundial, o número de soldados mortos foi
apenas moderadamente maior: aproximadamente 8,4 milhões. Isso significa, de modo impressionante, que […] o mundo tornou a lutar quase que o equivalente à Primeira Guerra Mundial
desde 1945. Quando são acrescentadas as mortes civis, a soma chega ao total astronômico de
33 a 40 milhões, mais uma vez, sem contar os feridos, estuprados, desalojados, doentes crônicos ou empobrecidos.
As pessoas têm dado tiros, esfaqueado, bombardeado, atacado com gás e assassinado
de outras maneiras umas às outras em Burundi e na Bolívia, em Chipre e no Sri Lanka, em
Madagáscar e no Marrocos. Existem, hoje [na época da escrita do livro, 1993], quase 200 países
membros das Nações Unidas. Tem havido guerras em muito acima de sessenta dos países
membros. O SIPRI, instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, contou 31 conflitos armados em andamento só em 1990. Na verdade, nas 2.340 semanas que se passaram entre
1945 e 1990, a Terra desfrutou um total de apenas três que foram verdadeiramente sem guerra.
Chamar os anos de 1945 até o presente de era do ‘pós-guerra’, portanto, é juntar a ironia à tragédia” (TOFLER, Alvin; TOFLER, Heidi. Guerra e Antiguerra: Sobrevivência na Aurora do Terceiro
Milênio. Rio de Janeiro: Record, 1994, p. 28-29).
As afirmações de Eric Hobsbawm, acerca do final do século 20, são perfeitamente aplicáveis à segunda década do século 21: “O século acabou numa desordem global cuja natureza
não estava clara, e sem um mecanismo óbvio para acabar com ela ou mantê-la sob controle.
O motivo dessa impotência estava não apenas na verdadeira profundidade e complexidade
da crise mundial, mas também no aparente fracasso de todos os programas, velhos e novos,
para controlar e melhorar os problemas da raça humana” (HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos:
O Breve Século XX: 1914-1991. São Paulo, Companhia das Letras: 1995, p. 541).

10

As últimas coisas
Esta profecia sobre a grande tribulação já se cumpriu parcialmente na
história dos judeus, e se cumprirá plenamente nos últimos dias.
2.2.1. O cumprimento do sermão de Jesus na história dos judeus
As palavras de Jesus se cumpriram na Guerra dos Judeus, que durou de 67-70
d.C. Um relato da destruição de Jerusalém, escrito por Flávio Josefo, pode ser
conferido no apêndice deste estudo.15 Mesmo os que não dominam o idioma
inglês, serão beneficiados com o documentário de 45 minutos, The Siege of
Jerusalem (70 a.D.): The Great Jewish Revolt, disponível no YouTube.16
No ano 70, Jerusalém foi arrasada pelos romanos. Do templo majestoso,
não ficou “pedra sobre pedra” (Mc 13.2). Isso esclarece os ditos de Jesus, em
Marcos 13.14-19,30. Em Mateus 23.33-36, Jesus assegurou que Deus tomaria
vingança do sangue dos profetas, ainda naquela geração. A desgraça sobre
Jerusalém confirmou a imprecação macabra dos judeus, de Mateus 27.24-25:
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava
o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste [ justo]; fique o caso convosco! 25
E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos
filhos!

Isso nos ajuda a entender a palavra enigmática de Jesus às mulheres
que choraram por ele na ocasião de sua paixão, em Lucas 23.27-31. Mas esse
não é o único modo de realização das profecias do sermão escatológico de
Marcos 13.
2.2.2. O cumprimento do sermão de Jesus nos últimos dias
As palavras de Jesus também se aplicam aos dias que antecedem seu retorno
em glória. Em Marcos 13.14, ele diz que virá “o abominável da desolação situado onde não deve estar” e prossegue, “quem lê entenda”.17
[...] aqui, em Marcos 13.14, (pelo menos) dois momentos importantes são interligados: a. O julgamento sobre Jerusalém, levando à
sua queda no ano de 70 d.C.; e b. A tribulação, tendo seu clímax no
julgamento final, no fim da história do mundo. Nosso Senhor prediz
a catástrofe que se aproxima da cidade como um tipo da tribulação
no fim da nova dispensação. Ou, colocado de maneira diferente, ao
descrever o breve período de grande tribulação no fim da História,
15 Flávio Josefo estava dentro de Jerusalém, quando a cidade foi tomada pelos romanos. Anthony
Hoekema faz menção do general romano Tito entrando na cidade santa em 70 d.C., com os
estandartes contendo a imagem do imperador, cf. HOEKEMA, op. cit., p. 168.
16 INVICTA. “The Siege of Jerusalem (70 a.D.): The Great Jewish Revolt”. In: YouTube. Disponível
em: <https://youtu.be/y741QbT1YEo>. Acesso em 18 set. 2020.
17 Hendriksen traduz como “sacrilégio da desolação”; cf. HENDRIKSEN, William. Marcos. 2ª ed.
São Paulo: Cultura Cristã, 2014, p. 565. (Comentário do Novo Testamento). Logos Software. E
prossegue: “Também a frase obscura de Marcos ‘estando onde não tem o direito de estar’ é
esclarecida pelo ‘estando no lugar santo’, de Mateus [24.15]” (HENDRIKSEN, Marcos, p. 566).
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terminado com o juízo final, Jesus pinta com cores que ele pegou da
claramente predita destruição de Jerusalém pelos romanos.18

Hendriksen conclui que Marcos 13.14 aponta para o sacrilégio cometido
pelos romanos, na destruição do templo de Jerusalém, no ano 70. d.C. Além
disso, Jesus prenuncia “a profanação final do anticristo de tudo o que é sagrado”.19
O governo e triunfo de Deus sobre a história são destacados. Deus preservará seus eleitos e, por fim, Cristo retornará em glória para ajuntá-los (Mc
13.20-27). Cabe a estes aguardar a volta do Senhor com vigilância atenta (v.
28-36).

Considerações finais do estudo 2
Nosso Senhor não nos deixa sem aviso; seu sermão, em Marcos 13, é um
lembrete para a missão e a preparação. O povo de Deus enfrenta sofrimento
neste mundo. O evangelho tem de ser pregado às nações, ao mesmo tempo
em que a Igreja sofre oposição (Mc 13.10). O juízo sobre Jerusalém prefigura
o Juízo Final.
Se esperamos por conforto pleno neste mundo, antes da consumação,
estamos iludidos. Se nos assustamos e abatemos com as tribulações, ainda
não entendemos esta vida, conforme o ensino de nosso Senhor. Jesus sabe
o que há de acontecer e proverá para sua Igreja tudo o que for necessário,
para que o seu reino não apenas subsista, mas prevaleça. Não há obstáculos
que consigam detê-lo, nem opositores capazes de derrotá-lo. Os que confiam
nele, podem passar por cada dia desta vida, cantando:
Não é dos fortes a vitória,
Nem dos que correm melhor;
Mas dos fiéis e sinceros
Que seguem junto ao Senhor!20

Notemos que algumas questões permanecem em aberto: (1) O que a
Bíblia ensina sobre o anticristo? (2) O que acontecerá na segunda vinda de
Jesus Cristo? (3) Qual será o estado final das criaturas e coisas, após a consumação? Abordaremos estas perguntas nos próximos estudos.

18
19
20
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Ibid., p. 568.
Ibid., p. 569.
CROSBY, F. J.; GINSBURG, S. L. “Hino nº 49, Sempre Vencendo”. In: MARRA, op. cit., p. 44.

3. O anticristo

T

erminamos o estudo anterior levantando a questão: O que a Bíblia ensina
sobre o anticristo? Este estudo esboça uma tentativa de resposta.21

3.1.

Diversos anticristos e “o” anticristo

O tema do anticristo não aparece em nenhuma outra religião; é distintamente cristão. Com exceção das profecias de Daniel, o Cristianismo não herdou
a ideia de anticristo dos judeus, nem da cultura pagã. Ridderbos informa que
“pela época do início da era cristã, o Judaísmo não tinha qualquer conhecimento da vinda de um homem de pecado, no qual encontra-se concentrada
toda iniquidade e do qual Satanás faz uso como anti-Messias na revelação
final da impiedade”.22 Anthony Hoekema documenta que:
O termo anticristo (antichristos) é encontrado apenas nas epístolas de
João (1Jo 2.18,22; 4.3; 2Jo 7). O significado original do prefixo anti é
“em vez de” ou “em lugar de”. Nesse sentido, antichristos significa um
Cristo substituto ou um adversário declarado de Cristo. [...] o anticristo é tanto um cristo rival como um oponente de Cristo.23

O Novo Testamento (NT) trabalha o tema de dois modos, primeiro falando sobre “anticristos” e, por fim, apontando para “o anticristo” (1Jo 2.18-26).
João afirma que “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” (1Jo 2.18). O apóstolo menciona “anticristo” (singular) e “an21 A posição doutrinária destes estudos busca ser consistente com a linha adotada pela Editora Cultura Cristã. [1] Livros sobre escatologia: [a] HOEKEMA, op. cit.; [b] SPROUL, R. C. Os
Últimos Dias Segundo Jesus. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2016; [c] VENEMA, Cornelis P. A
Promessa do Futuro. São Paulo: Cultura Cristã, 2017; [d] HENDRIKSEN, William. A Vida Futura
Segundo a Bíblia. 3ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2019. [2] Teologia de Paulo: RIDDERBOS,
Herman. A Teologia do Apóstolo Paulo: A Obra Clássica Sobre o Pensamento do Apóstolo aos Gentios. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2013. [3] Comentário bíblicos: [a] HENDRIKSEN, 2007; [b]
KISTEMAKER, Simon. Apocalipse. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2014. (Comentário do Novo
Testamento); [c] BEALE, G. K. Brado de Vitória. São Paulo: Cultura Cristã, 2017; [d] HENDRIKSEN, William. Mais Que Vencedores. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2018. [4] Teologias sistemáticas: [a] TURRETINI, François. Compêndio de Teologia Apologética. São Paulo: Cultura Cristã,
2011, v. 3; [b] BAVINCK, Herman. Dogmática Reformada: Espírito Santo, Igreja e Nova Criação.
São Paulo: Cultura Cristã, 2012, v. 4; [c] BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. 4ª ed. revisada.
Reimpressão 2015. São Paulo: Cultura Cristã, 2012; [d] HORTON, op. cit.; [e] FRAME, John.
Teologia Sistemática. São Paulo: Cultura Cristã, 2019, v. 2; [f] LIMA, Leandro Antonio de. Razão
da Esperança: Teologia Para Hoje. São Paulo: Cultura Cristã, 2006. Dois intérpretes do Apocalipse consistentes com a maior parte de nossa doutrina são WILCOCK, Michael. A Mensagem de
Apocalipse. São Paulo: ABU Editora, 1986. (A Bíblia Fala Hoje); e PETERSON, Eugene. Trovão
Inverso: O Livro de Apocalipse e a Oração Imaginativa. Rio de Janeiro: Habacuc, 2005.
22 RIDDERBOS, 2013, p. 572.
23 HOEKEMA, op. cit., p. 169.

O anticristo
ticristos” (plural). O anticristo é aquele que “nega que Jesus é o Cristo” e que
“nega o Pai e o Filho” (1Jo 2.22). “Anticristos” eram todos os que, na época de
João, negavam que “Jesus Cristo veio em carne” (1Jo 4.2-3).
É plausível falar de “anticristos”, indivíduos que, de tempos em tempos,
em todas as gerações entre a primeira e segunda vindas de Jesus Cristo, renegam Deus e sua salvação.
É compreensível cogitar sobre o anticristo a partir da menção ao “abominável da desolação”, em Marcos 13.14 (ARA).24 Outras traduções sugerem
não uma pessoa específica, e sim um evento desolador: “A abominação do
assolamento” (ARC);25 “o sacrilégio terrível” ou “horrível” (NVI; KJA).26 De
acordo com Grant Osborne, “talvez a primeira referência do NT à vinda do
anticristo seja encontrada no discurso do monte das Oliveiras, quando Jesus
falou sobre a abominação da desolação como uma pessoa”.27 Marcos 13.14
faz pensar em Antíoco IV, o déspota sírio que oprimiu a Palestina no século
2 a.C. (cf. Dn 9.27; 11.31,36).28 Os judeus ouvintes do discurso de Jesus talvez
pensassem no acontecimento registrado em 1Macabeus 1.54-58:
No décimo quinto dia do mês de Casleu do ano cento e quarenta e
cinco, o rei [Antíoco] fez construir, sobre o altar dos holocaustos, a
Abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares e às portas das casas e nas praças queimava-se incenso. Quanto aos livros da Lei, os que lhes caíam nas mãos eram
rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse, em casa
de alguém, um livro da Aliança ou se alguém se conformasse à Lei, o
decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência assim procediam, contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês
por mês, nas cidades.29

De acordo com Osborne:
O ato blasfemo de Antíoco IV, conforme profetizado por Daniel,
tornou-se o precursor da temática do anticristo no ensino judaico.
Antíoco IV chamou-se de “Epiphanes” porque se via como a “manifestação” de Zeus, o deus patrono do Olimpo, e erigiu um altar a esse
deus sobre o altar do templo de Jerusalém (ver 1Mc 1.54). Antíoco, o
“pequeno chifre” de Daniel, veio a ser o protótipo para o tema de um
anticristo, o oponente supremo de Deus na terra.30
24 ARA: A Bíblia Sagrada, tradução de Almeida, Revista e Atualizada.
25 ARC: A Bíblia Sagrada, tradução de Almeida, Revista e Corrigida.
26 NVI: A Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional; KJA: A Bíblia Sagrada, versão King James
Atualizada
27 OSBORNE, Grant R. Apocalipse. São Paulo: Vida Nova, 2014, p. 553. (Comentário Exegético),
grifo nosso; HOEKEMA, op. cit., p. 167-168.
28 Cf. RIDDERBOS, 2013, p. 572-575. Osborne (op. cit., p. 554) afirma que a formal verbal [de Mc
13.14] “alude aos particípios masculinos em Daniel 9.26,27 (cf. também Dn 11.31; 12.11), quando o termo é aplicado a Antíoco Epifânio e a seu sacrilégio, cometido no templo, em 167 a.C.”
29 BÍBLIA DE JERUSALÉM. (BJ). Nova edição, revista e ampliada; reimpressão 2003. São Paulo:
Paulus, 2002, p. 721. Grifo nosso. Em suas notas de rodapé, a BJ (loc. cit.) informa que isso
aconteceu em dezembro de 167 a.C.
30 OSBORNE, op. cit., loc. cit. A BJ (loc. cit.) reforça que “a ‘Abominação da desolação’ [...] era o
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Hoekema informa que “muitos comentaristas concordam que as palavras do versículo 36 [Dn 11.36] podem igualmente ser aplicadas ao anticristo
mencionado no NT”.31
Como dissemos no estudo anterior, há um sentido em que esta profecia
de Jesus foi cumprida no general romano Tito, que devastou Jerusalém em 70
d.C., e continua replicando-se em personagens, instituições e poderes políticos e religiosos, ao longo da história humana, até a consumação. Na lista de
“anticristos” podemos adicionar todos os que fizeram ou fazem uso de poder
e engano, a fim de confrontar Deus e os discípulos de Jesus. Sendo assim, a
sugestão de Hendriksen parece acertada:
Sabemos que o que aconteceu em Jerusalém e na Judeia em 70 d.C.
foi indescritivelmente horrível. Contudo, pode verdadeiramente ser
dito que foi mais avassalador do que o que aconteceu sob Hitler, que
ordenou a execução de uma raça inteira, de modo que estimados
cinco ou seis milhões de judeus foram cruelmente assassinados? É
possível esquecer Auschwitz, Mauthausen e Dachau?32

Daí a dedução de Hoekema:
Concluímos que o ensino neotestamentário a respeito do anticristo
tem efetivamente antecedentes no Antigo Testamento [AT], que tanto
Antíoco Epifânio como Tito foram tipos do anticristo que está por vir.
Um importante aspecto do ensino bíblico já foi antecipado: embora
deva haver um anticristo culminante no fim dos tempos, pode haver
precursores ou antecipações do anticristo antes que ele apareça.33

Os diferentes “anticristos” preparam o terreno para o tempo de abandono geral da fé cristã, a “apostasia”, quando será revelado o anticristo último
e definitivo.
Leon Morris assevera que “esse homem ainda não apareceu [...] e, portanto, ‘o dia do Senhor’ não chegou”.34 Para Ridderbos “o iníquo é a última
e mais elevada revelação do homem (humanidade) em sua inimizade para
com Deus”35 e que “não se trata, pela figura desse homem, de um collectivum,
mas de uma pessoa”.36 De acordo com Hendriksen, o anticristo “não é um
poder abstrato ou um conceito coletivo, mas especificamente uma pessoa
escatológica”.37

altar de Baal-Shamem ou Zeus Olímpico, erigido sobre o grande altar dos holocaustos”.
HOEKEMA, op. cit., p. 167.
HENDRIKSEN, Marcos, p. 567.
HOEKEMA, op. cit., p. 168.
MORRIS, Leon. “Homem da Impiedade e Poder Restringente”. In: HAWTHORNE, Gerald F.;
MARTIN, Ralph P.; REID, Daniel G. (Org.). Dicionário de Paulo e Suas Cartas. São Paulo: Vida
Nova; Paulus; Loyola, 2008, p. 634.
35 RIDDERBOS, 2013, p. 574-575.
36 Ibid., p. 575.
37 HENDRIKSEN, William. 1 e 2Tessalonicenses, Colossenses e Filemom. 2ª ed. São Paulo: Cultura
Cristã, 2007, p. 200. (Comentário do Novo Testamento). Logos Software.
31
32
33
34
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3.2.

O tempo da manifestação do anticristo

No sermão escatológico, nosso Senhor diz que retornará após a grande tribulação.
Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a
lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os
poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir
nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra
até à extremidade do céu (Mc 13.24-27).

A palavra usada para se referir à volta de Jesus em glória é “parusia”
(parousia; 2Ts 2.1). Paulo também diz que a ação do anticristo na terra será
seguida da parusia, quando Cristo se manifestará e o matará.
Então, 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 (2Ts 2.8).

Apocalipse reporta o mesmo fato, usando linguagem figurada. Pouco
antes do retorno glorioso de Jesus, Satanás será “solto”, Deus retirará as limitações dele, abrindo espaço para a grande e derradeira tribulação. Haverá
um levante contra a Igreja, mas o Senhor consumirá os inimigos com fogo
do céu.
7 Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da
sua prisão 8 e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da
terra, Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a peleja. O número
dessas é como a areia do mar. 9 Marcharam, então, pela superfície
da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida;
desceu, porém, fogo do céu e os consumiu (Ap 20.7-9).

Cornelis Venema entende que:
O surgimento de uma figura como o anticristo se adapta à imagem
bíblica de um período relativamente breve de intensa apostasia e
oposição a Cristo durante o período anterior à consumação do século. O anticristo é tipo de figura que se adapta ao personagem de curta temporada da rebelião de Satanás na consumação do século (Ap
20.3) [...].38

Isso deve nos ajudar a compreender que uma pessoa pode até ser tida
como “um” anticristo, considerando suas ações perversas, mas somente pode
ser identificado como “o” anticristo, aquele cuja atuação será interrompida
pela volta de Jesus em glória. Esta nota, sobre o tempo da manifestação do
anticristo, é importante para sua correta identificação; o anticristo surgirá
pouco antes da volta de Cristo.
38 VENEMA, op. cit., p. 162.
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Resumindo, no intervalo entre a primeira e segunda vindas de Jesus
Cristo, haverá tanto expansão do reino pela pregação do evangelho, quanto
oposição a Deus e à Igreja. Cristo voltará quando ambos os movimentos forem completados. Nós aguardamos um aumento do mal que chegará a um
ponto quase insuportável (grande tribulação), marcado por todo tipo de falsidade espiritual, falsos cristos, anticristos e o aparecimento do anticristo
(figura 2).
Os últimos dias
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Figura 2. Detalhamento dos últimos dias.

Isso nos prepara para refletir sobre a possibilidade de identificação exata do anticristo.

3.3.

Quem é o anticristo

Afinal de contas, quem é o anticristo? Se há uma coisa a ser admitida, é que
até agora, todas as tentativas em identificar com certeza determinado indivíduo com o anticristo foram malsucedidas.
Ao longo da História, o anticristo foi coligado aos “hereges dos primeiros séculos, o Império Romano, Nero, os judeus, Maomé, o Papa, Napoleão
e outros”.39 O título foi aplicado a genocidas, tais como Adolf Hitler e Sproul
menciona a temática nos filmes de terror norte-americanos.40 Pessoas suscetíveis a teorias de conspiração enxergam conluios do anticristo na cultura,
identificam como cristãs determinadas pautas ideológicas, programas políticos ou filosofia social, rotulando qualquer pauta, programa ou filosofia contrários como do anticristo. Teme-se o estabelecimento de um domínio global
do anticristo, com cada acontecimento se encaixando no quebra-cabeças da
conspiração, e a própria mídia operando como dispositivo de hipnose e controle coletivo, a serviço do mal. O autor destes estudos escreve cercado por
publicações recentes, vinculando o anticristo com conspirações mundiais.
3.3.1. O perfil religioso do homem da iniquidade” de 2Tessalonicenses 2
As palavras de Paulo, em 2Tessalonicenses 2.1-12, informam sobre a manifestação de um indivíduo identificado com a “iniquidade” (anomia; existência sem lei; “pecado”, na ARC e NVI) e “perdição” (apōleia; “destruição”; v. 3).
39 BAVINCK, v. 4, p. 686.
40 SPROUL, op. cit., p. 141.
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Ele é oposto a Deus e seu culto — “o qual se opõe e se levanta contra tudo que
se chama Deus ou é objeto de culto” (v. 4a). Paulo deixa certo que tal figura é
ligada à religião: “a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se
como se fosse o próprio Deus” (v. 4b).41 Opera sob Satanás, “com todo poder,
e sinais, e prodígios da mentira” (2Ts 2.9). Por fim, engana os “que perecem”
(2Ts 2.10-12).
Como temos dito, a expressão “abominável da desolação” (Mc 13.22)
evoca Antíoco IV, do século 2 a.C., e aponta para Tito, do ano 70, ambas figuras imperiais (políticas). Paulo, porém, ensina que o opositor de Cristo profetizado oferece muito mais perigo religioso do que político, combinando
perfeitamente com os v. 21-23, de Marcos 13 (e com os escritos de João).
Cornelis P. Venema acerta quando propõe que “o maior inimigo da Igreja se levanta de dentro de suas próprias fileiras”.42 Sendo assim, ninguém
que leva a Bíblia a sério pode se dar ao luxo de “estar à vontade em Sião”.43
Turretini alerta que “cada igreja visível particular pode fracassar e cair em
erro mortal, seja na fé, seja na prática [...]”.44 Geração após a geração, a Igreja
deve retornar às Escrituras exercitando vigilância, a fim de assegurar pureza
do culto, do ensino e da vida conforme o evangelho. “Na verdadeira Igreja
de Cristo não há espaço para presunção ou autossatisfação”.45 A descrição
de Paulo elimina a hipótese do anticristo como “déspota pagão estranho à
Igreja”, ou seja, “um célebre teólogo liberal com grande influência pode, de
modo mais plausível, ser considerado o anticristo em vez de uma figura política como Hitler”.46
Trocando em miúdos, pelo menos com base em 2Tessalonicenses 2, não
se deve pensar no anticristo como líder político mundial.
3.3.2. O anticristo como Roma ou a besta de Apocalipse 13
Há quem diga que o anticristo deve ser identificado com Roma ou com um
imperador romano, ou ainda, com a besta que sai do mar, mencionada em
Apocalipse 13.
A primeira postulação é compreensível, pois o Império Romano perseguiu os primeiros cristãos. Nero acusou os crentes de incendiar Roma.47 Os
discípulos de Jesus foram fixados em cruzes, feitos em pedaços por cães e,
ao fim do dia, queimados para servirem de luz noturna.48 Os acossamentos
prosseguiram, mais ou menos intensos, e com intervalos, até a ascensão do
Imperador Constantino, no século 4.49
41
42
43
44
45
46
47
48

SPROUL, op. cit., p. 146.
VENEMA, op. cit., p. 153.
Ibid., p. 154.
TURRETINI, op. cit., p. 78.
VENEMA, op. cit., p. 155.
Ibid., p. 159.
HENDRIKSEN, 2018, p. 174-175.
GONZÁLEZ, Justo L. História Ilustrada do Cristianismo: A Era dos Mártires Até a Era dos Sonhos
Frustrados. 2ª ed. revisada. São Paulo: Visa Nova, 2011, v. 1, p. 41-42.
49 CAIRNS, Earle E. O Cristianismo Através dos Séculos: Uma História da Igreja Cristã. 3ª ed. revisada
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É possível argumentar nessa direção, se assumirmos que a figura da
besta que sobe do mar, em Apocalipse 13.1-10, se refere ao anticristo. Entre
os intérpretes reformados (dentre outros), as opiniões se dividem. Uns sustentam que Apocalipse 13.1-10 se refere ao anticristo. Outros, como o autor
destes estudos, acreditam que não. Representando o primeiro grupo, o Dr.
Leandro Lima propõe que o Apocalipse seria o livro que “contém mais informações sobre o anticristo”,50 ou, como sugere Venema, “o anticristo é tipo de
figura que se adapta [...] à descrição da besta em Apocalipse 17”.51 Bavinck
tem convicção de que:
O Apocalipse vê o poder anticristão incorporado na besta que surge
do mar, o Império Romano, cujo centro é a cidade de Roma e cujo
cabeça é um imperador específico; em paralelo a isso, na besta da
terra, o falso profeta seduz as pessoas para adorarem o império
mundial e seu imperador.52

Sproul, Kistemaker e Osborne, também entendem que a besta, descrita
em Apocalipse 13, representa a pessoa do anticristo.53
Com o devido respeito aos que creem assim, rejeitamos esta leitura, entendendo que esta identificação, do anticristo com a besta que sai do mar, em
Apocalipse 13.1-10, abriga alguns perigos.
[1] O primeiro é o fato de nem todos que abraçam este entendimento manterem serenidade e equilíbrio doutrinários, e aqui nos referimos aos
afeitos a teorias de conspiração. Em outras palavras, se o anticristo é esta
besta de Apocalipse 13.1-10 (que possuirá poder político global), tudo converge para seu domínio mundial. Tal crença coloca alguns de seus adeptos
em um estado pouco saudável de ansiedade contínua, interpretando cada
evento histórico como peça do quebra-cabeças que valida a ideia da grande
conspiração.
De fato, como temos visto, a Escritura assegura que temos de ser vigilantes, pois o mal crescerá no mundo, conforme a parusia se aproxima. Nesses termos, não podemos discordar de Lima, quando afirma que:
e ampliada. São Paulo: Vida Nova, 2008, p. 77-80.
50 LIMA, op. cit., p. 583.
51 VENEMA, op. cit., p. 162. Mesmo assim, a posição de Venema é cautelosa: “Os paralelos revelam que a besta que transcende o tempo é constituída como principal inimigo de Cristo e do
seu povo. A figura por trás dela é o próprio diabo, porquanto ele repetidamente opera ao longo
da História por intermédio dos seus agentes escolhidos.
O significado dos paralelos é que o principal oponente de Cristo não pode ser limitado a
uma única pessoa ou época histórica. Isto é, assim como o governo de Cristo abrange toda a
era da Igreja, do mesmo modo as atividades malignas da sua contraparte última, o diabo e
seus servos, abrangem o mesmo período. Esta análise deixa em aberto a possibilidade de uma
figura do anticristo que aparece no próprio final da História e encarna o diabo de forma nunca
vista. Se essa expressão consumada do mal será manifestada numa pessoa ou numa instituição é difícil dizer. Provavelmente, como acontece ao longo da História, assim também no
final, o tirano individual não deve ser distinguido do reino ou da instituição que ele representa
(como em Dn 7.17,23)” (ibid., p. 255).
52 BAVINCK, v. 4, p. 685.
53 SPROUL, op. cit., p. 149-155; KISTEMAKER, op. cit., p. 487-503; OSBORNE, op. cit., p. 548-571.
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Este mundo não progredirá até atingir um grau de perfeição, como
muitos pensam, mas regredirá até os padrões mais baixos do mal
que podem existir. Este mundo piorará até estar pronto para a vinda
do filho da perdição. Isso nos faz entender que “dias melhores não
virão”.54

Por outro lado, o estado de vigilância recomendado por Cristo, necessário e saudável (Mt 10.16-18; Mc 13.9,23,33,37), difere da mentalidade que
confunde a prudência bíblica com ansiedade e delírio que não descansam na
soberania de Deus.
[2] Uma vez que a esfera de ação da besta de Apocalipse 13 é política
e econômica, há risco de se entender (erroneamente) que tal “conspiração
cultural e política do anticristo” pode ser contida ou revertida com a postulação e implementação de políticas ou gestões econômicas “cristãs”, saindo
em defesa de um Estado ou Nação Cristã. Cristãos podem atuar na política e
a Igreja deve assumir posição contra os desmandos do Estado, mas isso deve
ser feito admitindo-se que, ao longo da História, não se postulou, nem se
viabilizou, qualquer teoria ou programa político-econômico absolutamente
bíblico ou cristão. Lima acerta quando diz que:
Portanto, essa primeira besta [de Ap 13.1-10] deve ser o poder político. É o domínio, seja por meio da democracia ou da ditadura, é o
modo em que Satanás usurpadoramente controla este mundo, sendo de fato o seu príncipe (Mt 4.8,9). Essa besta assume diferentes
formas ao longo da História: Babilônia, Assíria, Medo-Pérsia, Grécia-Macedônia, Roma, Igreja Católica, Alemanha, União Soviética,
Estados Unidos, Comunidade Europeia, China, etc., pois todas são
apenas expressões do seu poder.55

Comentando a cura da ferida da besta (Ap 13.3), Wilcock declara:
Estas palavras poderiam ser identificadas como uma crendice popular do primeiro século a qual dizia que o imperador Nero retornaria
à vida (se não em sua própria pessoa, ele voltaria na pessoa de um
dos seus sucessores), mas podem também ser o padrão de algo que
se pode ver no campo político em qualquer época da História. Os
comunistas costumam ver, em um ponto, a derrota ou o fracasso de
seu sistema político e, em um outro ponto, a ressurreição do sistema; desta forma os comunistas se convencem, em suas crenças, de
54 LIMA, op. cit., p. 583. Grifo nosso.
55 Ibid., p. 584. Isso inclui até as proposições formuladas a partir da Teologia Reformacional,
haja vista a condição espiritual da Holanda, hoje; cf. KALSBEEK, L. Contornos da Filosofia
Cristã. São Paulo: Cultura Cristã, 2015, p. 29: “Um último ponto de controvérsia se relaciona
às ramificações socioeconômicas desse movimento filosófico [a Filosofia da Ideia Cosmonômica, proposta por Herman Dooyeweerd]. Ele é agudamente crítico do Marxismo, mas ao
mesmo tempo rejeita o neocapitalismo, que enxerga o progresso social primariamente como
um aumento ilimitado de bens materiais. Uma crítica cristã do capitalismo é, obviamente,
facilmente mal interpretada, especialmente na América do Norte, onde um protestantismo
individualista tem frequentemente servido como a justificativa moral para uma ordem social
individualista”.
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que o comunismo é imortal, de que é a verdade — “Grande é a verdade e ela há de prevalecer”. Ao mesmo tempo os oponentes ao comunismo, a extrema direita política, vê que o mesmo acontece com o
fascismo. Pode ser que esteja morto, mas ainda não está deitado. Até
as democracias liberais — talvez estas mais que as outras — levam os
homens a colocarem a fé na besta através do milagre da sua ressurreição. Todo verdadeiro liberal sabe que o corpo de John Brown jaz
reduzido a pó em seu túmulo, mas sua alma prossegue avançando.
Não se espante com a ferida mortal, pois o bom senso, a democracia
e o espírito humano nunca serão prostrados completamente. Assim,
o resultado é que toda a terra segue a besta com admiração (v. 3).56

[3] Finalmente, há quem torça Apocalipse 13, usando-o como texto-prova de teorias conspiratórias, aplicando-o a situações concretas contemporâneas sem o devido cuidado hermenêutico, rotulando precipitadamente filosofias sociais, políticos, instituições e gestores públicos como agentes do
anticristo. Espalhando terror, alertando para o fato de existir tecnologia para
marcar a população global na mão ou na fronte, e conjurando, como única
esperança para a preservação dos cristãos, a Igreja assumir como messiânicas determinadas filosofias sociais, pautas ou figuras políticas.
3.3.3. Outra leitura de Apocalipse 13
Como dissemos, nem todos concordam que a “besta”, de Apocalipse 13.1-10,
corresponde ao “homem da iniquidade”, descrito por Paulo em 2Tessalonicenses. Dentre estes estão Hendriksen, Beale, Hoekema, Wilcock, Peterson
e o autor destes estudos.
Hendriksen afirma que o opositor, mencionado por Paulo:
[...] Não deve ser identificado com “a besta que sobe do mar” de Apocalipse 13 e 17.
É verdade que existe uma estreita conexão entre esses dois:
a. “O homem da iniquidade” está em estreita conexão com Satanás, e, portanto, com “a besta que sobe do mar” (2Ts 2.9; cf. Ap 13.4).
b. “O homem da iniquidade” se opõe a Deus e se exalta, se proclamando Deus; semelhantemente, “a besta que sobe do mar” abre sua
boca em blasfêmia contra Deus, e almeja a honra de ser adorada por
um mundo pecaminoso (2Ts 2.4; Ap 13.5–8).
c. “O homem da iniquidade” é um “filho da perdição”, e sofrerá
total derrota quando Cristo aparecer nas nuvens do céu; assim também a besta que sobe do mar caminha para a perdição (2Ts 2.8; cf.
Ap 17.8; 19.20).
Não surpreende, pois, que tantos escritores simplesmente identificam os dois. No entanto, essa identificação é “totalmente sem fundamento”. Em Apocalipse, as quatro bestas da profecia de Daniel (Dn
7) são combinadas numa só besta composta. Ora, deve ser evidente
que, se ainda as bestas individuais da profecia de Daniel certamente
56 WILCOCK, op. cit., p. 97-98.
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indicam reinos, e não apenas indivíduos (a referência a indivíduos
não está inteiramente ausente), a besta composta de Apocalipse não
pode referir-se somente a uma pessoa. Ao contrário, deve referir-se
ao governo anticristão quando e onde quer que se manifeste.57

Tanto Hendriksen quanto Beale, Hoekema e Venema, assumem Apocalipse 13 como trans-histórico, ou seja, o que consta no texto se aplica tanto
aos primeiros leitores de João, quanto aos cristãos de todos os tempos.58
A partir daqui, podemos propor uma leitura de Apocalipse 13, como
segue. A seção mais ampla do livro começa em 12.1, prosseguindo até 15.4.
Apocalipse 12 sublinha o embate cósmico entre Satanás, representado pelo
dragão, e o povo de Deus, simbolizado pela “mulher”. Apocalipse 13 apresenta as forças do dragão (duas bestas). Apocalipse 14.1-5 apresenta as forças do
Cordeiro. Em Apocalipse 14.6-20, lemos sobre a ceifa após a pregação e, em
Apocalipse 15.2-4, estamos diante da celebração dos salvos.
Há três cenas em Apocalipse 12. Na primeira (v. 1-6), o dragão tenta, em
vão, devorar o “Filho” da mulher. Na segunda cena (v. 7-12), o dragão é expulso do céu, e na terceira (v. 13-17), o dragão tenta, mais uma vez em vão, atacar
a mulher, depois, aos seus descendentes. O capítulo encerra com o dragão se
pondo em pé sobre a areia do mar, pronto a evocar seus agentes ou forças,
com o objetivo de enganar e iludir os crentes. Como diz Eugene Peterson:
O réptil fracassado se coloca à beira do mar e contempla seus insucessos. Obviamente, precisa de ajuda. Se quer guerrear contra “os que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus”,
ele precisa de um meio para vencer ou subverter a fé deles. Tentará
os dois caminhos. A disputa do dragão não se dá contra toda a raça
de Adão, mas apenas contra as pessoas de fé cuja vida é marcada por
atos de obediência a Deus e testemunho das palavras de Jesus.59
As duas cenas de Apocalipse 13

Em Apocalipse 13, encontramos duas cenas, sendo que, na primeira (v.
1-10), o dragão evoca a primeira aliada, uma besta que vem do mar, morada
do Leviatã (v. 1; Sl 74.1,13-15; Is 27.1; Ap 21.1). Esta possui autoridade política, dada pelo dragão, sendo que “chifres” equivalem a reis, e “diademas”, a
poder (v. 1-2; cf. Dn 7.24; Ap 17.9-13). É contrário a Deus, daí os “nomes de
blasfêmia” (v. 1). É golpeada de morte, mas curada (v. 3). Isso faz com que ela
seja adorada pelos perdidos (v. 4,8).
Ela é liberada para agir durante um tempo determinado por Deus —
“foi-lhe dada” (v. 5) —, sendo que os 42 meses equivalem ao tempo entre a
primeira e segunda vindas de Jesus Cristo. É blasfema e cruel, difamando,
perseguindo e virtualmente triunfando sobre a Igreja, enquanto domina as
nações (v. 6,7; cf. 11.7; 12.5).
57 HENDRIKSEN, 2007, p. 199-200.
58 HENDRIKSEN, 2018, p. 172-179; BEALE, op. cit., p. 258; HOEKEMA, op. cit., passim; VENEMA,
op. cit., 159. Esta também é a posição de WILCOCK, op. cit., p. 95-104.
59 PETERSON, op. cit., p. 163.
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Os santos são chamados à fidelidade e perseverança; a besta que sai do
mar não perde por esperar; assim como ela leva para cativeiro, para o cativeiro ela vai. Assim como ela mata à espada, será morta pela espada (v. 9-10).
Na segunda cena, o dragão evoca a besta da terra, cuja ação primordial
é de engano religioso, pois ela se parece com um “cordeiro”, mas fala “como
dragão” (v. 11). Ela “glorifica” o dragão (v. 12) e opera grandes sinais (v. 13;
cf. 11.5). Seduz os perdidos, para que façam uma imagem da besta do mar, e
comunica vida à imagem, enquanto mata os santos (v. 14-15). Ademais, ela
marca os que lhe pertencem com o número 666 (v. 16-17), e o capítulo termina convidando os leitores a decifrar a “sabedoria” acerca deste número,
afirmando que é “número de homem” (v. 18).
O número 666

Marcação evoca pertencimento. Os crentes recebem sobre si a marca
do Cordeiro (Ap 3.12; 7.3; 14.1). No Apocalipse, uma pessoa é marcada por
Cristo ou pela besta; pertence a Cristo ou ao dragão, sem meio-termo. O selo
na fronte remonta a Deuteronômio 6.8: “Também as atarás como sinal na
tua mão, e te serão por frontal entre os olhos”. Se em Deuteronômio 6.4-5, é
declarado que Deus é único e digno de ser completamente amado, em Deuteronômio 6.8, andar com Deus neste mundo redefine aquilo que fazemos — o
sinal atado na mão — e o modo como pensamos — o sinal na fronte.60 A marca da besta carrega os mesmos significados, só que consignados ao dragão. O
número serve como um registro de lealdade e fidelidade. O símbolo define a
quem a pessoa pertence.
Estudiosos sugerem interpretações para o número 666. Uma bem conhecida faz uso de gematria, que é o “sistema criptográfico que consiste em
atribuir valores numéricos às letras”.61 O título “Nero César”, transliterado do
grego para o hebraico, soma 666 (tabela 1).62
Resh ()ר
200

Samech ()ס
60

Qof ()ק
100

Nun ()נ
50

Vav ()ו
6

Resh ()ר
200

Nun ()נ
50

TOTAL
666

Tabela 1. O título “Nero César”, transliterado do grego para o hebraico, convertido em número.

O problema com a gematria é que ela abre espaço para especulações,
podendo induzir o leitor a identificar a besta com o Papa, pois o título latino
do líder da Igreja de Roma, Vicarius Filii Dei, também soma 666 (tabela 2).
V

I

C

A

R

I

V

S

F

I

L

I

I

D

E

I

TOTAL

5

1

100

0

0

1

5

0

0

1

50

1

1

500

0

1

666

Tabela 2. A gematria aplicada ao título do Papa da Igreja de Roma.
60 De acordo com Peterson, op. cit., p. 168, “as palavras breves, simples e profundas colocavam
ordem no interior da mente e dirigiam a ação das mãos. Fé e comportamento coordenados
pela palavra de Deus: O Senhor é o único — ame ao Senhor”.
61 “Gematria”. In: FERREIRA, op. cit., loc. cit.
62 A gematria é explicada em quase todos os bons estudos ou comentários sobre Apocalipse
13e.g., SPROUL, op. cit., p. 154.
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Para Everett Harrison, o número significa “imperfeição e autonomia; a
trindade demoníaca”. Tudo o que pode ser feito sem Jesus Cristo é um caminho para a incredulidade, é dar forma à maldade, ao orgulho e ao egoísmo
humanos.63
De acordo com G. R. Beasley-Murray, 666 remete ao caos primordial e
Nero César, sublinhando a imperfeição do pseudocristo.
O profeta fundiu os mitos do monstro do caos e Nero redivivo para
formar o seu retrato do anticristo […]. Um número […] que denotasse
esse princípio mau, tão bem como o Império e o indivíduo em que
ele deva ser encarnado, era, mais do que o coração podia desejar,
uma perfeita representação de bruxaria ou arte diabólica.64

O mesmo autor reescreveu sua posição em 1994: “É praticamente certo
que o indivíduo indicado por tal número era conhecido em todas as igrejas
a quem João se dirigiu, e provavelmente muito além delas”.65 Daí ele cita os
resultados da gematria, referentes a Nero, dizendo que “o número seria apropriado em círculos apocalípticos em que o hebraico […] era conhecido”.66 E
prossegue:
Para os cristãos, 666 era um número extremamente adequado para o
anticristo; ele representa um contundente ficar aquém da perfeição
divina sugerida por 777, ao passo que o nome de Jesus em grego resulta no número 888! Nisto consiste um aspecto da diferença entre o
cristo do diabo e o Cristo de Deus: o pseudocristo está aquém de ser
o libertador do mundo tanto quanto o Cristo de Deus está além de
todas as esperanças da humanidade como seu Salvador.67

Morris Ashcraft considera que “é quase certo que João pretendia colocar
Nero reencarnado como um tipo da besta”.68 Ele considera adequado o uso de
gematria para este caso, e tem como absurdas as interpretações que sugerem
que a besta representa o Papa, Napoleão, Hitler, Stalin e outros.
Eugênio Corsini menciona uma interpretação de Irineu baseada em gematria, sugerindo que 666 é o número da palavra grega teitan (titã), sendo
que, na Mitologia Grega, “os titãs eram gigantes que tiveram a audácia de
desafiar a divindade e os habitantes do céu, mas foram derrotados e depois
sepultados vivos debaixo do monte Olimpo”.69 Destarte:
63 HARRISON, EVERETT F. Comentário Bíblico Moody: Mateus a Apocalipse. São Paulo: Editora
Batista Regular, 2010, v. 2, p. 822-823.
64 BEASLEY-MURRAY, G. R. “Apocalipse”. In: DAVIDSON, F. (Org.). O Novo Comentário da Bíblia.
Reimp. 1985. São Paulo: Vida Nova, 1963, v. 2, p. 1470.
65 BEASLEY-MURRAY, G. R. “Apocalipse”. In: CARSON, D. A.; FRANCE, R. T.; MOTYER, J. A.; WENHAM, G. J. (Org.). Comentário Bíblico Vida Nova. São Paulo: Vida Nova, 2009, p. 2158.
66 BEASLEY-MURRAY, 2009, p. 2159.
67 Ibid., loc. cit.
68 ASHCRAFT, Morris. “Apocalipse”. In: ALLEN, Clifton F. (Org.). Comentário Bíblico Broadman:
Novo Testamento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1987, v. 12,
p. 370.
69 CORSINI, Eugênio. O Apocalipse de João. São Paulo: Paulinas, 1984, p. 249. (Grande Comentário
Bíblico).
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O titanismo, como símbolo do orgulho humano e de desafio contra a
divindade, podia então revelar-se aos olhos dos cristãos João e Irineu
mais como a característica do Império Romano, considerado como
um todo político e religioso, do que a manifestação eventual e pessoal de alguns indivíduos, ainda que representativos, como Calígula,
Nero ou Domiciano.70

Outros estudiosos concluem que não há como saber o significado de
666. Matthew Henry escreveu: “Parece-me que esta seja uma dessas estações
que Deus reservou no seu próprio poder”.71 Conforme George Ladd, “o máximo que podemos dizer é que se o número da besta é uma profecia de uma
situação futura, ninguém ainda foi capaz de resolver o seu significado, mas
quando vier a hora o significado será evidente”.72 Semelhantemente, Osborne defende que “devemos continuar na incerteza quanto ao sentido real de
666. [...] somente os leitores do primeiro século sabiam, ainda que seja difícil
afirmar quanto disso eles sabiam”.73
Soluções interessantes são sugeridas por Beale, Hendriksen e Kistemaker. Para o primeiro, o seis faz pensar na criação aguardando pelo sétimo
dia. O sete aponta para a obra completa e perfeita, mas o seis denota incompletude:
[…] sem o sétimo dia do próprio descanso de Deus, que Adão e Eva
foram designados a cumprir, eles seriam imperfeitos e incompletos.
O tríplice seis enfatiza que a besta e seus seguidores estão aquém dos
propósitos criativos de Deus para a humanidade.74

Os outros dois estudiosos leem 666 como uma anotação de falha ou fracasso. Com sua empolgação típica, Hendriksen propõe:
O número seis […] não é o número sete e jamais chega a sete. Falha
sempre em atingir a perfeição, […] nunca se torna sete. Seis significa
não atingir a marca, significa falha. Sete significa perfeição ou vitória. Regozije-se, ó Igreja de Deus! A vitória está do seu lado. O número da besta é 666, isto é, falha sobre falha sobre falha.75

Sucinto, Kistemaker declara que o número da besta revela que “a obra
de Satanás sempre resulta em fracasso”.76
70 CORSINI, op. cit., loc. cit. As bestas de Apocalipse 13 representariam tanto o poder político de
Roma, quanto a oposição do Judaísmo do século 1; cf. ibid., p. 250-251. O problema com esta
interpretação é que alguns leem o texto de Irineu como Tito ou latinos (o Império Latino).
71 HENRY, Matthew. Comentário Bíblico Novo Testamento: Atos a Apocalipse. Edição completa. Rio
de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2010, v. 6.
72 LADD, George. Apocalipse: Introdução e Comentário. 3ª ed. São Paulo: Vida Nova; Mundo Cristão, 1984, p. 139. (Série Cultura Bíblica).
73 OSBORNE, op. cit., p. 584. Cf. LIMA, op. cit., p. 586: “Jamais poderemos decifrá-lo [o número
666], pois talvez, ele não deva ser realmente decifrado”.
74 BEALE, op. cit., p. 269.
75 HENDRIKSEN, 2018, p. 179.
76 KISTEMAKER, op. cit., p. 514.
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Wilcock também interpreta o 666 como significando falha, como segue:
“De fato, porque a besta em todas as suas atividades está constantemente errando o alvo, o número que João escreve aqui não é somente 6, mas 666”.77 Ao
mesmo tempo, Wilcock se distingue por compreender que o número 666 não
se aplica à primeira besta, que sai do mar, e sim, exclusivamente, à segunda,
a falsa religião, que sai da terra.
A falsa religião é simbolizada por uma figura (a besta da terra) e por
um número (666). O número 666 não representa Nero, nem Calígula,
nem Roma. Simplesmente representa a besta, a falsa religião. [...].
Quebra-cabeça: que tipo de número você acha que pode ser utilizado para representar a falsa religião? Solução: 666. [...].
Que tal algo que parece verdadeiro, mas que não é? Um número
o mais próximo possível da perfeição, mas que não a alcance? E se
o símbolo da verdade básica é sete, que tal o número 6 para a falsa
religião? Seria muito apropriado. De fato, porque a besta em todas as
suas atividades está constantemente errando o alvo, o número que
João escreve aqui não é somente 6, mas 666.78

Eugene Peterson segue na mesma direção. O número 666 representa a
humanidade da religião falsa.
O apóstolo espera que a mente cristã penetre no engano da besta:
pensamento sério e crítico. A besta da terra é, antes de tudo, religiosa. Tem uma qualidade semelhante a Cristo; é “como cordeiro” (Ap
13.11), mas é paródia, não derivado, de Jesus. [...] Para subverter
a vida religiosa, usa armadilhas milagrosas. Quando uma pessoa
ou movimento se apresenta como religioso, parece estar em bons
termos com o sobrenatural e insiste para participarmos de atos religiosos, baixamos a guarda. [...] Pessoas habituadas à fé, dispostas a
aceitar questões sobre Deus e o sobrenatural, são facilmente enganadas por líderes religiosos. Na verdade a área da vida em que o engano
é mais presente é a religião (assim como a violência é mais presente
no Estado). O comportamento organizado tende à violência; a fé organizada, ao engano.
[...] João é claro: use a cabeça. Entenda o que está acontecendo.
A maioria das manifestações religiosas visíveis que entram em moda
advém da besta da terra. [...]. Veja o número: é humano. Não é um
mistério divino, mas sim, a confiança daqueles que falam demais:
religião que dá show, que se vangloria, que afasta os olhos do Cristo
pobre, sofredor e santo. Na linguagem dos números, 666 é um triplo
fracasso ao tentar ser 777, a perfeição repetida três vezes, número
perfeito e divino. A comercialização é característica dessa religião
da besta da terra, que requer quantias imensas para se manter nos
manipulando economicamente, levando-nos a comprar e vender segundo suas ordens, vendendo conselho, consolo, bênção, soluções,
77 WILCOCK, op. cit., p. 104.
78 Ibid., p. 105, 106.
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salvação e bons sentimentos. Aqui, o diabo abandona a estratégia da
missa negra e usa a missa de mercado.79

Assim como Harrison, Peterson também enxerga no texto de Apocalipse 12—13, a apresentação de uma trindade satânica (figura 3).
Uma paródia blasfema
da Trindade

A besta do mar | política
(Ap 13.1-10)

O dragão
(Ap 12)

Promessa de
redenção
Exigência de devoção
e discipulado
Regulação da vida

A besta da terra | religião
(Ap 13.11-18)

Figura 3. O dragão e as bestas como paródia da Trindade.

Peterson afirma que:
O dragão, a besta do mar e a besta da terra integram uma trindade satânica que se infiltra no mundo político para afastar nossa adoração a
Deus, a quem não vemos, dirigindo-a às autoridades que vemos, e nos
engana para comprarmos uma religião ou sistema de fé que possui
resultados visíveis da autogratificação. João revela que essa infiltração
é temível, mas pode ser derrotada. Miguel sobrepujou o dragão; nós
podemos resistir à besta do mar e entender a da terra.
Com isso, o mundo político, que nos parece maior do que a vida,
se reduz a termos controláveis. O cristão, com a ajuda de João, não se
deixa esmagar pelo governo, pela religião sensacionalista, por ameaças imensas, por dificuldades colossais, nem por apelos insistentes.
Apocalipse de João não subestima as forças satânicas — há grande poder e engano se opondo a nós. Mesmo assim, grande parte não
passa de blefe, e as caricaturas nas visões reduzem a trindade falsa
do que ela pretende ser ao que realmente é.80

Resumindo, conforme o apóstolo João, duas forças atacam a Igreja no
decorrer da História: o poder política e o poder religioso.
3.3.4. A identificação do Papa de Roma com o anticristo
Reformadores protestantes identificaram o Papa como o anticristo. Nos Artigos de Esmalcalde, Martinho Lutero escreveu que “o Papa é o verdadeiro anticristo que se colocou acima de Cristo e contra Cristo, pois […] não permite
79 PETERSON, op. cit., p. 167-168.
80 Ibid., p. 169-170. Grifo do autor. A besta do mar é paródia de Cristo (se apresentando como
autoridade salvadora), e a da terra, paródia do Espírito Santo (glorificando a besta do mar).
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aos cristãos serem salvos exceto pelo seu próprio poder, que não significa
nada, visto que não é nem estabelecido nem ordenado por Deus”.81
Comentando 2Tessalonicenses 2, Calvino também identificou o Papa de
Roma com o homem da iniquidade, mencionado por Paulo: “Eu reconheço,
portanto, que esse é o templo de Deus [o santuário mencionado em 2Ts 2.4]
no qual o Papa tem domínio, mas ao mesmo tempo profanado por inumeráveis sacrilégios”.82
A cristalização desta convicção pode ser conferida na Confissão de Fé:
Não há outro Cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo.[13] Em
sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela; ele é aquele
anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta
na Igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama de Deus.[14] Referências bíblicas: [13]Cl 1.18; Ef 1.22; [14]Mt 23.8-10; 1Pe 5.2-4; 2Ts 2.3-4.83

Este entendimento é compreensível, considerando que, na época da escrita da CFW, a Igreja de Roma detinha enorme poder político e religioso. A
Inquisição perseguiu crentes e igrejas protestantes. Apesar dos puritanos da
Nova Inglaterra não conseguirem “desenvolver uma posição unificada sobre
os últimos tempos”,84 eles se uniam na crença de que “o Papa era o anticristo
e, desse modo, Apocalipse deixa implícita, no fim, a ruína da Igreja Católica
Romana”.85
Hendriksen explica que:
A noção segundo a qual o anticristo é o Papa remonta ao […] próprio
Papa. Foi Gregório I (“o Grande”, 550–604) quem afirmou que todo
aquele que arrogar para si mesmo o título de “sacerdote universal”
é precursor do anticristo. Ele fez essa declaração numa epístola na
qual denunciava as pretensões do “patriarca”, seu contemporâneo
do Oriente. A ideia foi mantida viva ao longo da Idade Média, e era
ventilada em sussurros aqui e ali sempre que algum ocupante da
Sé Papal manifestava sua arrogância ou cobiça de poder. Wyclif até
mesmo escreveu um tratado Concerning Christ and his Adversary, Antichrist. Ele defendeu a proposição: O Papa é o anticristo, apresentando 12 razões.
Naturalmente, a ideia foi acolhida entusiasticamente por muitos dos líderes da Reforma. E nesse sentido, em 11 de outubro de
1520, Lutero escreveu que se sentia muito mais aliviado desde que se
convencera plenamente de que o Papa é o anticristo. As explicações
marginais da versão holandesa “autorizada” ou “oficial” (Staten-Bijbel)
de 1637 são muito interessantes neste aspecto. (Acontece que possuímos uma dessas pesadas e antigas Bíblias, com capas de madeira e
81 LUTERO, Martinho. The Schmalkaldic Articles, II.iv.10, apud HORTON, op. cit., p. 997.
82 CALVIN, John. Commentaries on the Epistles of Paul the Apostle to the Philippians, Colossians, and
Thessalonians. Bellingham, WA, 2010, p. 330–331. Logos Software. Tradução nossa.
83 Confissão de Fé de Westminster (CFW), XXV.VI. In: BEHR, p. 2014.
84 BEEKE. Joel R.; JONES, Mark. Teologia Puritana: Doutrina Para a Vida. São Paulo: Vida Nova,
2016, p. 1105.
85 BEEKE; JONES, op. cit., p. 1096.
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dobradiças de bronze; a nossa foi publicada em 1643 em “Amstelredam”, Amsterdam). Às vezes os comentários chegam quase a ser divertidos. Isso porque tudo o que diz respeito ao “homem do pecado”,
“o anticristo”, “a besta que sobe do mar”, “a besta que sobe da terra”
(Ap 13) é aplicado de forma consistente à pessoa do Papa e à totalidade de sua organização. Portanto, o fogo que a “besta” faz descer do
céu diz-se representar o edito de excomunhão lavrado pelo Papa. Os
“milagres” dos quais os católicos romanos se vangloriam, seus sacramentos e especialmente (dentre eles) a missa, são todos atribuídos às
páginas do Santo Escrito. E o número “666” (Ap 13.18) é interpretado
como significando “Lateinos”, porquanto o Papa é a cabeça da Igreja
Latina.86

Atualmente, esta interpretação não é mais sancionada por intérpretes e
igrejas reformadas.87 Comentando a CFW, Chad Dixhoorn afirma que:
Embora os presbiterianos subsequentes fossem totalmente simpáticos com o assombro da assembleia [de Westminster] [...], muitos não
estavam dispostos a interpretar essas passagens [2Ts 2.3-4,8-9; 1Jo
2.18; 4.3; 2Jo 7] e esses nomes como referências ao papado.88

O texto permanece nas edições em português da CFW, mas pastores e
oficiais criticam a linha final do capítulo 25, parágrafo 6.

3.4.

O que impede a manifestação do anticristo

Paulo informa que o anticristo se manifestará assim que for “afastado aquele
que agora o detém” (2Ts 2.7).
Os tessalonicenses sabiam quem era “aquele que [...] o detém”: “E, agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria” (2Ts 2.6; grifo nosso). Ridderbos sugere que “quando esteve em Tessalônica, Paulo preparou a igreja para a vinda do homem da iniquidade. Por esse
motivo, ela tinha como saber o que ainda detém o iníquo”.89 Morris esclarece
que “‘o que o retém’ é neutro (to katechon) no versículo 6, mas ‘aquele que
atualmente o retém’, no versículo 7 é masculino (ho katechōn)”.90
Nós, porém, não possuímos a informação disponível aos tessalonicenses. Por isso, as opiniões se dividem.
[1] Para alguns, o que detém o anticristo deve ser entendido como o Império Romano, ou “o poder do governo humano bem ordenado, [...] o prin-

86 HENDRIKSEN, 2007, p. 202–203.
87 MORRIS, op. cit., p. 634.
88 DIXHOORN, Chad Van. Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster. São Paulo: Cultura
Cristã, 2017, p. 354-355.
89 RIDDERBOS, 2013, p. 582.
90 MORRIS, op. cit., loc. cit.
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cípio da legalidade oposto ao da ilegalidade”.91 O que detém o anticristo é
“provavelmente, o governo e seu controle da lei e da ordem”.92
A identificação literal do anticristo com o Império Romano é contestada
pelo fato dele não ter aparecido depois da derrocada de Roma, ou, como diz
Morris, “nada que o apóstolo diz indica realmente a Roma contemporânea e,
de fato, não só Nero desapareceu, mas também todo o Império Romano, e
o fim deste mundo não chegou”.93 Mesmo assim, Morris acredita que aquele
que detém o anticristo é “o princípio da ordem”, como segue:
Provavelmente, nosso melhor entendimento é que o repressor do
mal é o princípio da ordem. O neutro refere-se ao princípio geral e o
masculino a sua personificação. No tempo de Paulo, o princípio era
visto no sistema legal romano e sua personificação no imperador
[...]. Alusões semelhantes estão evidentes em outros sistemas legais.
O governo do ‘homem da impiedade’ ocorrerá quando o governo da
lei cessar de atuar.94

Na pandemia da Covid-19, a probabilidade de o anticristo surgir em um
contexto de desordem — caos econômico e anarquia política — parece plausível e apela à imaginação aberta a teorias de conspiração (e.g., sobre uma
“Nova Ordem Mundial”), mas isso exige forçar o texto bíblico, uma vez que
“até onde vai nosso conhecimento não havia nada no pensamento contemporâneo que correspondesse às palavras de Paulo”.95 Ridderbos parece acertar quando afirma que “o homem de iniquidade não se manifesta como um
usurpador de poder que só tem oportunidade de agir caso a ordem legal, representada pelo governo, fosse eliminada; antes ele é um sedutor religioso”.96
[2] Propõe-se alhures, que aquilo que detém o anticristo é a pregação do
evangelho pela Igreja. Isso é argumentado a partir de textos tais como Marcos 13.10, e defendido por intérpretes sérios, tais como João Calvino e Oscar
Cullmann,97 mas, como sustenta Ridderbos, não possui base firme, pois, será
que “Paulo está prevendo, assim, um tempo em que a proclamação do evangelho chega ao fim?”.98
91 HENDRIKSEN, 2007, p. 211–212. Cf. MORRIS, op. cit., loc. cit. Esta interpretação é antiga. De
acordo com Calvino, foi sugerida por João Crisóstomo; cf. CALVIN, op. cit., p. 332.
92 OSBORNE, op. cit., p. 554.
93 MORRIS, op. cit., loc. cit.
94 Ibid., p. 635.
95 Ibid., p. 634. É claro que esta possibilidade de entendimento ganha vulto quando se identifica
a primeira besta, de Apocalipse 13, com o anticristo. Como sustentamos alhures, este não é o
entendimento do autor deste estudo.
96 RIDDERBOS, 2013, p. 582.
97 “Eu sou da opinião, no entanto, que a intenção de Paulo era [...] que a doutrina do evangelho
exigiria ser espalhada aqui e ali, até que quase todo o mundo fosse condenado por obstinação
e malícia deliberada” (CALVIN, op. cit., p. 333). Morris (ibid., loc. cit.) informa que “O. Cullmann (apoiado, por exemplo, por A. L. Moore e J. Munck) sugere que Paulo tem em mente a
pregação missionária da Igreja; a missão paulina aos gentios precisa se completar antes que o
fim chegue”.
98 RIDDERBOS, 2013, p. 583.
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[3] Também não é admissível compreender “aquele que o detém” como
se referindo ao “Espírito Santo, os bons mestres, os apóstolos”99 ou ainda, à
“Igreja”.100 A possibilidade do Espírito Santo ou da Igreja serem retirados da
terra, antes da manifestação do anticristo, não combina com o restante da
revelação das Escrituras. A retirada da Igreja só se torna plausível ao acolher a doutrina de seu “rapto” antes da tribulação, como fazem os dispensacionalistas, mas isso não explica como a providência de Deus e a redenção
no mundo seriam possíveis sem a presença e operação do Espírito Santo (Sl
104.30; Jo 16.7-11). Aliás, é esquisitíssima a ideia de o planeta ficar privado,
ainda que por um tempo curto, da presença e operação de uma das pessoas
da Trindade!
[4] Outras concepções também são difíceis de sustentar: Para o erudito
B. Warfield, o que detém o anticristo é o “Estado judaico”.101 Para I. H. Marshall, trata-se da “oportunidade presente para anunciar e ouvir o evangelho.
Quem o retém é “a figura angelical que agora está no comando”.102
Ridderbos propõe que a solução da questão surge quando entendemos
que Paulo fala aos tessalonicenses usando uma linguagem apocalíptica. Sendo assim ele conclui:
Acreditamos que nessa passagem Paulo não faz alusão a fenômenos
ou acontecimentos históricos específicos, mas sim que, em linguagem apocalíptica, ele fala dos fatores sobrenaturais que determinam
o refreamento das últimas coisas.103

Hoekema encaminha a solução que, para o autor destes estudos, soa
mais modesta e apropriada:
É, provavelmente, mais seguro dizer que não sabemos quem é aquele
que detém o homem da iniquidade. A menção que Paulo faz do impedidor, entretanto, indica que a revelação completa da pessoa aqui
descrita não acontecerá até que esse impedimento, seja lá o que for,
tenha sido removido.104

Resumindo, hoje nós aguardamos um aumento do mal que chegará a
um ponto quase insuportável, marcado por todo tipo de falsidade espiritual.
Num contexto de abandono da fé, aparecerá o anticristo, que será aniquilado
na vinda do Senhor Jesus Cristo: “Então, 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” (2Ts 2.8).

99
100
101
102
103
104

Ibid., loc. cit.
MORRIS, op. cit., p. 635.
Ibid., loc. cit.
Ibidem.
RIDDERBOS, 2013, p. 584.
HOEKEMA, op. cit., p. 173. Grifo nosso.
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Considerações finais do estudo 3
Diferente daquele que é alvoroçado por teorias conspiratórias, o cristão descansa na confiança de que, em meio ao e sobre o caos, Deus reina. Confiante
no governo absoluto de Deus, o crente esclarecido (1) não se assombra, (2)
não se impressiona e (3) não é ingênuo na interação com a cultura.
Ele sabe que o mundo instigado por Satanás é fracassado (Sl 27.1-3). O
mal é imperfeito e tem tempo contado. Deus todo-poderoso sobrepuja tudo.
O mal tem lugar apenas por um tempo (Rm 8.18). Como afirma Venema:
O verdadeiro povo de Deus não treme diante da perspectiva do anticristo; não fica ansioso quando alguém relata sua possível vinda. […]
eles se lembram das palavras encorajadoras do apóstolo Paulo, escritas para confortar a Igreja e firmar sua mão [2Ts 2.8].105

O cristão também não se deixa impressionar pelas realizações ou proposições de autonomia humana. Não deifica o Estado, ideologias, nem a Religião como instituição antropocêntrica e comercial.
Por fim, ele lê a realidade biblicamente e se prepara para o embate contra o mal sistêmico, deflagrado pelas forças contrárias a Deus na cultura,
atentando para a nota escatológica: “Sejam fiéis e perseverem”. Mais uma
vez citando Venema:
O ensinamento bíblico acerca do anticristo invoca a Igreja não apenas para se manter vigilante, mas também para renovar a esperança.
Por mais difícil que a circunstância possa ser […] ele não deixará de
retornar com poder para consumar sua obra.106

Deus nos guardará de tropeços. Ele assegurará para que nos apresentemos diante dele purificados e cheios de alegria. Sendo assim, temos de dedicar a ele todo louvor, atendendo ao chamado de Judas 24-25:
Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos
apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único
Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória,
majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por
todos os séculos. Amém!

Os interessados em saber o que acontecerá na segunda vinda de Jesus
Cristo, e qual o estado final das criaturas e coisas, após a consumação, deve
consultar o próximo estudo.

105 VENEMA, op. cit., p. 164.
106 Ibid., loc. cit.

32

4. A parusia e a consumação

N

osso Senhor Jesus Cristo voltará como “Filho do Homem [...] nas nuvens,
com grande poder e glória” (Mc 13.26). Os escolhidos dele serão ajuntados “dos quatro ventos, da extremidade da terra até à extremidade do céu”
(Mc 13.27).
Isso é certo. Trata-se de promessa infalível, profecia a ser recebida e
evento a ser aguardado, enquanto a Igreja cumpre a missão (Mt 28.18-20). A
consumação é esperada com exercício de discernimento e oração fervente:
“Venha o teu reino!” (Mt 6.10; Mc 13.28-37). É aguardada com clamor cheio
de saudade: “Maranata!” (1Co 16.22). A criação “geme” e “suporta angústias”
pela instalação final do reino (Rm 8.22). E nós também “gememos angustiados” por aquele dia (2Co 5.4). Atualiza-se em nós, a esperança de Jó: “De
saudade me desfalece o coração dentro de mim” (Jó 19.27). Lemos, como
cristãos, a súplica do salmista: “A minha alma tem sede de Deus, do Deus
vivo; quando irei e me verei perante a face de Deus?” (Sl 42.2). Isso nos faz
acordar empolgados de manhã e derramar lágrimas à noite: a vinda do reino;
o retorno do Rei; consumação!
Esta doutrina, da “consumação do século”, demanda aceitar a História
como linear, e não cíclica. No Paganismo, acredita-se que tudo o que acontece é repetido ad infinitum. No Cristianismo, a História tem um início e caminha para um fim. A glória humana passará. Nós, “segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça” (2Pe 3.13).
Os cristãos de todas as denominações acreditam em quatro coisas, relativas à consumação: (1) Jesus voltará (parusia); (2) haverá ressurreição e
juízo final; (3) o mal no Universo será definitivamente contido e (4) o reino de
Deus será plena e definitivamente estabelecido. Divergências vão surgindo
quando se explicam detalhes destes atos de consumação (figura 4).

4.1.

A parusia, a ressurreição e o juízo final

Nos primeiros três atos da consumação, Jesus Cristo volta com poder e glória
(os crentes são arrebatados) e os mortos ressuscitam (e são julgados).
Cristo volta com seus anjos e os crentes que estavam com ele, no estado intermediário, no céu. As almas destes crentes são unidas a seus corpos
ressurretos. Simultaneamente, os corpos dos crentes vivos são transformados para o encontro com Cristo nos ares (arrebatamento) para, em seguida,
descerem com ele à terra (1Ts 4.13-18). Este arrebatamento não tem por finalidade levar os crentes para o céu, para poupá-los da grande tribulação.
Pelo contrário, ocorre após a tribulação e tem por finalidade ajuntar todos os
salvos com Cristo nos ares, antes de sua descida triunfante à terra.

A parusia e a consumação

Consumação

Volta de Cristo
(parusia)

Julgamento

Novo céu
e nova terra

Cristo

Crentes
Ressurreição
e arrebatamento

Lago de fogo
e enxofre

Figura 4. Os atos da consumação.

É chegada a hora da “colheita” final (Mc 13.26-27). Os crentes são ressuscitados para a comunhão com Cristo e os inconversos, para juízo. Esta
ressurreição dos mortos é um ato único — não há duas ressurreições (Dn
12.2-3; Jo 5.28-29). A “primeira ressurreição” mencionada em Apocalipse
20.5-6 é regeneração dos crentes, que passam a “reinar” com Cristo nesta
era (Ef 2.4-7; Cl 3.1; Ap 1.6).
No dia do juízo, todos são ajuntados diante do trono santo de Deus e
julgados de acordo com suas obras (Mt 16.27; Rm 2.5-6; Ap 20.11-15). Eles
prestam contas a Deus “com base na luz que tiveram”.107 Tal juízo é absolutamente justo; portanto, há “‘graduações’ nos sofrimentos dos perdidos”108 (cf.
Lc 12.47-48).
O juízo final provê testemunho público da glória da justiça de Deus condenando os pecadores, bem como o louvor da glória de sua misericórdia,
salvando os crentes; daí a referência ao “Livro da Vida” (Ap 20.12,15; cf. Rm
9.22-23). Cumpre-se Gênesis 3.15, pois Satanás, seus demônios e todo o mal
são pública e definitivamente vencidos e condenados (Ap 20.10; cf. Jd 6). Os
crentes participam do julgamento dos anjos (1Co 6.3).
Por fim, o grande julgamento é a hora dos galardões — a ocasião em que
cada cristão comparece diante do “tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo” (2Co 5.10; cf.
1Co 3.12-15).109 A Bíblia não entra em detalhes sobre os galardões, mas insiste
no fato de que tal revelação deve nos motivar para a devoção sincera, purificação de vida e serviço (Is 40.10-11; 62.11; Mt 6.4,6,18; 10.40-42; Mc 9.41; Lc
6.35; 1Co 3.8; 9.17-18; 15.58; 2Co 5.9; 2Jo 8; Ap 22.12).
107 HOEKEMA, op. cit., p. 277.
108 Ibid., loc. cit.
109 É aceitável, à luz de 2Coríntios 5.6-10, o ponto de vista daqueles que sugerem que o crente
comparece diante do tribunal de Cristo logo após morrer, desfrutando dos galardões no estado
intermediário.
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4.2.

O estabelecimento final do reino de Deus

No último ato da consumação, Deus cria “novos céus e nova terra, nos quais
habita justiça” e tudo o que é “em parte” cede lugar ao que é definitivo e eterno (2Pe 3.10-13; 1Co 13.10; cf. Mc 12.25). Verifica-se que os horrores do inferno, no estado intermediário, são uma pequena amostra dos tormentos do
diabo, seus anjos e sua linhagem humana (os inconversos), no lado de fogo
e enxofre (Ap 20.14-15). Por outro lado, as delícias do céu no estado intermediário são uma degustação das maravilhas plenas do novo céu e nova terra.
Os salvos se deleitam em Deus, em corpos incorruptíveis (Rm 8.18-25; 1Co
15.50-57; 2Co 5.1-5; Ap 21.1-7). Graciosa e livremente, eles acessam a árvore
da vida como “dom sacramental”110 (Ap 22.1-7; cf. Gn 3.24).
A reflexão atual sobre o estado do homem após a consumação é rara.
Os inconversos a tem como delirante. Alguns ditos cristãos a consideram irrelevante. O interesse de parte da igreja contemporânea parece ser apenas
com este mundo, aqui e agora, mas não podemos nos esquecer do que consta
no Breve Catecismo: “Qual é o fim principal do homem? O fim principal do
homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre”.111 Nós somos convidados a desejar a visão beatífica de Deus, que nos torna bem-aventurados e
cheios de êxtase santo.112 O apóstolo fala sobre isso em 1João 3.2. Turretini esclarece que “a visão beatífica implica o perfeitíssimo e claro conhecimento de
Deus e das coisas divinas, tais como pode pertencer a uma criatura finita”.113
Paulo ensina que o que temos, aqui e agora, é imperfeito. “Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado” (1Co
13.12). Enquanto aguardamos a consumação, Deus nos supre com fé, esperança e amor (1Co 13.13). Turretini sugere que “é preciso unir três coisas aqui,
que inseparavelmente coexistem entre si em felicidade: contemplação, amor
e alegria”.114 Atualmente, “andamos por fé e não pelo que vemos” (2Co 5.17).
A fé que temos nos permite ver apenas parcialmente, “como por espelho” (de
novo, 1Co 13.12; 2Co 3.18; 4.6; cf. 1Tm 1.17; Êx 33.20). No entanto, Deus se
fez visível e palpável em Jesus Cristo (Cl 1.15; 1Jo 1.1). No reino consumado,
contemplaremos a Deus beatificamente (Jó 19.27; Sl 17.15; 34.5; Mt 5.8; Jo
17.24; 1Jo 3.2; Ap 4.10; 7.9). Hoje aguardamos, nutridos por esperança (Rm
8.25; 2Co 6.10; Gl 5.22). No cosmos redimido, seremos inundados por alegria
que emanará da posse do próprio Deus; não leve e momentânea, nem falsa
e impura, mas inexprimível e eterna (Sl 16.11; 34.2; Is 25.8; 29.19; Ap 7.17;
21.4). Agora temos o amor abençoador inicial, ainda imperfeito; no porvir,
110 A árvore da vida associa-se “com a exaltada, imutável, vida eterna a ser assegurada durante o
período de provação. [...] Depois que o homem estivesse certo de ter obtido a vida mais elevada, a árvore teria sido, de modo apropriado, o meio sacramental para comunicar essa vida
mais elevada. [...] De acordo com Apocalipse 2.7, é para o vencedor que Deus promete dar do
fruto da árvore da vida que está no meio do seu paraíso” (VOS, Geerhardus. Teologia Bíblica:
Antigo e Novo Testamentos. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2019, p. 45).
111 Breve Catecismo de Westminster (BCW), pergunta 1. In: BEHR, p. 2020.
112 “Beatífico”. In: FERREIRA, op. cit., loc. cit.
113 TURRETINI, op. cit., 20.8.VIII, v. 3, p. 729.
114 Ibid., 20.8.VI, v. 3, p. 728.
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conheceremos o amor aperfeiçoado e não apenas nos sentiremos completa
e suficientemente amados, mas também amaremos a Deus acima de tudo (Jo
17.26) (figura 5).
Fé (não andar por vista; 2Co 5.17)

Contemplação

(ICo 13.13)
Esperança (aguardar; Rm 8.25)

Alegria

Amor (iniciado; 1Co 13)

Consumado

Figura 5. Experiências da glória: contemplação, alegria e amor consumado.

Turretini assegura que “a contemplação vislumbra Deus como o bem
supremo; o amor se concretiza em relação a ele e está mui intimamente unido a ele; e a alegria desfruta dele e se sujeita a ele”.115 A santificação de nossos
corações hoje, pelo Espírito, é uma antecipação disto. Ademais:
A contemplação aperfeiçoa o intelecto; o amor, a vontade; a alegria,
a consciência. [...] Não mais andaremos pela fé, e sim pela vista, contemplando a Deus face a face. O amor consumado, pelo qual estaremos unidos a Deus, corresponderá ao amor iniciado, o qual santifica
o coração. A alegria corresponde à esperança, a qual acompanha o
gozo da coisa que se espera.116

Ao declarar que na consumação “seremos semelhantes a ele”, a Bíblia
não diz que nos tornaremos divinos, pois “a distinção entre o Criador e a
criatura é preservada, de modo que se denota apenas uma similaridade, não
uma igualdade”.117
Podemos dizer ainda que o estado final, no corpo ressurreto e glorificado une, completa e cumpre todas as bênçãos pactuais mencionadas nas
Escrituras. O reino consumado é tipificado pela promessa da terra de Canaã,
transbordante de leite e mel (Lv 20.24). Também pelo tabernáculo, por Jerusalém e pelo templo, mostrados como “celestiais”, em Apocalipse 21—22 (o
ministério e o culto são antecipações daquele desfrute de glória). O descanso
do sábado prefigura e antecipa o descanso escatológico em Cristo (Hb 4.811). Até a instituição e experiência do casamento prefiguram as bodas do
Cordeiro (Ap 19.7-9).
115 Ibid., loc. cit.
116 Ibidem.
117 Ibid., 20.8.VIII, v. 3, p. 729.
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4.3.

O corpo da ressurreição

O que dizer sobre o corpo da ressurreição? A Bíblia abre espaço para, pelo
menos, cinco afirmações.
[1] O corpo da ressurreição será semelhante ao corpo ressurreto e glorificado de Cristo (1Co 15.20-23; Fp 3.21; 1Jo 3.2). Como argumenta Calvino,
“Cristo não se sujeitou à morte, ou conquistou a vitória sobre a morte, ressuscitando, por sua própria causa; pelo contrário, que se começou na Cabeça
o que é necessário que se cumpra em todos os membros, segundo o grau e a
ordem de cada um”.118 E ainda: “Portanto, Cristo ressuscitou para [que] nos
tivesse como companheiros da vida futura”.119
[2] O corpo da ressurreição terá correspondência com o atual, assim
como uma árvore adulta mantém relação com seu estado de semente. No entanto, ele será celestial, incorruptível e espiritual (1Co 15.35-49; Jó 19.25-27).
Nosso irmão de Genebra explica que “não há na Escritura artigo de fé mais
claro e nítido do que este: Que ressuscitaremos com a mesma carne que possuímos”.120 Ele menciona 1Coríntios 15.53 e conclui: “Se Deus formasse novos
corpos, onde estaria esta mudança de qualidade?” E ainda: “Ora, se a morte,
que tem origem na queda do homem, é acidental, a restauração que Cristo
propiciou diz respeito a esse mesmo corpo que começou a ser mortal”.121
[3] O corpo da ressurreição será reconhecível. Jesus nos informa que
Abraão, Isaque, Jacó e os profetas serão identificados no reino consumado
(Lc 13.28-29). No episódio da transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João reconheceram Moisés e Elias (Mt 17.3; Mc 9.4; cf. 2Pe 1.17-18). Paulo sabia que
veria os Tessalonicenses na glória e se alegrou nisso (1Ts 2.19-20). Ainda que
a Bíblia não desça a detalhes, Turretini registra que “a opinião mais comum,
mantida por Lutero em seus últimos diálogos [...] é a afirmativa, asseverando
que os santos conhecerão uns aos outros. Em nossa opinião, isso é também o
mais provável”.122 Ele estabelece a questão como segue:
Deve-se observar apenas que não tratamos aqui de todo e qualquer
gênero de conhecimento que prevalece aqui e agora, inclusive o terreno e os afetos carnais, porque somente a visão e o amor de Deus,
no qual todos os santos se amarão igual e reciprocamente, absorverão todos esses afetos. Porém, tratamos do conhecimento espiritual e divino, o qual será purificado de todo pensamento e afetos
terrenos. Nesse sentido, cremos que nada impedirá que os santos
conheçam uns aos outros: O pastor a suas ovelhas, e as ovelhas a seu
pastor; o esposo a sua esposa, e a esposa a seu esposo; os pais a seus
filhos, e os filhos a seus pais e até onde vão suas relações; e os que
foram de especial dignidade na Igreja.123
118
119
120
121
122
123

CALVINO, João. As Institutas: Edição Clássica. 2ª ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2006, III.XXV.3.
CALVINO, op. cit., loc. cit.
Ibid., III.XXV.7.
Ibid., loc. cit.
TURRETINI, 20.11.I, v. 3, p. 752-753.
Ibid., 10.11.II, v. 3, p. 753.
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Turretini sugere que “isso contribui grandemente para a consolidação
da alegria dos santos e os laços da sociedade celestial”.124
[4] O corpo da ressurreição será material e palpável. Jesus não retornou
como um fantasma; pelo contrário, deixou-se tocar e até comeu com os discípulos (Lc 24.37-43; Jo 20.27-29; At 1.3-4; Rm 8.19,23; 1Jo 1.1).
[5] O corpo da ressurreição não se sujeitará a algumas limitações que
temos hoje. João menciona duas vezes que Jesus surge “no meio”, ou seja,
“aparece do nada”, em um recinto com “portas trancadas” (Jo 20.19,26). O
Evangelho não menciona o espírito de Jesus atravessando paredes; quem faz
isso é Jesus inteiro, em seu corpo ressurreto. Mesmo assim, o corpo ressurreto permanecerá limitado por finitude, pois “o finito não pode abranger o
infinito”.125
Outras perguntas sobre o corpo ou estado da ressurreição são frequentes. No 16º século, indagava-se “quão grande distância existe entre profetas
e apóstolos; quão grande a distância entre apóstolos e mártires; de quantos
graus diferirão as virgens das mulheres casadas”.126 Atualmente pergunta-se
qual será a aparência exata deste corpo, se uma pessoa que morreu velha
parecerá jovem, se alguém que morreu ainda bebê ressuscitará em estado
adulto, se poderemos nos alimentar no corpo glorificado (uma vez que Jesus
comeu após a ressurreição), etc.
A Bíblia não fornece respostas detalhadas a tais indagações. Quanto a
isso, o melhor é seguir o exemplo de Calvino: “Quanto a mim respeita, não só
pessoalmente me contenho de investigação supérflua de coisas inúteis, mas
ainda sou de parecer que me devo acautelar para que não fomente a leviandade de outros, respondendo a questões como essas”.127

4.4.

A restauração de tudo

O Apocalipse conclui com a completação de todas as coisas, estabelecendo
paralelo perfeito entre a nova criação e a primeira.
Gênesis fala sobre uma criação perfeita; Apocalipse, sobre uma restauração perfeita. Gênesis menciona uma comunhão inocente; Apocalipse, uma
comunhão redimida. Gênesis se refere a uma rebelião; Apocalipse à consolidação de uma obediência perfeita. Gênesis relata a separação entre Deus
e o homem; Apocalipse, a comunhão restaurada, inquebrável e eterna. Por
fim, em Gênesis o juízo sobre o mal é prometido; no Apocalipse, o mal é finalmente vencido.
O Universo é adaptado à ressurreição. Inicia-se a era da Igreja glorificada. O reino de justiça e paz é estabelecido. As coisas boas daqui, são devidamente consideradas lá e o homem é feliz na dependência perfeita de Deus.
Jesus é manifestado como “a brilhante Estrela da manhã” (Ap 22.16), assegu124
125
126
127
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rando o brilho de um novo dia e aurora de um novo tempo. Nas palavras de
um irmão:
A estrela da alva surge pouco antes do raiar do sol. Somente os que
aguardam pela aurora, na escuridão, podem vê-la. O Senhor fortalece a fé e dispensa sua graça aos que esperam por ele num mundo
escuro.128

Jesus, como estrela da manhã, certifica a restauração de tudo.

Considerações finais do estudo 4
Nós seremos beneficiados, se dermos ouvidos à palavra do Rei: “O meu reino
não é deste mundo” (Jo 18.36). Chegará um dia em que ouviremos, nos céus,
“grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos” (Ap 11.15).
As palavras do profeta nos animam hoje: “o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho” (Ap 21.7). O Dr. Russell Shedd
afirma que o conhecimento escatológico nos auxilia na vida cristã prática
(aqui e agora):
Somos exortados a não ficar amedrontados sobre o que acontecerá
no futuro (2Ts 2.2) mas sim “acordados”, prontos com face erguida
como quem viaja para o destino previsto, seu lar eterno. As boas-vindas do Pai que nos agrada, completarão a alegria de uma vida vivida
à luz da eternidade.129

O ensino da Escritura sobre escatologia nos convoca a quatro coisas: (1)
Buscar e receber salvação; (2) assumir o discipulado; (3) caminhar com Deus
com sinceridade e honestidade e, por fim, (4) nos unir à Igreja, comungando
esta mesma esperança com o povo de Deus.
Isso, porém, não esgota o assunto. Para concluir, teremos de nos debruçar sobre outra discussão, acerca de diferentes interpretações de Apocalipse
20.1-10.

128 NASCIMENTO, Misael Batista. Apocalipse: Um Chamado ao Discipulado Radical. Valparaíso de
Goiás: apostila não publicada, 1994, p. 150.
129 SHEDD, Russell. Escatologia do Novo Testamento. 3ª ed. Revisada. Reimp. 2020. São Paulo: Vida
Nova, 2006, p. 84. Edição do Kindle.
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5. O milênio

O

objetivo deste último estudo é abordar as crenças sobre o milênio. Honestamente, a utilidade destas discussões é relativa; o que foi dito até o
estudo anterior deveria bastar. Um cristão pode caminhar com o Senhor com
certeza de ir para o céu e esperando sua volta, em devoção sincera, sem nunca ouvir falar sobre o milênio.
A expressão “mil anos” aparece em Apocalipse 20. Uma vez que o termo
grego traduzido como “mil” é chilioi, o milenarismo é conhecido também
como quiliasmo e é sinônimo de apocalipsismo, milenarismo (ou milenismo) e adventismo.130
Em Apocalipse 20, Satanás é preso “por mil anos” (v. 1-2). Sua influência
sobre as nações é restringida “até se completarem os mil anos” (Ap 20.3). Os
que não são marcados com o número da besta participam da “primeira ressurreição” e reinam com Cristo “durante mil anos” (Ap 20.4-6). Ao “se completarem mil anos” Satanás é solto e incita as nações contra “o acampamento
dos santos e a cidade querida”, mas é “consumido” por “fogo do céu” e lançado no “lago de fogo e enxofre”, a fim de sofrer tormento eterno (Ap 20.7-10).
A partir destas afirmações, surgem interpretações e teorias.
No contexto evangélico, os quiliastas creem que Cristo estabelecerá um
governo na terra por mil anos literais, cumprindo promessas do AT. Concepções milenaristas surgiram antes do primeiro século e eram difundidas na
época de Jesus, mas nosso Senhor não sugere esta doutrina, nem menciona
a palavra “milênio”. Mesmo no sermão de Marcos 13, ele não assegura que
estabelecerá um reino de mil anos sobre a terra. Só é possível sugerir alusões
a um reino milenar no sermão de Marcos 13, se o interpretarmos à luz de
crenças pré-concebidas.
O milenarismo (a doutrina do reino de mil anos) procede desde os
primeiros séculos depois de Cristo, ainda que o futuro de Israel não
desempenhasse um papel relevante naquela doutrina. Sob a influência de Agostinho [...] esta ideia perdeu bastante sua influência.131

O Credo Apostólico menciona a “ressurreição do corpo” e a “vida eterna”, sem usar a palavra “milênio”. Este termo também não consta no Credo
Niceno, que termina assim: “E espero a ressurreição dos mortos e a vida do
132

130 DIETER, op. cit., p. 25. LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene Albert. Greek-English Lexicon of the
New Testament: Based on Semantic Domains. New York: United Bible Societies, 1996, p. 605. Logos Software; BEASLEY-MURRAY. Apocalipse. In: CARSON; FRANCE; MOTYER; WENHAM, op.
cit., p. 2170.
131 BERG, Meint R. van den. ¿Qué Nos Espera? Según La Doctrina Biblica. Países Bajos: Fundación
Editoral de Literatura Reformada (FELiRe), 2001, p. 53. Tradução nossa.
132 Credo Apostólico. In: MARRA, op. cit., p. 347.
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mundo que há de vir. Amém”.133 A crença milenarista não aparece em nenhum documento dogmático da Igreja Cristã.
O autor destes estudos precisaria pesquisar mais, para conhecer o pensamento de Martinho Lutero sobre o milênio, mas sabe-se que a doutrina
atual da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) rejeita a concepção de
milênio literal.
O milênio não deve ser entendido literalmente. O número 1000 [Em
Ap 20.1-7] é simbólico. Ele representa o tempo compreendido entre
a ascensão e a próxima vinda de Cristo. Desta forma, o milênio não é
algo que esperamos, mas é algo que estamos vivendo. Nesse período,
Cristo está reinando veladamente, é verdade, mas está reinando de
fato. É o reinado da cruz, mas vitorioso. É o tempo em que a Igreja
sofre, mas vence; é martirizada, mas está viva em Cristo.134

Calvino rejeitou a crença em um reino milenar literal. Na época dele, o
interesse pelo milenarismo era cultivado pelos anabatistas da reforma radical. Para o autor destes estudos, não parece acidental o fato de alguns grupos
que aceitam novas revelações do Espírito Santo, abraçarem crenças milenaristas. Calvino critica “os quiliastas, que limitaram o reinado de Cristo a mil
anos. E, em verdade, a ficção desses é por demais infantil para que tenha necessidade de refutação ou seja ela digna”.135 Ele admite que o argumento dos
quiliastas é baseado em Apocalipse 20 e arremata: “Tampouco Apocalipse
lhes empresta suporte, do qual certamente tiraram pretexto para seu erro”.136
Para Calvino, o “número milenário” de Apocalipse 20 não tem relação com
um reino terreno literal de mil anos, mas sim, refere-se às “agitações várias
que aguardavam a Igreja a militar na terra”.137 Para Calvino, até a profecia
sobre o reino dados aos santos, em Daniel 7.27, se cumpre na era atual de
pregação do evangelho.138
Um século depois de Calvino, Turretini escreve que nos primeiros séculos da Igreja surgiu um quiliasmo grosseiro, que sugeria uma ideia mundana
de milênio:
Alguns são mais grosseiros, os quais defendem um erro letal sobre
o tema do reino de Cristo e a ressurreição para ele, afirmando que
os santos, antes do último dia, ressuscitarão por meio de Cristo para
um reino terreno e voluptuoso, no qual os judeus, uma vez introduzidos outra vez em sua própria terra e o culto levítico restaurado, todos
os crentes, do mundo inteiro, desfrutarão durante mil anos de todos
133 OLSON, Roger. História da Teologia Cristã: 2000 Anos de Tradição e Reformas. São Paulo: Vida,
2001, p. 200.
134 Como a Igreja Luterana Explica o Milênio Referido no Apocalipse? In: HORA LUTERANA.
Disponível em: <http://www.horaluterana.org.br/duvidas/como-a-igreja-luterana-explica-o-milenio-referido-no-apocalipse/>. Acesso em: 30 mai. 2015.
135 CALVINO, As Institutas, III.XXV.5.
136 Ibid., loc. cit.
137 Ibidem.
138 CALVINO, João. Comentário de Daniel. In: BECKWITH, Carl L. (Org.). Ezequiel e Daniel. São
Paulo: Cultura Cristã, 2014, p. 367. (Comentário Bíblico da Reforma).
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os tipos de prazeres corporais, uma multidão de esposas, serão bem-aventurados e se deleitarão com festas e entretenimentos perpétuos
até a ressurreição geral.139

Turretini diz ainda que, além do quiliasmo grosseiro, a História registra
um quiliasmo mais “sutil” e “moderado”, como segue:
Há outros mais sutis e moderados, que insistem em um reino milenial de Cristo no fim do mundo, porém sem os prazeres terrenos e a
restauração da política judaica. Nela haverá uma ressurreição particular dos santos, especialmente dos mártires, antes da ressurreição
universal, para que reinem com Cristo durante mil anos. Haverá
na terra uma grande abundância de sabedoria divina e humana, o
[ajuntamento] até mesmo das nações mais remotas, a erradicação
das heresias e seitas, a destruição do anticristo, e o profundo e seguro descanso de toda a Igreja.140

Depois de citar ambas as posições, Turretini propõe oito razões pelas
quais as ideias sobre um reino literal de mil anos sobre a terra são antibíblicas:
1. Porque o advento de Cristo está ligado ao juízo final.
2. Porque Cristo há de permanecer no céu até a restituição de todas
as coisas.
3. Porque o fim do mundo seria conhecido (seria possível, a partir do
início do milênio, definir uma data exata para o juízo final).
4. Porque a condição dos santos é inconsistente com isso.
5. Os últimos tempos excluem esse tipo de reino.
6. Porque nem Cristo, nem os apóstolos, mencionam este reino.
7. Porque isso nos retrai do anseio pelo céu e nos traz de volta à terra.
8. Porque o reino de Cristo não é deste mundo.141
O teólogo de Genebra do séc. 17 conclui argumentando contra a ideia
de ressurreição distinta dos mártires, demonstrando as fontes de sua explanação.142
Com todo respeito aos colegas pastores e cristãos em geral que se identificam como calvinistas, mas acreditam em um milênio literal, deve ser admitido que a crença em Genebra um século depois de Calvino, era contrária ao quiliasmo. Apesar de não termos um comentário de Calvino sobre o
Apocalipse, podemos afirmar com segurança que o entendimento dele de
Apocalipse 20 é contrário ao dos quiliastas. Tal crença tem sido abraçada por
diferentes grupos, “montanistas, anabatistas, [...] irmãos de Plymouth e outros pré-milenistas, e as Testemunhas de Jeová”.143

139
140
141
142
143

TURRETINI, op. cit., 20.3.II, p. 687.
Ibid., 20.3.III, p. 687-688.
Ibid., 20.3.IV-XII, p. 688-692.
Ibid., 20.3.XIII-XXII, p. 692-696.
BEASLEY-MURRAY. Apocalipse. In: CARSON; FRANCE; MOTYER; WENHAM, op. cit., p. 2170.
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5.1.

A doutrina mais popular: pré-milenismo

Muito do que se lê e ouve sobre um milênio literal se encaixa melhor na categoria de ficção. Bavinck explica que “o quiliasmo inclui a expectativa de que,
pouco antes do retorno de Cristo, ocorrerá uma conversão nacional de Israel,
que os judeus, então, retornarão para a Palestina e, sob o governo de Cristo,
governarão as nações”144 (figura 6):
Cristo
Arrebatamento dos crentes
para estar com Cristo

7 anos
Cristo vem antes
da tribulação

Era da igreja

Cre

Cristo

Primeiros
3 anos e meio

Grande
Tribulação

Cre

Cre

Cristo vem antes
do milênio

Satanás
é preso

Milênio

Consumação

Estado eterno

Satanás
é solto

Jesus reina
em Jerusalém
1ª ressurreição (crentes)

Novos céus
e nova terra
2ª ressurreição (descrentes)

Juízo

Lago de fogo
e enxofre

Figura 6. O esquema escatológico pré-milenista pré-tribulacionista ou dispensacionalista.

No fim da “era da Igreja”, Jesus vem buscar somente os crentes (doutrina
do arrebatamento como rapto). Apenas os crentes são ressuscitados (primeira ressurreição). Estes ficam com o Senhor no céu durante sete anos, desfrutando das “bodas do Cordeiro”. Os primeiros três anos e meio na terra são
de relativa paz e prosperidade, mas os últimos culminam na grande tribulação.145 Alguns sugerem que, nesse período, o Espírito Santo (“aquele que o
detém”) será retirado da terra e a possibilidade de salvação será pelas obras.
No auge da grande tribulação, Cristo voltará de forma visível a todos
com sua Igreja; Satanás será preso e Jesus estabelecerá um reino literal, com
duração de mil anos, sediado em Jerusalém, a fim de cumprir as promessas
do AT feitas aos judeus (cf. Is 2.3; Zc 14.9). Os crentes glorificados, que participaram da primeira ressurreição, morarão na cidade de Jerusalém flutuante no céu; os outros seres humanos morarão na terra, desfrutando do reino
milenar de Cristo. No fim dos mil anos, Satanás será solto e marchará com
muitos seguidores contra Jerusalém, mas será definitivamente vencido por
Cristo. A partir daí, ocorrerá a segunda ressurreição (de todos os que não
participaram da primeira por ocasião do arrebatamento, mais dos que morreram durante o reino milenar de Cristo).
144 BAVINCK, v. 4, p. 673. Recomendo a leitura dos capítulos 15—18 deste volume.
145 Interpreta-se a profecia de Daniel 9.27, como se informasse sobre o domínio do anticristo.
Os sete dias da semana correspondem a sete anos. A primeira metade da semana (três anos
e meio) serão de paz e, na segunda, o anticristo mostrará suas garras e perseguirá a Igreja. A
doutrina semelha segura por parecer ligar-se às duas testemunhas de Apocalipse 11.3-12.
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Ocorrerá o juízo final registrado em Apocalipse 20.11-15. Os inconversos serão lançados no lago de fogo e enxofre e os convertidos desfrutarão da
Nova Jerusalém, que descerá do céu para a nova terra (Ap 21.1—22.21).
Este entendimento quiliasta é chamado de pré-milenista ou pré-tribulacionista, porque ensina que Jesus voltará antes do milênio e da grande tribulação.146 Ele é conhecido também como dispensacionalista, porque é abraçado
por igrejas que assumem um sistema de doutrina que, grosso modo, preconiza que Deus interage de modos absolutamente distintos — por meio de diferentes dispensações — com o povo judeu (Israel) e gentio (a Igreja do NT).
Para não cometer injustiça, temos de dizer que há diferentes “sabores”
do pré-milenismo. Os pré-milenistas assumem uma interpretação realista
(literal) das profecias do AT sobre o reino de Israel. Seu método de leitura do
Apocalipse é futurista — o livro é entendido “em grande parte como uma profecia de acontecimentos futuros, colocada em termos simbólicos, que levam
ao fim do mundo e o acompanham”.147
O pré-milenismo popular se encaixa muito bem na descrição do quiliasmo moderado, oferecida por Turretini na seção 5.1. Especialmente o pré-milenista dispensacionalista148 crê que o milênio de Apocalipse 20.6-7 é literal e
ocorre após a parusia, a fim de cumprir as promessas a Israel. Cristo retorna
duas vezes e ocorrem duas ressurreições. A primeira volta de Jesus é secreta.
Acontece no arrebatamento e cumpre a finalidade tripla de ressuscitar os
crentes (primeira ressurreição), levá-los ao céu e iniciar o período de sete
anos que culmina na grande tribulação (pré-tribulacionismo).
A segunda volta de Cristo é pública, deflagra a prisão de Satanás, a inauguração do reino de mil anos em Jerusalém (quiliasmo), a soltura e último
levante de Satanás, a segunda ressurreição (dos inconversos e pessoas que
morreram durante o milênio), o juízo final e consumação (Ap 20.7-15).
O pré-milenismo é popular no evangelicalismo. Incentiva a produção
de livros doutrinários, romances, filmes, novela de TV, canais de vídeos e
sermões inflamados, com audiência significativa.
O autor destes estudos não acolhe o pré-milenismo, por quatro razões:
[1] Ele é inconsistente consigo mesmo, pois é impossível — pelo menos em
sã consciência — interpretar literalmente cada profecia do AT. [2] Ele desrespeita o modo como o NT ilumina o AT. [3] Ele desconsidera o gênero literário
do Apocalipse e, por fim, [4] assume o quiliasmo como cristão.
Bavinck afirma que “independentemente de como possamos interpretar suas combinações políticas, o NT não oferece o menor apoio para essas
146 A posição pré-milenista pode ser conferida em ERICKSON, Millard J. Escatologia: A Polêmica
Em Torno do Milênio. São Paulo: Vida Nova, 2010, p. 111-130.
147 LADD, op. cit., p. 12.
148 O mesmo estudioso (LADD, op. cit., loc. cit.) esclarece que nem todos os pré-milenistas assumem cada detalhe da doutrina dispensacionalista. Ele argumenta que existe um ponto de vista
futurista moderado que “não vê razão [...] de fazer uma diferença tão definida entre Israel e a
Igreja. [...] Mas concorda quanto a que o propósito do livro é descrever a consumação do propósito redentor de Deus no fim dos tempos”.
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expectativas”.149 Para completar, “o quiliasmo não tem uma origem cristã,
mas judaica e persa”.150 Outro estudioso também entende que “as crenças
milenaristas” penetraram no Cristianismo “a partir do Judaísmo e de outras
fontes”.151

5.2.

O pós-milenismo

O pós-milenismo é outro modo de entender o milênio.152 Era uma posição
popular entre os reformados, até o início do século passado.
O que o pós-milenismo propõe? Basicamente, que o milênio de Apocalipse 20.6-7 não é literal e se encaixa no fim da era presente. Cristo retornará
após este “milênio” e haverá tribulação moderada. Nesse ínterim, o Cristianismo marcará a cultura e ganhará terreno — o reino de Deus será estabelecido pelo aumento gradativo da influência cristã na sociedade. O mundo se
abrirá para o evangelho e haverá aprimoramento espiritual, social e cultural.
Amilenistas consideram que os pós-milenistas assumem uma antropologia otimista. O pós-milenismo entrou em declínio depois da Primeira
e Segunda Guerras Mundiais, mas passa por período de revitalização, com
defensores respeitáveis.

5.3.

O amilenismo

Amilenismo é o entendimento de que o milênio de Apocalipse 20 não é literal
e se cumpre na era presente da Igreja.153 Beale entende que “é melhor referir-se a essa [...] visão como ‘milenismo inaugurado’, uma vez que ‘amilênio’
significa literalmente ‘nenhum milênio’”.154 O amilenismo é a posição do autor destes estudos.
Amilenistas sublinham que o único lugar em que a Bíblia menciona um
reinado dos crentes com Cristo por “mil anos” é Apocalipse 20. Sendo consistentes com o sermão de Jesus em Marcos 13, amilenistas ensinam que a
volta de Cristo se dará após a grande tribulação; por isso essa posição é rotulada como pós-tribulacionismo. Ademais, na interpretação do Apocalipse, os
amilenistas são preteristas parciais.
O preterismo recebe este nome porque lê o Apocalipse olhando para
trás, ou seja, compreendendo que muitos dos símbolos, personagens, narrativas e profecias do livro podem ser identificados e já foram cumpridos no
primeiro século. Apesar de Osborne dizer que o preterismo é a interpretação
149
150
151
152
153

BAVINCK, v. 4, p. 673.
Ibid., p. 663.
CORSINI, op. cit., p. 16.
A posição pós-milenista pode ser conferida em ERICKSON, op. cit., p. 65-87.
Para mais informação sobre esta interpretação, cf. HOEKEMA, op. cit., p. 238-254; BAVINCK,
v. 4, p. 673-698; HODGE, Charles. Teologia Sistemática. São Paulo: Hagnos, 2001, p. 1652-1657;
HENDRIKSEN, 2018, p. 215-225; KISTEMAKER, op. cit., p. 690-704. Algumas dificuldades desta
posição são apontadas por ERICKSON, op. cit., p. 89-110.
154 BEALE, op. cit., p. 395.
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de consenso fora do círculo evangélico,155 esta é a posição assumida por alguns teólogos reformados, dentre eles, R. C. Sproul.156
Ladd exagera ao dizer que o preterismo defende que “predições proféticas não fazem parte da literatura apocalíptica”.157 De fato há dois tipos
de preterismo, o radical e o parcial. O preterismo radical afirma que todas
as profecias do NT já foram cumpridas, mas a posição abraçada por Sproul
e pela maioria dos amilenistas e pós-milenistas é o preterismo parcial. De
acordo com o preterismo parcial, uma parte do sermão de Jesus em Marcos
13, bem como das predições do Apocalipse se cumpriu no primeiro século,
mas outra parte ainda está para se realizar ao longo da história da igreja até
o retorno de Cristo e consumação (figura 7).
Amilenismo (preterismo parcial)

Parusia

Reino inaugurado e expandido
Satanás “solto”

Guerra Judaica
(67-70)

Prisão de Satanás

(Mc 3.22,27; Ap 20.1-6)

(Mc 13.19-20; 2Ts 2.9; Ap 20.7-10)
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Pregação do evangelho (Mc 13.10)
Intervalo entre as “vindas” de Cristo
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Figura 7. Detalhes do ponto de vista amilenista.

A leitura amilenista de Apocalipse 20.1-10, difere desde a compreensão
do fluxo do texto. Pré-milenistas sugerem que Apocalipse 20.1 segue Apocalipse 19.21, cronologicamente. Em 19.11-21, Cristo volta e efetua o seu juízo;
em 20.1 et seq., ele instala seu reino de mil anos na terra.
Para os intérpretes amilenistas, a organização interna do livro de Apocalipse não permite esta leitura.158 Os capítulos 17—19 encerram com uma
revelação da vitória de Cristo. Agora, em Apocalipse 20.1-10, João nos dá uma
imagem geral da era presente da Igreja até a consumação, numa estrutura
tripla, qual seja, [1] a prisão de Satanás, [2] o reinado dos santos, [3] a vitória
final sobre Satanás. O restante do capítulo (20.11-15) informa sobre o juízo
final, preparando terreno para o clímax da revelação — as visões relativas ao
reino consumado e conclusão do livro (21.1—22.21).
155 OSBORNE, op. cit., p. 1.
156 Cf. SPROUL, op. cit., p. 123-139. Sobre a posição de Sproul acerca do milênio, cf. p. 157-166.
Uma coletânea de links sobre preterismo reformado pode ser conferida no blog Preterismo.
Disponível em: <http://preterismo-reformado.blogspot.com.br>. Acesso em: 29 mai. 2015.
157 LADD, op. cit., p. 12.
158 Interessados neste assunto, devem checar o capítulo 4 de HENDRIKSEN, 2018, p. 47-49;
também o capítulo 16 de HOEKEMA, op. cit., p. 238-241; a exposição de VENEMA, op. cit., p.
260-265 e a argumentação de BEALE, op. cit., p. 396-400. De acordo com este ponto de vista, o
livro de Apocalipse é dividido em sete seções, cada uma contendo ensino progressivo sobre o
juízo final. A sexta seção inicia no capítulo 17 e vai até o capítulo 19, escrevendo a queda da Babilônia e das bestas. Os capítulos 20 a 22 contêm a seção última e culminante (sétima). Sendo
assim, Apocalipse 20.1 inicia nova seção e não segue cronologicamente Apocalipse 19.21.
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5.3.1. A prisão de Satanás (Ap 20.1-3)
Um anjo desce do céu, segura o dragão e o prende no abismo por mil anos
(Ap 20.1-2). Esta figura do anjo que “segura” e “prende” Satanás demonstra
que a liberação da ação demoníaca na terra é controlada por Deus (cf. Ap
9.1-21). No Apocalipse, “abismo” parece representar um estado temporário
de restrição (Ap 9.1-2,11; 11.7; 17.8). Na ocasião devida, as forças ou agentes
do “abismo” são liberados para agir por tempo determinado. Os que são contidos no “abismo” não são aniquilados, mas simplesmente manietados ou
reprimidos.
É nesse sentido que Satanás é preso por “mil anos” (v. 2). Para os amilenistas, o número “mil” não deve ser interpretado literalmente. No Apocalipse, os números são símbolos. Mesmo sem conhecer numerologia judaica, o
leitor de bom senso não interpretará literalmente cada número do Apocalipse. Se o bom senso exige que entendamos alguns números simbolicamente,
por que devemos assumir os mil anos como literais? Esta consideração simbólica leva em conta a recomendação de Ellul:
É evidente que não saímos aqui do simbólico, para entrar bruscamente no descritivo temporal e histórico. Mas, é claro, devemos lembrar, como sempre, que o Apocalipse não é “a-histórico” [...]. Para ele
a história é constantemente a matéria-prima, a ocasião, o exemplo, o
motivo do símbolo.159

Hoekema sugere que “uma vez que o número dez significa totalidade, e
uma vez que mil é dez elevado à terceira potência, podemos considerar ‘mil
anos’ indicando um período completo, um período muito longo, de duração indeterminada”.160 De acordo com Hendriksen, a expressão “mil anos”
aponta mais para um determinado estado de coisas espirituais, do que para
uma contagem literal de tempo. Primeiro, para a condição dos santos na
terra (Ap 20.1-3), depois, para a condição dos santos no céu (Ap 20.4-6). Sendo assim, “os ‘mil anos’ de Apocalipse 20 têm um significado glorioso para o
povo de Deus na terra”.161 Wilcock propõe que “os mil anos [...] começaram
na primeira vinda de Cristo”162 e Beale segue no mesmo entendimento, de
que “o milênio é inaugurado durante a era da Igreja pela restrição de Deus
à capacidade de Satanás para enganar/seduzir as nações e aniquilar a Igreja
(20.1-3)”.163
Wilcock está correto ao afirmar que “a compreensão do milênio não
pode ser alcançada independentemente do estudo do resto do livro [de Apo159 ELLUL, Jacques. Apocalipse: Arquitetura em Movimento. São Paulo: Edições Paulinas, 1979, p.
228. (Biblioteca de Estudos Bíblicos, 10).
160 HOEKEMA, op. cit., p. 242.
161 HENDRIKSEN, 2018, p. 222.
162 WILCOCK, op. cit., p. 158.
163 BEALE, op. cit., p. 401. Pontos de vista semelhantes são oferecidos pela BEG2, artigo “O milênio: Cristo reinará por mil anos?”, p. 1742-1743; BEHR, p. 1833-1834,1863; KISTEMAKER, op.
cit., p. 25, 695-696.
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calipse], quiçá do resto das Escrituras”.164 Nesses termos, a compreensão simbólica do milênio é consistente tanto com o AT, quanto com a revelação do
evangelho no NT. A leitura pré-milenista exige que os textos do AT, o sermão
de Jesus sobre as últimas coisas e as pontuações escatológicas das epístolas
sejam artificialmente “encaixadas” em Apocalipse 20.
O entendimento amilenista é beneficiado pela Teologia Bíblica, “aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo de autorrevelação de
Deus registrada na Bíblia”.165 Há uma história da revelação; Deus se revelou
progressiva e organicamente; o NT é a coroação do AT. Qualquer escatologia
do NT que proponha uma retomada das categorias de reino do AT, representa um retrocesso nesta linha contínua ou progresso da revelação. Apocalipse
não fornece apoio para interpretar literalmente (ou “milenarmente”) as profecias do AT sobre o reino de Israel.166 A monarquia em Israel apontou para o
reino espiritual de Cristo (Mc 11.9-10; Lc 1.52-55, 67-79; 2.29-32). As profecias
do AT sobre o reino de Israel se cumprem em Cristo e na Igreja como “Israel
de Deus” (Gl 6.16; cf. Rm 2.28-29; 4.16-17). O reino é espiritual (ainda que
não imaterial) e a “restauração” e expansão do reino equivale à expansão da
Igreja (Jo 18.36-37; At 1.6-8; 28.31).167 Não foi sem razão que os teólogos de
Westminster declararam que a Igreja “é o reino do Senhor Jesus”.168 Até o AT
deve ser lido de modo cristocêntrico e à luz do NT.169
Repetindo, Satanás é preso por “mil anos” (v. 2). Enquanto durar esta
restrição, ele não tem liberdade total para “enganar as nações”. No fim dos
mil anos ele é “solto pouco tempo” (v. 3). Aqui, Apocalipse atualiza os Evangelhos. Satanás foi desbancado no início do ministério terreno de Jesus. O reino foi inaugurado. O Rei chegou e “amarrou o valente”. Os “bens” do valente
podem ser agora “saqueados” (Mc 3.22-27; cf. Mt 12.28-29; Lc 11.20-22). Algo
“aconteceu com Satanás, e [...] lhe aconteceu quando da encarnação”.170 O
apóstolo Paulo declara que na cruz os “principados e potestades” foram derrotados e consequentemente “despojados” e “expostos ao desprezo” (Cl 2.15;
cf. Hb 2.14; 1Jo 3.8). O dragão foi amarrado e perdeu seu poder de engano
sobre as nações, que agora podem ser alcançadas pelo evangelho (Mt 28.1820; 2Co 4.3-6; 1Tm 1.11). “Toda vez que vemos a Igreja acrescida de um novo
convertido, sabemos que a incapacidade de Satanás de enganar as nações
está sendo novamente proclamada”.171
164 WILCOCK, op. cit., p. 145.
165 VOS, op. cit., p. 14.
166 BEASLEY-MURRAY, op. cit., p. 2170-2171 se esforça sinceramente em encaixar algumas
profecias do AT ao texto de Apocalipse 20. A tentativa é bem-intencionada, mas o resultado é
desconfortável e forçado.
167 A boa teologia nos ajuda a entender, e.g., que as promessas do AT, relativas a Israel e Canaã,
se cumprem no reino consumado, cf. MARTIN, Oren R. Rumo a Canaã: A Terra da Promessa no
Plano Redentor de Deus. São Paulo: Cultura Cristã, 2018.
168 CFW, XXV.II. In: BEHR, p. 2013.
169 Cf. GOLDSWORTHY, Graeme. Pregando Toda a Bíblia Como Escritura Cristã. São José dos Campos: Editora Fiel, 2013.
170 WILCOCK, op. cit., p. 157.
171 Ibid., p. 158.
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Se Satanás está amarrado, por que ainda constatamos sua manifestação? Amarrado não quer dizer inativo. Ele ainda pode fazer algumas coisas,
sob a soberania de Deus. De acordo com Matthew Henry, “essa serpente
tinha muitas cabeças, e, quando uma está ferida, outra ainda tem vida nela.
Aqui temos mais uma limitação e diminuição do seu poder”.172 Esta restrição
é tão severa que o poder demoníaco foi divinamente colocado sob a autoridade da Igreja (cf. Lc 10.17-19). E isso será assim “até se completarem os mil
anos” (v. 3). O fim dos “mil anos” equivale ao término desta “era”. A partir
de então, o poder satânico será acentuado, pois as restrições impostas ao
dragão serão retiradas.
5.3.2. O reinado dos santos (Ap 20.4-6)
O v. 4 mostra os crentes ligados a “tronos” e com “autoridade de julgar” (cf.
a ideia de reinado em Ap 2.26); depois, como “almas” dos fiéis “decapitados”
(sofrimento; cf. Ap 2.9-10). O Apocalipse já os mencionou antes, debaixo do
altar de Deus, clamando pela consumação (Ap 6.9-11); como grande multidão em adoração festiva “em pé diante do trono e diante do Cordeiro” (Ap
7.9-17); como profetas que são mortos após darem seu testemunho (Ap 11.7);
como santos vencidos pelos agentes terríveis do dragão (Ap 13.7,15; 17.6,14;
18.24); como servos do Cordeiro, “em pé sobre o monte Sião” (Ap 14.1-5); “sobre o mar de vidro”, adorando ao Deus onipotente e santo (Ap 15.2-4) e como
“vinte e quatro anciãos”, prostrados diante de Deus pela chegada triunfante
das bodas do Cordeiro (Ap 19.4).
Notemos a fidelidade destes discípulos de Jesus Cristo. É assim em todo
lugar e tempo. A História confirma a antítese que Deus estabeleceu em Gênesis 3.15. Há duas linhagens, a dos descendentes da serpente e a de Cristo,
o “descendente” da “mulher”. Os que pertencem a Cristo são não adoram
besta, nem tampouco a sua imagem, e não recebem sua marca na fronte e na
mão. Estes reinam “com Cristo durante mil anos”.
Trata-se de um reinado na terra? O texto refere-se às “almas dos decapitados”. Em Apocalipse 6.9-11, onde estão estas almas? Na terra? Não. Estão
no céu, “debaixo do altar” de Deus (Ap 6.9). Sendo assim, Apocalipse alude
primeiramente, mas não exclusivamente, a um reinado dos crentes com o
Senhor no céu. Como vimos no início deste estudo (cap. 1), os santos glorificados interagem com o Senhor face a face.
Mas este é apenas um lado da questão. O outro aspecto do reinado atual
dos crentes com o Senhor é mostrado a partir do v. 5. Estes crentes que reinam com Cristo participam da “primeira ressurreição” e “os restantes dos
mortos não reviveram até que se completassem os mil anos”. Os pré-milenistas sugerem que os salvos serão ressuscitados antes do milênio. Os perdidos
aguardarão em seus túmulos até o dia de uma “segunda ressurreição”, que
eles entendem constar em Apocalipse 20.13.173
172 HENRY, op. cit., p. 1005.
173 É o caso de BEASLEY-MURRAY, op. cit., p. 2172.
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Para os amilenistas, não haverá duas ressurreições. A “primeira ressurreição”, mencionada em Apocalipse 20.6, é a regeneração ou vivificação
espiritual, que Deus dá aos crentes. Eles estavam “mortos” em “delitos e pecados”, mas Deus teve “misericórdia” e lhes deu vida (Ef 2.1-5; 2Co 5.17). Desfrutam do novo nascimento e, por isso, são “bem-aventurados” (cf. Jo 3.3-6;
2Co 5.17). A “segunda morte”, que equivale a ser lançado no “lago de fogo”,
não os alcança (Ap 20.14). Como “sacerdotes de Deus e de Cristo”, os crentes
“reinam” com ele os “mil anos” (v. 6).
Isso combina com outras passagens do NT. Os crentes são assentados
por Deus em uma posição de autoridade, “nos lugares celestiais em Cristo
Jesus” (Ef 2.6). Também são constituídos povo real e sacerdotal (1Pe 2.9; Ap
1.5-6). Nesses termos, mesmo antes da consumação, eles são agentes do reino, para glória do Rei (Ef 1.20-23; 2Co 5.18—6.3). Isso é possível em virtude do
triunfo de Jesus, que assegurou o aprisionamento de Satanás. Durante estes
“mil anos” o dragão está manietado e os santos reinando com Cristo, até o
desfecho de todas as coisas.
5.3.3. A vitória final sobre Satanás (Ap 20.7-9)
Ao fim de “mil anos” Satanás é solto para “seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra [...], a fim de reuni-las para a peleja” (v. 7-8). Tal exército
chega ao ponto de sitiar “o acampamento dos santos e a cidade querida”. Porém, desce “fogo do céu” e os consome (v. 9).
Por causa da liberação da Satanás, a vinda de Cristo será precedida pela
intensificação das ações do dragão (v. 7-9a). Antes do retorno de Jesus Cristo,
não se espera melhora no estado espiritual do ser humano, com exceção dos
eleitos alcançados pelo evangelho (Ap 7.3-4; cf. Mc 13.10). A antropologia do
amilenismo não é otimista.
Chama atenção a redação lacônica do v. 9. Tudo é resolvido rapidamente. Desce fogo do céu e consome os inimigos de Deus. O levante derradeiro de
Satanás e dos inimigos de Deus será poderosa e decisivamente debelado. O
Senhor está no controle, executando sua vontade “boa, agradável e perfeita”
(Rm 12.2). O mal será varrido do Universo, pois o Maligno será “lançado para
dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como
também o falso profeta; e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos
dos séculos” (v. 10).
Os diferentes entendimentos sobre o milênio174 são organizados na tabela 3. Como dissemos, os amilenistas não recusam a ideia de um milênio, e
sim de um milênio literal, tal como proposto pelos quiliastas. Eles rejeitam a
proposição do pré-milenismo considerando-a inconsistente com a Teologia
Bíblica — o modo progressivo, orgânico e cristocêntrico como a revelação é
desdobrada do AT para o NT.
174 Wayne Grudem usa “milenarismo” em lugar de “milenismo” (GRUDEM, Wayne. Manual de
Doutrinas Cristã: Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. São Paulo: Vida, 2003, p. 483-498).
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O milênio
Amilenismo

Pós-milenismo

Pré-milenismo

O milênio não é literal e se
cumpre na era atual

O milênio não é literal e se
encaixa no fim desta era

O milênio é literal e ocorrerá
após a parusia, cumprindo
promessas feitas a Israel

Cristo volta após
a grande tribulação
Pós-tribulacionismo

Cristo volta após o milênio
(tribulação moderada)
Recuperação cristã gradual

Cristo volta antes da grande
tribulação e do milênio
Pré-tribulacionismo

O número dos eleitos é
completado

O fim dos tempos será marcado
por aperfeiçoamento humano

Duas voltas de Cristo:
Secreta (arrebatamento) e
pública (grande tribulação).
Duas ressurreições

Antropologia pessimista

Antropologia otimista

Quiliasmo (+ popular)

Interpretação simbólica | Preterismo moderado
AT à luz do NT (simbologia do Apocalipse)

Interpretação realista |
Futurismo dispensacionalista
Literalismo (quiliasmo judaico e persa)

Tabela 3. Três entendimentos sobre o milênio.

Considerações finais do estudo 5
A escatologia proposta por estes estudos combina com a CFW:
O corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção;[1]
mas a alma deles (que nem morre nem dorme), tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu.[2] A alma
dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no
mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória,
esperando a plena redenção do corpo deles;[3] a alma dos ímpios é
lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia final.[4] Além desses dois
lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, a
Escritura não reconhece nenhum outro lugar. Referências bíblicas:
[1]
Gn 3.19; At 13.36; [2]Lc 23.43; Ec 12.7; [3]Ap 7.4,15; 2Co 5.1,8; Fp 1.23;
At 3.21; Ef 4.10; Rm 8.23; [4]Lc 16.23,24. (XXXII.1).175

Uma leitura dos capítulos XXXII e XXXIII da CFW fornece base para
propormos que os teólogos de Westminster não adotaram a crença no estabelecimento de um reino milenar literal, entre o retorno de Cristo e o
juízo final.
Concluindo, a Igreja de Jesus Cristo é a comunidade da promessa. Nascida no coração de Deus, ela ouve o Senhor afirmar: “Certamente, venho sem
demora”. Então, os santos oram: “Amém! Vem, Senhor Jesus!” Depois disso,
ela age em total dependência da graça de Deus.
A Igreja de Jesus Cristo não será decepcionada. Verá o cumprimento de
sua esperança. As lutas e desafios tornam-se pequenos, diante da expectativa
da visão do Senhor vindo dos céus, com poder e muita glória.
Aos que perguntam “Que acontecerá ao mundo?”, respondemos:
“Seu reino está chegando”. Aos que perguntam “Que está diante de
175 CFW, XXXII.I. In: BEHR, p. 2018.
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nós?”, respondemos: “Ele, o Rei, está diante de nós”. Aos que perguntam “Que podemos esperar?”, respondemos: “Não nos encontramos
à frente de um deserto inexplorado […], com um objetivo que ninguém ousaria predizer; estamos fitando nosso Senhor vivo, como
Juiz e Salvador, que estava morto e vive para todo o sempre; fitamos
aquele que veio e virá, e que reinará eternamente. Talvez encontremos aflições; sim, isso deve acontecer, se queremos participar dele.
Mas sabemos sua palavra, sua palavra régia: “Não se turbe o vosso
coração [...]. Eu venci o mundo”.176

176 LOCHMAN, Jan M. Christus, Die Hoffnung Fur Die Welt. Living Roots of Reformation. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1979, p. 65, apud GEORGE, Timothy. Teologia dos Reformadores. 2ª ed. Revisada e Ampliada. São Paulo: Vida Nova, 2017, p. 320.
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E

is o relato escrito por Flávio Josefo, judeu governador da Galileia e testemunha ocular da queda de Jerusalém:
Na década de 70 do 1º século judeus revoltosos expulsaram os romanos de Jerusalém. A cidade entrou em convulsão sob o poder dos líderes zelotes João de Giscala (apoiado pelo sumo sacerdote Anano) e
Simão, filho de Joras (apoiado pelo povo). Estes dois homens perversos estabeleceram um regime de ódio mútuo, tolice e terror entre os
habitantes de Jerusalém, ao ponto queimarem os estoques de trigo da
cidade, antes desta ser sitiada pelos romanos.
Vespasiano assumiu o desafio de reconquistar a Galileia, Judeia
e Jerusalém. Tomou diversas praças da Judeia, bloqueou Jerusalém
com o objetivo de sitiá-la, mas desistiu por causa da morte dos imperadores Nebo, Galba e Oton. Por causa de sua crueldade e devassidão,
o novo imperador Vitélio foi assassinado. Vespasiano foi declarado
imperador e deu a seu filho, o general Tito, a incumbência de sufocar
a revolta dos judeus e retomar Jerusalém.
Tito juntou tropas em redor da cidade, arremeteu contra os muros
com aríetes e sofreu diversos e duros ataques dos judeus. Após conquistar os dois primeiros muros da cidade, Tito mandou Josefo exortar os rebeldes à rendição pacífica. Parte do povo judeu se entrega aos
romanos. Os zelotes João e Simão colocam guardas nas portas para
impedir que outros os pudessem seguir.
O cerco tornou-se mais apertado. Dentro da cidade começaram os
saques — João e Simão mandavam entrar à força nas casas em busca
de comida. Se a encontravam, a família era considerada criminosa
por escondê-la, e imediatamente castigada. Os mais pobres foram deixados para morrer de fome. Não se viam mais mesas postas. As mulheres arrancavam o pão das mãos de seus maridos, as crianças, das
mãos de seus pais, e o que supera toda credulidade, as mãos, das mãos
de seus filhos. Espancavam os velhos a fim de lhes saquear, agarravam
pela garganta as mulheres que escondiam o que tinham nas mãos e
sem ter nem mesmo compaixão das crianças, que ainda mamavam,
atiravam-nas no chão depois de terem sido arrancadas do peito das
suas mães. Penduravam os homens pelas partes mais sensíveis, fincavam-lhes na carne pedaços de pau pontiagudos e os faziam sofrer
outros indizíveis tormentos, para fazê-los declarar onde tinham escondido um pão ou um punhado de farinha.
Assim essa pobre gente era tratada pelos soldados [não os soldados romanos, mas os soldados judeus das facções zelotes]. Muitos nobres foram acusados de crimes, despojados de seus bens e condenados à morte.

Apêndice
Contento-me em dizer que não creio, que desde a criação do mundo se tenha visto outra cidade sofrer tanto, nem outros homens cuja
malícia fosse tão fecunda em toda sorte de maldade.
Os que tentavam fugir deste estado caótico de Jerusalém eram atacados e aprisionados pelos romanos que cercavam a cidade e crucificados à vista dos outros judeus. Mas os rebeldes, em vez de se comoverem, tornavam-se mais insolentes.
Depois de um ataque com muitas perdas, em três dias Tito cercou
toda Jerusalém com um muro com treze fortes. Dentro da cidade a
fome deplorava famílias inteiras. As casas estavam cheias de cadáveres de mulheres e de crianças, e as ruas, de corpos de anciãos. Os
moços, inchados e cambaleando pelas ruas, mais pareciam espectros
do que seres vivos e o menor obstáculo os fazia cair. Assim, não tinham forças para enterrar os mortos e quando mesmo as tivessem,
não teriam podido fazê-lo, quer por seu número muito elevado, quer
porque eles mesmos não sabiam quanto tempo ainda lhe restaria de
vida. E em meio a tudo aquilo não se ouviam choros nem lamentos,
não se escutavam gemidos, porque aquela fome terrível com que a
alma estava inteiramente ocupada afogava todos os outros sentimentos. O silêncio era tão grande em toda a cidade, como se ela tivesse
sido sepultada numa noite profunda ou que lá não vivesse mais um
ser humano. E não faltavam maldosos que entravam nas casas a fim
de despojar os cadáveres, acrescentando zombaria à calamidade.
Muitos corpos mortos eram jogados para fora do muro da cidade, ao
fundo dos vales. O horror que Tito sentiu por vê-los, quando deu a
volta a toda a praça e o estranho fedor do apodrecimento dos cadáveres, fê-lo soltar um profundo suspiro; ele elevou suas mãos para o
céu e tomou a Deus por testemunha de que não era culpado de tudo
aquilo.
O zelote Simão mandou matar a sumo sacerdote Matias e, juntamente com ele, outras dezessete pessoas da nobreza. Além disso,
aprisionou a mãe de Josefo, autor dessa história.
Uma parte dos que fugiam de Jerusalém, para se salvar, lançavam-se por cima das muralhas. Uns conseguiam o favor dos romanos e
recebiam alimento, mas depois de comer, morriam por causa de seu
estado de saúdo precário (estavam inchados, hidrópicos e incapacitados para digerir comida sólida). Soldados sírios e árabes, a serviço
de Roma e sem o conhecimento de Tito, abriam os ventres dos judeus
mortos em busca de ouro.
Os romanos terminaram novas plataformas, dizimando as árvores
em torno da cidade. Enquanto isso, os judeus construíram outro muro
por detrás do que havia sido derrubado. Os romanos apoderaram-se
da fortaleza Antônia e lutaram para tomar o templo, sem sucesso. Tito
recebeu favoravelmente alguns judeus que pediram para ser por ele
aceitos. Depois Tito falou aos judeus, exortando-os a se entregarem.
Se o fizessem ele não destruiria o Templo.
Diante das negativas dos judeus, Tito atacou a guarda que defendia o Templo. O combate durou oito horas sem que se pudesse dizer
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de que lado pendia a vitória. Os próprios judeus incendeiam a galeria
do Templo que se unia à fortaleza Antônia. Depois incendeiam um
dos pórticos do Templo, matando muitos romanos queimados. Os romanos responderam incendiando outro pórtico do Templo.
Enquanto isso, os famintos de Jerusalém comiam as solas dos sapatos e os coros dos escudos. Um punhado de feno podre era vendido
por quatro moedas áticas. Daí o inominável.
Maria, filha de Eleazar, muito rica, estava em Jerusalém por ocasião do ataque. Chegando ao fundo do poço daquela situação infeliz,
ela arrancou o filho do próprio seio e disse-lhe: “Criança infeliz, da
qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a carestia e no meio de diversas facções,
que conspiram sem trégua, para a ruína de nossa pátria, para que te
haveria eu de conservar a vida? Para ser talvez escrava dos romanos,
quando mesmo eles nos quisessem ajudar? A fome nos teria feito
morrer antes mesmo de cairmos em suas mãos. E esses tiranos, que
nos pisam a garganta, não são eles ainda mais temíveis e cruéis que
os romanos e a fome? Não é preferível que tu morras, para servir-me
de alimento, para enraivecer e deixar atônita a posteridade, com uma
ação tão trágica, que não seria a única a faltar para encher a medida
dos males que tornam hoje os judeus o povo mais infeliz da terra?”
Depois de ter assim falado ela matou o filho, cozeu-o, comeu uma
parte e escondeu a outra. Aqueles ímpios, que só viviam de rapina,
entraram em seguida naquela casa; tendo sentido o cheiro daquela
iguaria inominável, ameaçaram matá-la, se ela não lhes mostrasse o
que tinha preparado para comer. Ela respondeu que ainda restava um
pedaço da iguaria e mostrou-lhes restantes do corpo do próprio filho.
Ainda que tivessem um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes
tanto horror, que eles pareciam fora de si. Ela, porém, na exaltação
pelo que lhe causava o furor, disse-lhes, com o rosto convulsionado:
“Sim, é meu próprio filho que vedes, e fui eu mesma que o matei.
Podeis comê-lo, também, pois eu já comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher e tendes mais compaixão do que uma mãe? Se
vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima, que vos ofereço, eu
mesma acabarei de comê-lo”. A notícia deste acontecido espalhou-se
dentro da cidade e fora dela. Dentro reinou a perplexidade e o terror.
Os romanos, quando souberam de tudo, foram tomados primeiro por
compaixão, depois por enorme ódio contra os judeus.
Bateram no Templo com aríetes por seis dias. Tentaram escalar
seus muros e foram repelidos pelos judeus. Incendiaram as portas e
as chamas chegaram às galerias. Tito reuniu-se com um Conselho a
fim de decidir sobre a destruição do Templo. Muitos entendiam que o
Templo devia ser destruído. Tito entendia que devia ser preservado.
Os judeus desferiram ataque fortíssimo a um corpo de guarda
dos romanos. Depois deram outro ataque. O Templo foi incendiado
e ocorreu uma carnificina muito grande. Isso aconteceu no mesmo
dia e ano em que o primeiro Templo foi destruído por Nabucodonosor (segundo ano do reinado Vespasiano, mil cento e trinta anos, sete
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meses e quinze dias depois que o rei Salomão o havia construído pela
primeira vez; seiscentos e trinta e nove anos, quarenta e cinco dias
depois que Ageu o tinha feito restaurar, no segundo ano do reinado
de Ciro).
Chamas. Lanças. Espadas. Gemidos. Gritos. O sangue corria em
tal quantidade que parecia querer competir com o fogo, quem se estenderia mais. O número dos mortos era enorme. Toda a terra estava
coberta de cadáveres; os soldados pisavam-nos, para poder continuar
a perseguir os que ainda tentavam fugir. Alguns sacerdotes refugiaram-se no alto do muro do Templo. Os romanos incendiaram os edifícios dos arredores e a tesouraria que continha quantidade enorme
de riquezas.
Naquele dia, antes daquela batalha, um falso profeta declarou que
os judeus teriam naquele dia um sinal manifesto do auxílio de Deus.
Depois de cinco dias, vencidos pela fome, os sacerdotes que se
haviam refugiado no muro do Templo, se entregaram. Pediram a clemência de Tito, mas foram todos executados.
Simão e João, os revoltosos zelotas, pediram para falar com Tito.
Ele ouviu a João, mas não quis receber Simão. Os zelotas não se renderam a Tito. Por causa disso, Jerusalém foi entregue ao saque e incendiada pelos soldados romanos. Os revoltosos, vendo que não havia possibilidade de vitória, voltaram-se contra seu próprio povo, saqueando
e matando 8500 pessoas que estavam refugiadas no palácio.
Constroem-se cavaletes para conquistar a Cidade Alta. Tito permite a 40 mil pessoas que se retirem para onde quiserem. Um sacerdote
e o guarda do tesouro dão a Tito várias coisas de grande valor que estavam no Templo. As forças de Simão e João, zelotes, são vencidas. Os
romanos tornam-se senhores de tudo e fazem uma horrível matança
e incendeiam a cidade.
O zelote João se escondeu num esgoto com seus irmãos, foi tomado por tal fome que implorou a misericórdia dos romanos; terminou
condenado à prisão perpétua. O zelote Simão também se entregou e
foi conservado para cortejo triunfal.
Os velhos e mais fracos da cidade foram mortos. Mandou com cadeias para o Egito os que tinham mais de dezessete anos, para trabalhar nas obras públicas e Tito distribuiu um grande deles pelas províncias para servirem de espetáculo de gladiadores e combater contra as
feras. Os que tinham menos de dezessete anos foram vendidos. Cerca
de 11 mil morreram em consequência da fome, depois do cerco.
Foram feitos prisioneiros 97 mil homens. O assédio de Jerusalém
custou a vida de um milhão e cem mil homens, dos quais a maior parte, embora judeus de nascimento, não eram nascidos na Judeia, mas
lá se encontravam de todas as províncias para festejar a Páscoa e se
haviam ficado presos na cidade por causa da guerra.177

177 Adaptação de JOSEFO, Flávio. “Guerra dos Judeus Contra os Romanos”. In: JOSEFO, Flávio.
História dos Hebreus: De Abraão à Queda de Jerusalém: Obra Completa. 8ª ed. Rio de Janeiro: Casa
Publicadora das Assembleias de Deus, 2004, Livros V e VI, p. 935-1384.
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