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LIÇÃO 19 – HISTÓRIA DA ESCATOLOGIA (continuação)
1) INTRODUÇÃO
a) Revisão: estudo do período apostólico até a Reforma protestante.
b) Objetivo: demonstrar que a interpretação da escatologia tem uma história, que
varia conforme a leitura que os cristãos faziam dos acontecimentos. Algumas
dessas interpretações são preservadas, reinterpretadas e também superadas.
c) Método: dividir a história da Igreja em fases que marcam as principais variações
na interpretação da escatologia.
2) IGREJA DO PIETISMO:
a) Período: entre 1650 e 1800, movimento de renovação na Igreja luterana, em
reação a negligência da teologia oficial em relação à vida cristã pessoal; valoriza
a experiência pessoal do cristão mais do que o conhecimento teológico.
b) Influências: o movimento influenciou o metodismo, movimentos de santidade,
pentecostalismo e evangelicalismo; também influenciou pensadores famosos
como Schleiermacher e Kant.
c) Principais líderes:
i) Philip Jacob Spener (1635-1705): teólogo luterano alemão, mentor do pietismo.
Ele escreveu a obra Pia Desideria (1676), que deu nome ao movimento.
ii) Johann Albrecht Bengel (1687-1782) fez do Apocalipse o principal livro de culto
e devoção; até hoje, o livro é muito apreciado pelos pietistas (A. Pohl). Ele
chegou a prever a vinda de Jesus para 1837.
d) Ênfases: conversão pessoal, piedade, santidade pessoal; dá menos importância
ao estudo teológico e às questões controversas com os católicos.
e) Escatologia: como consequência da ênfase na experiência individual foca na
escatologia individual (salvação) e diminui o interesse pela escatologia geral.
3) IGREJA DA PÓS-REFORMA:
a) Pós-milenismo: retorno da doutrina pós-milenista, influenciada pelo otimismo
com a história e com o cristianismo reformado.
i) Daniel Whitby (1638-1726) formula a visão pós-milenista, segundo a qual a
igreja passaria pelo milênio antes de Jesus voltar. O milênio seria um período
de forte propagação do evangelho. Embora fosse um cristão arminiano, o pósmilenismo fez mais sucesso entre as igrejas reformadas (calvinistas).
b) Principais pontos do pós-milenismo:
i) Reino presente de Cristo: o reino de Deus já está presente e em
desenvolvimento
ii) Visão otimista da história: a pregação do evangelho alcançará o mundo e
haverá paz e prosperidade (o reino milenial). Ao contrário da visão pessimista
(quanto pior, melhor), defende que o mundo ficará cada vez melhor por causa
da Igreja e do evangelho.
iii) Milênio é gradual: o milênio é um processo gradual e não dramático. O reino já
está presente e se espalhará por todo o mundo.

iv) Vinda de Cristo após o milênio: após o milênio (indeterminado), Satanás será
solto por breve tempo e incitará uma rebelião (cf. Ap. 20:7-9). Então Cristo
retornará, os mortos serão ressurretos, e o julgamento final ocorrerá.1
4) IGREJA DOS RADICAIS:
a) Reforma radical: grupos de cristãos não alinhados às igrejas estatais, como
anabatistas, menonitas e outros.
b) Escatologia: forte expectativa da vinda de Jesus. Como eles não confiavam no
Estado, nem esperavam seus favores, romperam com a política e colocaram toda
esperança na vinda de Jesus e estabelecimento do reino de Deus.
c) Consequências: ênfase na evangelização, nas missões, avivamento das igrejas
e forte expectativa na vinda de Jesus.
5) IGREJAS MILENARISTAS:
a) Restauracionismo: movimentos dedicados à restauração do cristianismo
primitivo, marcados pela rejeição às igrejas protestantes e evangélicas regulares.
Os grupos citados a seguir surgiram entre os séculos XVIII e XIX nos EUA.
b) Adventismo: seguindo a escatologia do pietista Bengel, o pregador batista
Guilherme Miller começou a estudar as profecias bíblicas e previu a vinda de
Jesus para 1841, depois para 1843, 1844, após a qual finalmente desistiu e
voltou a sua Igreja de origem. Mas a partir de seus estudos, o movimento
adventista se firmou como uma reação ao abandono do tema pelos protestantes;
enfatizavam a vinda iminente de Jesus e exortavam à vigilância.
c) Mormons: Igreja fundada por Joseph Smith em 1830, com o nome de Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
d) Testemunhas de Jeová: Igreja criada por Charles Taze Russell em 1870 a partir
de grupos de estudos bíblicos que combatiam erros doutrinários das demais
igrejas. Usam uma tradução própria da Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo
das Sagradas Escrituras e afirmam crenças próprias relacionadas à escatologia
com base em interpretações particulares.
6) IGREJA DO ILUMINISMO:
a) Período: século XVIII e XIX, ênfase na teologia moral desperta o interesse pelos
eventos dos últimos eventos como motivação para a boa conduta.
b) Reino de Deus: ponto de partida para compreender a história e como
culminância da história; período de grande otimismo, pois parecia que o homem
iria alcançar o seu pleno desenvolvimento em todas as áreas.
c) Teologia liberal: o Apocalipse foi considero fruto do imaginário da Igreja
primitiva, como reação à decepção com o “fracasso” da parousia. O reino de
Deus é o governo de Deus nos corações dos crentes. Segundo Albert
Schweitzer, a escatologia deveria ser central ao ensino de Jesus e não periférico
(escatologia consistente). Segundo ele, Jesus pensou que sua pregação
precipitaria o fim da história, mas errou e fracassou.
d) Fundamentalistas: muitos teólogos dessa época defendiam o pós-milenismo,
como Jonathan Edwards e B.B. Warfield, dos EUA.
7) PARA REFLETIR:
a) Toda interpretação da profecia está condicionada pelo momento histórico,
sendo sempre uma interpelação dos eventos às Escrituras.
b) Humildade: aprender com os erros do passado e estudar com humildade,
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Baseado em http://monergismo.com/wp-content/uploads/artigo-resumo-posmilenismo_k-gentry.pdf.

