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LIÇÃO 2 – CONCEITOS: PROFECIA E APOCALÍPTICA  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 1, apresentamos o curso e as definições de ‘apocalipse’ e ‘revelação’. 

b) Objetivos: desconstruir e corrigir/definir conceitos de ‘profecia’ e ‘apocalíptica’ e relacionar 

sua contextualização histórica ao livro de Apocalipse. 

2) CONCEITO: PROFECIA E PROFETISMO  

a) Etimologia: do grego ‘prophetes’, ‘pro’ (diante) + ‘phetes’, de ‘phemi’ (dizer).  

b) Significado: ‘falar diante’, depois ‘falar antes’ e ‘falar em nome de’ (de Deus, subtendido). 

c) Conceito popular: aquele que adivinha o futuro, que faz prognósticos do futuro;  

d) Conceito eclesial: para os pentecostais, profeta é q pessoa que possui o dom de profetizar 

‘palavras’ inspiradas e específicas; para os tradicionais, profeta é o que prega a palavra de Deus.   

e) Conceito bíblico:  

i) Do heb. ‘nabi’, pessoa separada por Deus para ser seu porta-voz; sua função não está ligada 

ao prognóstico do futuro, mas à mensagem de Deus.  

ii) A mensagem do profeta pode conter prognósticos do futuro (dom de Deus), mas não se 

resume a isso; inclui interpretação e aplicação da palavra de Deus ao presente.   

f) Profetismo: a existência de profetas não é exclusiva de Israel; mas a atuação dos profetas do 

AT é fenômeno exclusivo — denúncia e exortação à prática da justiça.   

3) CONCEITO: APOCALÍPTICA  

a) Derivações:  

i) Adjetivo: derivado ou relacionado a apocalipse;  

ii) Substantivo: gênero literário e época correspondente a essa literatura;  

iii) Outros derivados: apocalipticismo (movimento) e apocaliptista (autores). 

b) Significado: ‘apocalíptica’ é o nome dado pelos eruditos aos livros escritos no período 

interbíblico de gênero semelhante ao Apocalipse de João; portanto, a designação desse 

material foi feita retroativamente associando o Apocalipse do NT com os livros judaicos;  
c) Datação: entre 200 a.C. (período grego-selêucida) a 100 ou 200 d.C. (judaísmo formativo).  

d) Caraterísticas literárias:  

i) Pseudonímia: usa nomes de personagens antigos para legitimar um texto e indicar que se 

trata de uma revelação antiga (não nova), já recebida pelos patriarcas, para dar segurança.  

ii) Canal: visões/sonhos, viagens ao céu ou outro mundo:   

iii) Mediação: anjos (AT) e Jesus (NT);  

iv) Conteúdo: invoca eventos da história de Israel ou do mundo, perseguição dos justos, 

juízo dos ímpios e salvação escatológica.  

v) Temas e motivos: uso de símbolos, números, cores, animais, cidades, nuvens, luz/trevas, 

sinais, estereótipos místicos (dragão, serpente, anjos etc.), tragédias (destruição).  
e) Exemplos de literatura apocalíptica:  

i) Canônicas:  

(1) AT: Isaías 24-27, porções de Ezequiel, Joel 3-4, Zacarias 9-14, mas especialmente Daniel.  

(2) NT: sermão profético de Jesus (Mt 24-25; Mc 13; Lc 21); cartas paulinas (1Co 15.35-53; 

1Ts 5.13-18; 2Ts 2.1-12); 2ª Pedro; Judas; Apocalipse.       

ii) Extra Canônicas: Jubileus (100 a.C.); Salmos de Salomão (63-40 a.C.); Enoque (200 a.C. – 

100 d.C.); Testamento dos Doze Patriarcas (séc. II d.C.); Testamento de Moisés (30 d.C.); 

Apocalipse de Baruc (75-100 d.C.); 4º Esdras (100 d.C.); etc. 
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4) CONTEXTO HISTÓRICO: PROFETISMO E APOCALIPTICISMO  

a) Profetas: toda a história de Israel é marcada por profetas, desde Abraão até o final do AT; 

Moisés é o profeta padrão; Samuel e Elias foram profetas muito importantes; mas a partir da 

divisão da monarquia (Israel/Judá), os profetas passam a agir de forma distinta; quando maior a 

decadência da monarquia, mais intensa a atividade profética. 

b) Profetismo: refere-se a esses profetas do tempo da decadência da monarquia, séc VIII a IV: 

i) Personagens: principalmente Amós e Oseias (reino do norte, Israel), Isaías e Miqueias (séc. 

VIII); Sofonias, Jeremias, Habacuque etc. (séc. VII) e Ezequiel e Daniel (séc. VI);  

ii) Atividades e ênfases: denunciar a injustiça social e a opressão, a infidelidade contra Deus e a 

aliança, exortar toda a sociedade (reis, sacerdotes etc.) ao arrependimento e consolar os justos. 

c) Apocalíptica: 

i) Causas: conflito entre a realidade histórica (poder do império e ruína do povo) e as promessas 

de Deus: “até quando?”; uma interrogação a Deus quanto ao futuro; com o “silêncio profético” 

(“céus fechados”), os apocaliptistas se tornaram intérpretes das profecias do AT em Israel;  

ii) Importância: a subordinação de judeus ao império gerava três consequências possíveis: 

marginalização, assimilação ou perseguição (J.S. Croatto1) os apocaliptistas se recusaram à 

resignação e apostasia e, assim, mantiveram viva a fé de Israel nas promessas de Deus.  

d) Literatura de resistência: não contava com o apoio dos sacerdotes, porque denunciava o 

templo e o uso da Torá; a apocalíptica fornece esperança quanto tudo parece perdido e uma 

práxis de preservação frente à práxis alternativa alienante que é imposta ao povo (J.S. Croatto). 

e) Pessimismo e fé: sobre o risco de gerar imobilismo e alienação — 

i) “a história não termina no vazio, ou com a vitória dos ímpios, mas com a salvação dos 

‘eleitos’ e fiéis a Deus” (J.S. Croatto, p. 16). “Os textos apocalípticos não são evasivos, mas 

constituem uma literatura de resistência dos oprimidos; não criam conflitos de luta ofensiva 

contra os poderosos, mas um confronto contra hegemônico no plano ideológico que une o grupo, 

enfraquece o opressor e, ocasionalmente, pode gerar uma defesa violenta” (id., p. 13).  

ii) A visão da realidade do mal e do sofrimento causa pessimismo em relação ao presente, 

mas não paralisa o povo de Deus; os apocaliptistas recusam a solução fácil da “escatologia 

realizada acomodada sob governo gentílico e o culto do segundo templo” (Bauckham2).  

f) Jesus e apocalíptica: muitos judeus apocalípticos, ‘visionários’ devem ter seguido a Jesus.   

g) Comparação entre profetas e apocaliptistas: segundo Pablo Richard —  
profeta apocaliptista 

atua dentro do mundo existente; condena a ordem existente e anuncia a construção de um outro 

mundo; 

é o homem de Deus no mundo político e religioso 

de seu tempo;  

surge quando esse mundo já está destruído ou tão profundamente 

corrompido que Deus vai destruí-lo; 

procura cumprir o plano de Deus naquele mundo; reconstrói o plano de Deus na consciência (com visões, símbolos, 

mitos), a fim de construir um novo mundo; 

busca reconstruir o mundo que está na terra;  o apocalíptico busca reconstruir a consciência e a esperança, 

construir um mundo diferente dentro da mesma história. 

h) Relação entre Apocalipse de João e Apocalíptica: 

i) Em comum: gênero literário; unidade histórica universal.  

ii) Em especial: corrige exageros, é histórica (não extraterrena) e mantém o vínculo entre 

“visão e história” (Bauckham), dialética entre a história e o plano de Deus para a história;    

iii) Conclusão: o livro do Apocalipse de João está na mesma seção da Apocalíptica e deve 

ser lido nesse contexto; porém, ao contrário, dos demais livros apocalípticos, esse é 

anunciado como Apocalipse (revelação) de Jesus Cristo, sendo canônico e autorizado.  

5) PARA REFLETIR 

 
1 Croatto, J.S. Apocalíptica y esperanza de los oprimidos. Ribla nº 7, 1990, p. 9-21. 
2 Bauckham, Richard. The rise of apocalyptic. Themelios 3/2, 1978, p. 10-23. 


