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LIÇÃO 3 – CONCEITOS: ESCATOLOGIA E FIM  

1) INTRODUÇÃO 

a) Revisão: na Lição 2, apresentamos os conceitos de ‘profecia’ e ‘apocalíptica’.  

b) Objetivos: corrigir/definir os conceitos de ‘escatologia’ e ‘fim’. 

2) CONCEITO: ESCATOLOGIA  

a) Etimologia:  

i) Grego: éschaton (último), éschata (as últimas coisas); conforme o heb. aharît;  

ii) Ocorrências no NT — sentido comum: ‘último centavo’ (Mt 5.26); ‘último estado’ 

(12.45); primeiros e ‘últimos’ (19.30); ‘últimos trabalhadores’ (20.12); ‘último’, servo de 

todos’ (Mc 9.35); ‘último inimigo’ (1Co 15.26), etc.   

b) Definição: ‘eschatos’ + ‘logia’, estudos ou doutrina dos tempos do fim, das últimas coisas, 

do fim da história; divide-se em escatologia individual (destino pessoal) e universal. 

c) Ocorrências bíblicas — sentido teológico;  

i) Antigo Testamento:  

(1) Fim: “fim do tempo” (Dn 8.17; 11.27,35,40; 12.4; plural Dn 11.13); “tempo do fim” 

(Dn 8.19; 12.8,9); “fim dos anos” (Ez 38.8); “fim dos dias” (Jr 30.24; Dn 12.13; Os 3.5); 

“fim” (Ez 7.2,3,6; Dn 6.26; 7.26; 9.26; Hc 2.3); 

(2) Último: “últimos dias” (Nm 24.14; Dt 4.30; 31.29; Is 2.2; Mq 4.1; Jr 23.23; 48.47; 

49.39; Ez 38.16; Dn 2.28); “último tempo” (Dn 8.19); “últimos tempos” (Is 9.1);  

ii) Novo Testamento:  

(1) Fim: “ainda não é o fim” (Mt 24.6; Mc 13.7); “até o fim” (Mt 24.13; Mc 13.13); “então 

virá o fim” (Mt 24.14); “o fim não será logo” (Lc 21.9); “sobre quem os fins dos séculos 

têm chegado” (1Co 10.11); “depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao 

Pai, e quando houver aniquilado todo o império” (1Co 15.24); “fim do tempo” (1Pe 1.20); 

“o fim de todas as coisas está próximo” (1Pe 4.7). 

(2) Último: “último dia” (Jo 6.39, 40, 44, 54; 11.24; 12.48); “últimos dias” (At 2.17, cf. Jl 

2.28; 2Tm 3.1; Hb 1.2; Tg 5.3; 2Pe 3.3); “último tempo” (1Pe 1.5; Jd 18); “últimos 

tempos” (1Pe 1.20); “última hora” (1Jo 2.18).  

(3) Sinônimo: às vezes, usa-se a palavra hysteros — “últimos tempos” (1Tm 4.1).  

d) Problema: a escatologia corresponde à pergunta existencial e fundamental pelo futuro: 

Qual é o destino (fim último) do ser humano? E da humanidade? Do mundo? Portanto, é um 

assunto de interesse geral da humanidade e não apenas dos religiosos ou dos cristãos. 

e) Requisito: entender o significado teológico de ‘fim’ e ‘último’. 

3) CONCEITO: FIM  

a) Etimologia: hebraica, grega, latina. 

i) hebraica:  

(1) [‘achărı̂yth]: fim, destino, futuro, último (Nm 23.10; 24.14,20; Dt 4.30; 8.16; 32.20; Jó 

8.7; 42.12; Sl 37.7; 73.17; 139.9; Pv 14.12, 13; 19.20; 23.18; Ec 7.8; Is 47.7; Jr 5.31; 12.4; 

17.11; 23.20; “o fim que desejais”, 29.11); “há esperança para o teu ‘futuro’” (Jr 31.17).  

(2) [qêts]: fim, limite (Gn 6.13), termo (Jó 22.5; Sl 119.96; Ec 4.16); limite (Ec 12.12);  

ii) grega: telos (42x), fim, termo, conclusão; meta, alvo, objetivo; ponto final; objetivo; 

limite, conclusão de um ato ou estado (terminação); finalidade.  

(1) subst. ‘telos’: “até o fim” (Mt 10.22); “não é o fim” (Mt 24.6); “amou-os até o fim” (Jo 

13.1); “o fim dos quais será conforme as suas obras” (2Co 11.15); “destino deles é a 

perdição” (Fp 3.19); “guardarmos até o fim” (Hb 3.6); “o fim que o Senhor lhe deu [Jó]” 
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(Tg 5.11); “o fim da sua fé” (1Pe 1.9); “o fim daqueles que não obedecem” (1Pe 4.17); 

“princípio e o fim” (Ap 21.6); ‘teleiotes’ “perfeição” (Cl 3.14); “o que é perfeito” (Hb 6.1). 

(2) adj. ‘teleios’: “sejam perfeitos” (Mt 5.48; 19.21; Fp 3.15; Hb 9.11); “perfeita vontade 

de Deus” (Rm 12.2); experiente (1Co 2.6); maduro (1Co 14.20); “adultos” (Hb 5.14); “o 

que é perfeito” (1Co 13.10); “perfeita varonilidade” (Ef 4.13); “ação completa para que 

sejais perfeitos” (Tg 1.4); “dom perfeito” (Tg 1.17); “lei perfeita” (Tg 1.25).  

(3) v. ‘teleo’: acabar de (Mt 7.28; 26.1); concluir (Mt 19.1); cumprir (Lc 2.39); realizar (Lc 

12.50); consumar (Jo 19.28ss); aperfeiçoar (2Co 12.9); satisfazer (Gl 5.16); completar (“a 

carreira”, 2Tm 4.7); ‘teleio’: terminar (Lc 2.43); realizar (Jo 4.34); obter a perfeição (Fp 

3.12); aperfeiçoar (Hb 2.10; 5.9; 7.19, 28; 9.9; 10.1,14; 11.40; 12.23; 1Jo 2.5; 4.12, 17, 18);  

iii) latim: ‘finis’; finem; de find-nem, fender, dividir; (1) limite, fronteira, confins, marco 

divisório; (2) alvo, meta, mira, ponto, fito, escopo; (3) cessação, termo; (4) parte mais 

perfeita de alguma coisa; (5) falecimento, morte, causa final; (7) conclusão (Dic. Houaiss).   

b) Sentido escatológico: 
i) Conceito errado: não significa fim-extinção ou destruição total do mundo físico.  

ii) Conceito correto: significa fim-destino, o tempo maduro, completo, perfeito; o mundo e 

a história caminham para um destino “onde tudo encontra sua verdade e culmina para 

sempre” (X. Pikaza1); “novo céu e nova terra” (Ap 21.1). 

iii) Teleologia: “doutrina que identifica a presença de metas, fins ou objetivos últimos 

guiando a natureza e a humanidade, considerando a finalidade como o princípio explicativo 

fundamental na organização e nas transformações de todos os seres da realidade” (Houaiss).  

4) CONCLUSÕES: ESCATOLOGIA E FIM  

a) Escatologia: presente ou futura?  

i) Sentido estrito: a escatologia estuda os sinais que indicam o avanço para o fim (futuro).  

ii) Sentido amplo: o tempo do fim começou com Jesus Cristo — vida, palavras e obras — e 

depende da ação de Deus na história.  

b) Conclusão: desde Jesus Cristo, já estamos vivendo a plenitude dos tempos.  

i) “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos 

profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho” (Hb 1.1). 

ii) “Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora 

muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora” (1Jo 2.18). 

iii) “E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque a 

nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é 

passada, e o dia é chegado” (Rm 13.11s).    

iv) “[...] o escatológico é o que põe fim a uma situação de crise e sofrimento do povo. O 

escatológico não é fundamentalmente o que está no fim da história, mas o que na história 

põe fim à crise sofrida pelo povo. O juízo de Deus, que destrói os Impérios-Bestas e dá todo 

o poder ao povo dos santos (cf. Dan 7), é o que põe fim à crise. O que vem depois da crise é 

o Reino de Deus, a realidade oposta na história ao poder dos Impérios. Assim nasceu uma 

escatologia histórica, que anima a esperança das pessoas na luta contra os impérios e pelo 

Reino de Deus” (P. Richard2). 

c) Fé cristã e escatologia:  

i) “Cristianismo que não seja totalmente escatologia, nada, absolutamente nada tem a ver 

com Cristo” (Karl Barth3).  

ii) A ressurreição de Jesus é a garantia do fim-destino da história. “Se Cristo não ressuscitou 

é vã a nossa pregação” (1Co 15.14). 

5) PARA REFLETIR  
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