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LIÇÃO 4 – CONCEITOS: HISTÓRIA  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 3, apresentamos as definições de conceitos de ‘escatologia’ e ‘fim’. 

b) Objetivo: definir e aplicar o conceito de ‘história’. 

2) CONCEITO: HISTÓRIA 

a) Etimologia:  

i) do gr. istoria, de istor (sábio, juiz), de oida (‘eu sei’); ‘estória’ (ing. story);  

ii) no NT ocorre uma vez como verbo istoreo: “Subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas” (Gl 1.18). 

b) Significado:  

i) “(1) conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, segundo o lugar, 

a época, o ponto de vista escolhido;”  

ii) “(2) ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, país, período ou indivíduo 

específico;” (Dic. Houaiss)  

3) HISTÓRIA DA HISTÓRIA  

a) Divisões:  

i) pré-história (até 3.500 a.C.) e história (após 3.500 a.C., a invenção da escrita);  

ii) secular e sagrada. 

b) Gregos: história em ciclos (ou mundos/esferas ascensionais). 

i) Pais da história: Heródoto (485-425) foi o primeiro a usar investigação para narrar a guerra contra 

os persas; Tucídides (460-400) usou a crítica das fontes para narrar a Guerra do Peloponeso;  

ii) Platão: há ciclos sucessivos de caos e ordem; o sentido da vida não está na história, mas no mundo 

ideal das ideias, habitado pelos deuses perfeitos; não há história possível.  

iii) Aristóteles: não era possível escrever uma história universal porque os eventos particulares não 

formavam um todo com sentido; o ser humano não é capaz de achar esse sentido universal.  

c) Romanos: Políbio (203-120 a.C.) foi o primeiro a narrar uma história do mundo (mediterrâneo). 

d) Religiões: grosso modo, adotam a ideia de ciclos intermináveis; o objetivo do ser humano é escapar 

do ciclo de sucessivas encarnações e evoluir para esferas superiores (a-históricas).  

e) Judeus: história linear. 

i) O interesse dos judeus pela história deriva da fé em um Deus que age e se manifesta na história.  

ii) Houve um princípio (Gn 1.1) e haverá um fim (escathon) — o princípio requer/implica um fim; 

ambos estão no controle de Deus; a história é a sucessão de atos interventores e salvíficos de Deus.  

iii) A história transcorre entre a memória (passado) e a promessa (futuro); o presente é o lugar da ação 

responsiva do humano a Deus, progredindo em direção à realização/consumação — escathon.  

iv) Apocalíptica: os impérios mundiais (Dn 2; 7) indicam o curso da história (esta era), mas o reino de 

Deus (era vindoura) só pode ser introduzido por intervenção do próprio Deus.   

f) Cristãos: a história só tem sentido em relação a um fim.  

i) Cristo é o cumprimento do escathon dos judeus; na vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus 

deslanchou o plano da história — a reconciliação.   

ii) A igualdade dos seres humanos diante de Deus intui a ideia de “um destino comum a todos os povos 

do mundo”, sem destacar nenhuma nação em particular (Fukuyamai).  

iii) Inovação: conceito de história finita no tempo — princípio (criação) e fim (salvação).  

iv) Somente uma religião histórica pode conceber uma escatologia “porque sempre que a história tem 

sentido existe a pergunta sobre o futuro, já que sua realização é preeminente” (Muilenburgii).  

g) Historiografia: no Renascimento, surgiram as primeiras tentativas de escrever uma história secular 

da humanidade, baseadas na transmissão de conhecimento cumulado entre gerações; mais tarde, a 

ênfase era o progresso (positivismo) e o darwinismo social (guerras); após a 2ª Guerra Mundial, 

predominou a “teoria da modernização”, mas fracassou sob a crítica de etnocentrismo; 

h) Fim da história:  
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i) Hegel propôs o método dialético para o progresso da história até chegar a um modelo estável e 

definitivo — a democracia liberal burguesa;  

ii) Marx concordou com Hegel, mas anteviu outro resultado, a sociedade comunista;  

iii) quando o comunismo fracassou, parecia que a humanidade havia alcançado sua forma final 

(Fukuyama).  

i) Problemas:  

i) A história é cíclica, linear ou aleatória? A história se repete, evolui ou involui?  

ii) Como resolver as contradições internas dos sistemas mundiais? Como realizar a história? 

4) CONSIDERAÇÕES SOBRE HISTÓRIA  

a) História: Os humanos são seres dependentes, por isso é impossível viver fora da história; seremos 

sempre seres dependentes e vivendo dentro da história. Por isso Deus se revela na história e na vida. 

b) Igreja x mundo: o mundo não tem importância histórica; é apenas palco de preparação da igreja; a 

igreja é manifestação do reino visível de Deus já presente.  

c) Escatologia:  

i) É “uma dimensão de fé de que a história caminha em determinada direção, de que essa direção é 

determinada por Deus e de que Deus age na história para garantir essa direção” (Daviesiii). 

ii) Qualquer escatologia que ignore a história é equivocada (Ariovaldo Ramos). 

5) PARA REFLETIR  
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