
TEMA: APOCALIPSE PÉ NO CHÃO 

Prof. Eliseu GP (eliseugp@yahoo.com.br) — Youtube: abre.ai/teologiapenochao 

Facebook: Teologia Pé no Chão (https://www.facebook.com/teologiapenochao) 

 

LIÇÃO 11 – HISTÓRIA DA INTERPRETAÇÃO DO APOCALIPSE (III) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 10, estudamos a história da interpretação do Apocalipse até a reforma.  

b) Objetivo: continuar a abordagem do tema nos períodos 6º e 7º, pós-reforma e iluminismo.  

vi) 6º Período: 1600-1750  — era do puritanismo, pietismo e radicais 

vii) 7º Período: 1750-1910 (A)  — era da teologia liberal 

2) 6º PERÍODO: 1600 - 1750 — PÓS-REFORMA — PURITANISMO/ PIETISMO 

a) Fundo histórico: revolução científica (Copérnico, Bacon, Galileu, Newton, Decartes etc.); 

guerras religiosas da Europa; migração em massa para o ‘novo mundo’; guerra civil inglesa (1642-

49), Assembleia de Westminster (1643-49) e Oliver Cromwell (puritano) e protetorado (1653-58). 

i) Puritanismo (1600): inspirado por calvinistas visando ‘purificar’ a igreja anglicana; muitos 

puritanos emigraram para a América movidos por crenças milenaristas. 

ii) Pietismo (1650): renovação luterana inspirada por Philip Spener (1635-1705), autor de Pia 

Desideria (Desejos pios para a reforma da verdadeira Igreja evangélica, 1675); 

iii) Ênfases: experiência e conversão pessoal; santidade pessoal; maior importância ao estudo 

teológico e às questões controversas com os católicos; escatologia individual (salvação). 

b) Apocalipse: Brightman e Mede foram os intérpretes do Ap mais influentes do sec. XVII. 

i) James Ussher (1581-1656): Anais do Antigo Testamento (1650) estabelece a cronologia da 

terra desde a criação (4000 a.C.) e prevê a vinda de Jesus para o ano 2000 (= 6 mil anos).i  

ii) Thomas Brightman (1562-1607): inglês presbiteriano, puritano, erudito.ii  

(1) Escreveu um extenso comentário de Apocalipse, sob ‘inspiração divina direta’, para contestar 

os jesuítas que estavam adotando a interpretação futurista para o livro;  

(2) Aplicações: a igreja de Laodiceia se referia à igreja anglicana; as igrejas elogiadas eram as de 

Genebra e Escócia; os sete selos se cumpriram até Constantino; as trombetas 1-3 eram as 

heresias; a trombeta 4 era a invasão do norte da África; a 5 era a invasão da Itália pelos árabes 

(830-980); a trombeta 6 era a invasão dos turcos otomanos; a trombeta 7 foi a ascensão de Isabel 

I, protestante, ao trono da Inglaterra (1558); as bestas (Ap 13) representas duas fases do papado; 

as 7 taças eram julgamentos divinos contra o papado, por meio do governo inglês, a conversão 

dos judeus e “a destruição de todos os inimigos do Evangelho”;ii o reinado do papa (= anticristo) 

duraria até 1290 anos quando seria destruído;  

(3) Pós-milenista: o milênio começou com Constantino e encerrou com as invasões dos turcos 

no Oriente (1300) e a primeira ressurreição (sentido espiritual=pré-reformistas); então inicia um 

segundo milênio a terminar em 2300 com a segunda ressurreição (=conversão dos judeus).  

iii) Joseph Mede (1586-1639): inglês, anglicano, erudito, filósofo, ‘pai do milenarismo inglês’.ii  

(1) Método ‘sincrônico’ (concordâncias): sobrepôs os diversos eventos no mesmo tempo.  

(2) Obra Clavis Apocalyptica (1627): Apocalipse em três partes — 1.10; 4.1 e 10.8; a 1ª e 2ª 

partes apresentam 7 eventos sincrônicos; p. ex., os períodos 1260 dias = 42 meses = 3,5 anos.  

(3) Selos: correspondem a eventos históricos desde dias dos apóstolos até Constantino;  

(4) Trombetas: eventos desde a invasão dos bárbaros até a chegada dos muçulmanos em c. 1300;  

(5) Taças: juízo contra o mundo não cristão; três já haviam sido derramadas em 1522, 1558 e 

1594; ele previu as próximas quatro taças para 1630, 1666, 1702 e 1732 (intervalos de 36 anos);  

(6) Pré-milenista: o milênio começaria em 1777 e seria o reino literal de Cristo com os justos;    

iv) Johann A. Bengel (1687-1782): alemão, luterano pietista, erudito no grego do NT;  

(1) Comentário (1740): o Apocalipse é um “esboço profético da história mundial” desde Jesus;iii  

(2) Previsões: previu o início do milênio para 1836 e a vinda de Jesus para 1837; por sua 

influência, milhares de alemães se mudaram para o leste por segurança até a volta de Jesus.  
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3) 7º PERÍODO: 1750 - 1910 (A) — ERA DA TEOLOGIA LIBERAL 

a) Fundo histórico político:  

i) Américas: Revolução Americana (1776) representa o fim dos impérios (Dn 7);i as guerras coloniais 

eram interpretadas como guerras entre o povo de Deus (ingleses) e do anticristo (franceses/espanhóis); 

independência de várias colônias americanas;  

ii) Europa: Revolução Francesa (1789): ‘liberdade, igualdade, fraternidade’; guerras napoleônicas 

(1803-1815); fim do Sacro Império Romano (1806) e criação de novos estados na Europa; Revolução 

Industrial na Inglaterra e Europa continental; surgimento do sionismo, com Theodor Herzl (1897);     

b) Fundo histórico cultural:  

i) Ciências: Adam Smith (1723-90) e Riqueza das Nações (1776); Darwin (1809-82) e Origem das 

Espécies (1860); K. Marx (1818-83) e O Capital (1867); S. Freud (1856-1939) e psicanálise (1890);  

ii) Filosofia: Rousseau (1712-78); Kant (1724-1804); Hegel (1770-1831); Nietzsche (1844-1900). 

c) Fundo histórico eclesial: Concílio Vaticano I (1869-70); avivamentos (EUA/Reino Unido); o 

milenarismo se seculariza (utopias comunistas) e abre caminho para o nacionalismo norte-americano 

(‘destino manifesto’); o secular rompe o domínio religioso; as ideias de ‘progresso’ ganham força. 

d) Teologia liberal e Apocalipse:  

i) Método histórico-crítico: ou criticismo histórico; rejeita tanto o método alegórico como o histórico-

profético; cogita a possibilidade de a Bíblia conter erros históricos e mitos;  

ii) Objetivo: passa a ser descobrir a verdade por trás do texto — o que realmente aconteceu; pressupõe 

acréscimos e omissões, diversidade de fontes e descuidos. 

iii) Teorias de interpretação: (1) teoria da compilação (texto composto a partir de diversos 

apocalipses); (2) teoria da revisão (texto editado e revisado por um ou mais editores) e (3) teoria dos 

fragmentos (livro composto a partir de diversos fragmentos originais) 

iv) Apocalipse: fruto da fé da Igreja primitiva, reação à decepção com o “fracasso” da parusia.  

v) Reino de Deus: governo de Deus nos corações dos crentes.  

e) Teólogos pós-milenistas e liberais:  

i) Daniel Whitby (1638-1726): inglês, anglicano, arminiano, retomou a visão pós-milenista, que teve 

grande aceitação nas igrejas reformadas (calvinistas);  

ii) Johann S. Semler (1725-1791): negou a autoria apostólica do livro e formulou a necessidade de 

compreendê-lo conforme o ambiente judaico da época.  

iii) Albrecht Ritschl (1822-1889): defendia a escatologia pretérita — Jesus prometeu a redenção e o 

reino de Deus está sendo construído por aqueles foram redimidos por Jesus e seguem a ética do amor; 

“Em nossos dias, a gaveta escatológica geralmente permanece fechada”.  

iv) Adolf von Harnack (1851-1930): segue Ritschl, e vê o reino de Deus em dois polos, um referente 

ao futuro (a vinda do reino) e outro atual (o reino de Deus no coração), que é o cerne do evangelho; 

v) Johannes Weiss (1863-1914): discorda de Ritschl; o reino não vem de forma gradual, mas “como 

uma total irrupção na história, totalmente diferente do que tivesse havido antes”.iv  

vi) Albert Schweitzer (1875-1966): a escatologia era central ao ensino de Jesus; ele pensou que sua 

pregação precipitaria o fim da história, mas errou e fracassou; o Apocalipse tem valor ético.  

f) Principais pontos do pós-milenismo:  

i) Otimismo:  ênfase na construção do reino de Deus (progresso) e não na destruição da Terra; o 

mundo ficará cada vez melhor (melhoramento contínuo) por causa da Igreja e do evangelho.  

ii) 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.   

iii) Milênio: a pregação do evangelho alcançará o mundo e haverá paz e prosperidade (reino milenial); 

o milênio é um processo gradual e não dramático;  

iv) Vinda de Cristo: 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. 

4) PARA REFLETIR 
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