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LIÇÃO 12 – HISTÓRIA DA INTERPRETAÇÃO DO APOCALIPSE (IV) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 11, estudamos a história da interpretação do Apocalipse até a teologia liberal.  

b) Objetivo: continuar a abordagem do tema em relação ao 7º período, ref. a restauracionismo e 

dispensacionalismo.  

vii) 7º Período: 1750-1910  — restauracionismo e dispensacionalismo 

2) 7º PERÍODO: 1750 - 1910 — FUNDO HISTÓRICO GERAL  

a) Fundo político:  

i) EUA: Revolução Americana (1776); Primeira Emenda à Constituição dos EUA sobre liberdade 

Religiosa (1791) guerra civil americana (1861-65); conquista do faroeste; EUA como nova potência;  

ii) Sionismo: cresce a pressão para criação de um estado judeu, pela Inglaterra ou França (Napoleão); 

criação de sociedades missionárias para evangelizar judeus (1809); Lewis Way, teólogo, apresentou 

proposta de emancipação dos judeus ao czar Alexander I, que gostou e a apresentou aos governos da 

Prússia e Áustria no Congresso Aquisgrão (1818);i Theodor Herzl iniciou o movimento sionista (1896); 

b) Fundo geográfico: terremoto de Lisboa (1755), eclipse (1780), chuva de meteoros (1833). 

c) Fundo cultural/religioso: a colonização do novo mundo cumpria ideais escatológicos. 

i) Paraíso: as novas terras foram consideradas como o novo Éden ou nova Canaã, a terra prometida que 

mana leite e mel; as migrações eram carregadas de sentido escatológico;  

ii) Indígenas: os aborígenes eram considerados como os últimos a converterem antes da vinda de Jesus 

ou como descendentes das dez tribos de Israel dispersas pelo mundo pelo Império Assírio.ii 

iii) Restauração: a igreja pura de Jesus surgiria nas novas terras (e novos céus?). 

iv) Avivamentos: fortemente marcados por viés escatológico.  

(1) 1º Avivamento (1730-55): Jonathan Edwards, George Whitefield e os irmãos Wesley (Metodismo, 

1739); Movimento de Santidade (1857), Movimento de Vida Superior (ou Keswick,1878);   

(2) 2º Avivamento (1790-1840): Charles Finney, abolicionista (EUA), ênfase na evangelização; Barton 

W. Stone e Thomas e Alexander Campbell; igrejas não denominacionais: Igreja de Cristo/Discípulos de 

Cristo; Cristadelfianos (‘irmãos em Cristo’); 

(3) 3º Avivamento (1850-1900): pós-guerra, D. L. Moody (leis trabalhistas), levou ao pentecostalismo. 

v) Evangelismo Social: Washington Gladden (1836-1918) e Walter Rauschenbusch (1861-1918). 

vi) Seita de Clapham: Wilberforce (1759-1833) e outros reformadores da Igreja inglesa, com ênfase em 

missões, filantropia, reformas sociais (abolicionista, sistema penal, autonomia dos judeus).  

vii) Conferência de Albury (1826-1830): reunião de muitos eruditos para estudo da profecia. 

d) Análise: os avivamentos e o aumento no número de conversões formaram a tese do Destino Manifesto 

(EUA);iii as decepções políticas e religiosas deram lugar ao restauracionismo e ao secularismo. 

3) 7º PERÍODO: 1750 - 1910 (B) — RESTAURACIONISMO  

a) Mórmons (1830): Joseph Smith (1805-1844) afirmou ser o escolhido para reunir pessoas para a volta 

de Jesus (santos dos últimos dias) e preparar a humanidade para o reino milenial nos EUA.  

b) Igreja Católica Apostólica (1831): fundada por discípulos de Edward Irving (1792-1834), cria no 

avivamento dos últimos dias, conversão dos judeus e na volta iminente de Jesus; a igreja fechou por 

interrupção da sucessão apostólica e seus auxiliares diretos.   

c) Millerismo (1831): William Miller (1782-1849), batista, começou a estudar as profecias bíblicas; 

previu a vinda de Jesus para 1841, depois 1843, 1844; no fim, voltou a sua Igreja de origem.  

d) Adventismo (1844): Ellen G. White (1827-1915), millerista, reagiu ao ‘desapontamento’ de 1844, 

reinterpretou as profecias de Miller como “purificação do céu” e iniciou o adventismo sabatista.  

e) Ciência cristã (1866): Mary Baker Eddy (1821-1910) fundou a Primeira Igreja de Cristo, para 

“restabelecer o cristianismo primitivo e seu elemento de cura que se havia perdido”.iv 

f) Testemunhas de Jeová (1870): Charles T. Russell (1852-1916), filho de presbiterianos, iniciou grupos 

de estudos bíblicos para combater erros das igrejas; desenvolveram uma escatologia própria.  
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4) 7º PERÍODO: 1750 - 1910 (C) — DISPENSACIONALISMO 

a) Dispensacionalismo: divide a história em ‘dispensações’ (gr. oikonomia), ou eras, nas quais Deus age 

de diferentes modos com a humanidade; a era atual é a ‘era da igreja’ ou ‘da graça’. 

i) Sete dispensações: (1) Inocência (Gn 1.1–3.7);  (2) Consciência (Gn 3.8–8.22);  

 (3) Governo Humano (Gn 9.1–11.32);  (4) Promessa (Gn 12.1–Êx 19.25);  

 (5) Lei (Êx 20.1–At 2.4);  (6) Graça (At 2.4–Ap 20.3);   (7) Milênio (Ap 20.4-6).  

ii) Scofield: “Esses períodos [dispensações] são separados na Bíblia por alguma mudança no método do 

Senhor de lidar com o gênero humano ou uma parte dele. Em relação a estas duas questões: pecado e 

responsabilidade do homem, cada uma das dispensações pode ser considerada como um novo teste da 

natureza humana e cada uma termina em julgamento do homem, marcando seu fracasso absoluto em 

todas elas. Cinco dessas dispensações ou períodos foram cumpridos; estamos vivendo a sexta, 

provavelmente próximos de seu final, e temos à nossa frente a sétima e última dispensação: o milênio.”v 

b) Principais personagens:  

i) John Nelson Darby (1800-1882, Irlanda): membro dos Irmãos de Plymouth, pregador e principal 

autor da doutrina dispensacionalista/futurista; traduziu a Bíblia a partir dos originais, ‘Bíblia Darby’; 

divergiu da Igreja anglicana, por sua relação com o Estado, e de outras quanto à interpretação da Bíblia.    

ii) Cyrus I. Scofield (1843-1921, EUA): teólogo e escritor; editou a Bíblia de Referências Scofield 

(1909) com notas da doutrina dispensacionalista, traduzida e distribuída no mundo todo;  

iii) Charles H. Mackintosh (1820-96, irlandês): evangelista e autor de diversos livros de profecia.  

iv) William E. Blackstone (1841-1935, EUA): Jesus is Coming, primeiro best-seller dispensacionalista; 

cristão sionista, trabalhou fervorosamente para obter apoio político para a criação do Estado de Israel.  

c) Características principais:  

i) Interpretação: adota interpretação literal das profecias, com cumprimento no futuro. “O literalismo 

consequente é a base para o dispensacionalismo e, desde que o literalismo consequente é o lógico e óbvio 

princípio de interpretação, o dispensacionalismo está mais que justificado” (Ryrie). 

ii) Futurismo: quase todas as profecias do Apocalipse estão reservadas para se cumprir no futuro.  

iii) Israel e Igreja: adota a teoria da separação — Deus vai lidar com Israel no futuro, em separado; 

enfatiza o retorno dos judeus à Palestina; rejeita a teoria da substituição (de Israel pela igreja).  

iv) Arrebatamento: distingue entre arrebatamento (secreto) e segunda vinda de Jesus (público);  

v) Pré-tribulação: o arrebatamento secreto ocorre antes da ‘tribulação’ (7 anos).  

vi) Segunda Vinda de Jesus: para derrotar o anticristo e iniciar o reino milenial com os santos.   

vii) Pré-milenismo: o mundo se tornará cada vez pior até que Cristo volte para trazer o reino;  

5) 7º PERÍODO: 1750 - 1910 (D) — FUNDAMENTALISTAS  

a) Histórico: movimento de reação à teologia liberal visando defender os fundamentos da fé, iniciado no 

Seminário de Princeton (presbiteriano/EUA), final do séc. XIX; 90 ensaios publicados entre 1910-15 e 

compilados na obra The Fundamentals: A Testimony To The Truth, em 4 volumes, em 1917.  

b) Fundamentos: (1) inerrância da Bíblia; (2) nascimento virginal de Cristo; (3) morte expiatória e (4) 

ressurreição de Jesus; e (5) veracidade dos milagres narrados na Bíblia.  

6) 7º PERÍODO: 1750 - 1910 (E) — PENTECOSTAIS  

a) Histórico: movimento iniciado nos EUA no início do século XX; avivamento da Rua Azuza (1906). 

b) Interpretação: os pentecostais não inovaram a interpretação do Apocalipse, mas adotaram o 

dispensacionalismo e o fundamentalismo; a rápida expansão do pentecostalismo (evangelização e 

missões) contribuiu muito para a divulgação da doutrina dispensacionalista.  
c) Escatologia: pré-milenismo, pré-tribulacionismo, dispensacionalismo; expectativa na vinda de Jesus; 

não se espera por avivamento de uma Igreja corrupta, mas foca no arrebatamento do remanescente fiel.  

7) PARA REFLETIR  

 
i WILKINSON, Paul R. A Formação da Teologia de John Nelson Darby. Disponível em http://www.igrejaredencao.org.br.  
ii DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade: uma história do paraíso. São Paulo: Cia das Letras, 1997. 
iii FLUCK, Marlon R. Teologia Apocalíptica: surgimentos, história e contexto. Curitiba: Cia dos Escritores, 2009.  
iv Biblioteca Mary Baker Eddy, EUA (06/12/2015), em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_crist%C3%A3.  
v SCOFIELD, C. I. Manejando Bem a Palavra da Verdade. São Paulo: Holy Bible, 2010, p. 14.   
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História do Hino ‘Vencendo vem Jesus!’ 

(1) Diga, irmãos, você vai nos encontrar? 

William Steffe (melodia registrada pela primeira vez em 1852) 

 
Diga irmãos, vocês vão nos encontrar? 

Diga irmãos, vocês vão nos encontrar? 

Diga irmãos, vocês vão nos encontrar? 
Na costa feliz de Canaã? 

REFRÃO Glória, glória aleluia! 

   Glória, glória aleluia! 
   Glória, glória aleluia! 

   Para sempre, sempre! 

Pela graça de Deus vamos conhecê-lo 
Pela graça de Deus vamos conhecê-lo 

Pela graça de Deus vamos conhecê-lo 

Onde a separação não existe mais. 

REFRÃO  

Jesus vive e reina para sempre 

Jesus vive e reina para sempre 
Jesus vive e reina para sempre 

Na costa feliz de Canaã. 

REFRÃO  

(2) John Brown's Body 

(abolicionista executado em 1859) 

 
O corpo de John Brown está a mofar na sepultura 

O corpo de John Brown está a mofar na sepultura 

O corpo de John Brown está a mofar na sepultura 
Mas sua alma continua marchando 

REFRÃO  Glória, Glória, Aleluia 

   Glória, Glória, Aleluia 
   Glória, Glória, Aleluia 

   A alma dele continua marchando 

As estrelas acima no céu estão olhando gentilmente para baixo 
As estrelas acima no céu estão olhando gentilmente para baixo 

As estrelas acima no céu estão olhando gentilmente para baixo 

No túmulo do velho John Brown 

REFRÃO   

Ele capturou Harper's Ferry com seus dezenove homens tão verdadeiros 

Ele assustou a velha Virgínia até que ela estremeceu por completo 
Eles o enforcaram como traidor, eles próprios a tripulação traidora 

Mas sua alma continua marchando 

REFRÃO  

(3) Hino da Batalha da República 

Julia Ward Howe (1862) 

 
Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor; 

Ele está pisoteando a safra onde as uvas da ira são armazenadas; 

Ele soltou o raio fatídico de Sua terrível espada rápida: 
A verdade dele está a marchar. 

REFRÃO  Glória, Glória, Aleluia! 

   Glória, glória, aleluia! 
   Glória, glória, aleluia! 

   A verdade dele está a marchar. 

Eu O vi nas fogueiras de vigia de uma centena de campos circundantes, 
Eles construíram para Ele um altar no orvalho e na umidade da tarde; 

Posso ler Sua sentença justa nas lâmpadas fracas e brilhantes: 

Seu dia está avançando. 

REFRÃO 

Eu li um evangelho de fogo escrito em fileiras de aço polido: 

"Assim como você trata com meus desprezíveis,  
assim com você minha graça tratará"; 

Que o Herói, nascido de mulher, esmague a serpente com o calcanhar, 

Já que Deus está marchando. 

REFRÃO  

Ele tocou a trombeta que nunca chamará recuo; 

Ele está peneirando o coração dos homens antes de Seu tribunal; 
Oh, seja rápida, minha alma, em respondê-Lo! Alegrai-vos, meus pés! 

Nosso Deus está marchando. 

REFRÃO  

Na beleza dos lírios, Cristo nasceu do outro lado do mar, 

Com uma glória em Seu seio que transfigura você e eu. 
Como Ele morreu para tornar os homens santos, vamos morrer para 

tornar os homens livres, 

Enquanto Deus está marchando. 

REFRÃO  

 

(4) Vencendo vem Jesus 

Versão Brasileira, tradutor Pr. Ricardo Pitrowsky 

 
Já refulge a glória eterna 

De Jesus, o Rei dos reis! 

Breve os reinos deste mundo 
Seguirão as suas leis! 

Os sinais da sua vinda 

Mais se mostram cada vez 
Vencendo vem Jesus! 

 

REFRÃO  Glória! Glória! Aleluia! 
   Glória! Glória! Aleluia! 

   Glória! Glória! Aleluia! 

   Vencendo vem Jesus! 

O clarim que chama os crentes 

A batalha já soou 

Cristo, à frente do seu povo 
Multidões já conquistou 

O inimigo, em retirada 

Seu furor já demonstrou 
Vencendo vem Jesus! 

REFRÃO 

Eis que em glória refulgente 
Sobre as nuvens descerá 

E as nações e os reis da Terra 

Com poder governará 
Sim, em paz e santidade 

Toda a Terra regerá 
Vencendo vem Jesus! 

REFRÃO 

E por fim entronizado 

As nações irá julgar 

Todos, grandes e pequenos 

O Juiz hão de encarar 
E os remidos triunfantes 

Lá no Céu irão cantar 

Venceu o Rei Jesus! 

REFRÃO 

Fontes:  
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