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LIÇÃO 13 – HISTÓRIA DA INTERPRETAÇÃO DO APOCALIPSE (V) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 12, estudamos a história da interpretação do Apocalipse– dispensacionalismo.  

b) Objetivo: continuar a abordagem do tema no 8º período, ref. a dispensacionalismo e dominionismo.  
viii) 8º Período: 1910-2000  — dispensacionalismo / dominionismo  

2) 8º PERÍODO — 1900 - 2000: FUNDO HISTÓRICO GERAL 

a) Crises econômicas: a mais grave foi a de 1929, com a quebra da bolsa de Nova York.   

b) Revolução comunista na Rússia (1917): e adesão de outros países ao longo do século. 

c) 1ª Guerra Mundial (1914-18): trouxe muito pessimismo e abalou a utopia milenarista.  

d) 2ª Guerra Mundial (1939-45): o nazismo, o holocausto dos judeus e o aumento do poder bélico (bomba 

atômica) despertaram tensão escatológica; os nazistas se julgavam destinados a estabelecer o III Reich 

(milenarismo joaquimista); para os aliados, Hitler era o início do governo do anticristo.  

e) Guerra Fria (1947-91): o perigo de uma guerra nuclear aumentou muito a expectativa do fim do 

mundo; as guerras do Vietnã, Coreia, Afeganistão e outras aumentaram a tensão escatológica.  

f) Fundação do Estado de Israel (1948): interpretada como cumprimento das profecias bíblicas; as guerras 

entre israelenses e árabes (1949, 1956, 1967 etc.) representaram perigo para a paz mundial.  

g) Choques do petróleo (anos 70): havia pessimismo em relação ao governo nos EUA: ‘Quanto pior, 

melhor’, porque aproxima a vinda de Jesus; as medidas neoliberais da era Reagan-Tatcher renovaram a 

‘Direita Americana’ e promoveram novas teorias apocalípticas (‘Império do Mal’);  

h) Fim da URSS (Gorbachov) – Queda do Muro de Berlim (1989): destruiu teorias apocalípticas, mas 

isso não diminuiu o interesse pelo tema; o fim do século aumentou a ênfase no arrebatamento da Igreja.  

3) 8º PERÍODO — 1900 – 2000 (A): DISPENSACIONALISMO  

a) Dispensacionalismo clássico: escatologia sistemática 

i) Lewis Sperry Chafer (1871-1952, EUA): O Reino na História e na Profecia (1915), Sete Sinais dos 

Tempos segundo a Bíblia (1919); Podemos ignorar o milênio? (1921);  

ii) Finis Jennings Dake (1902-1987, EUA): um dos principais autores sobre o pré-milenismo 

dispensacionalista; autor da polêmica Bíblia de Estudos Dake (1961).  

iii) John Walvoord (1910-2002, EUA): 30 livros Armagedon, petróleo e crise do oriente médio (1974); 

A questão do arrebatamento (1979); O reino milenial (1983); Profecia no novo milênio (2001).  

iv) John D. Pentecost (1915-2014, EUA): Manual de Escatologia, clássico dispensacionalista. 

v) Charles C. Ryrie (1925-2016, EUA): mais de 50 livros, Dispensacionalismo hoje (1965), Bíblia de 

Estudos Ryrie (1986), Vem depressa, Senhor Jesus (1996); 

b) Dispensacionalismo popular: propagação e ficção.i  

i) Olav Rodger (Bergen, Noruega): teve uma visão completa do arrebatamento em 1952;  

(1) o LP Última Trombeta (1965, Brasil) foi amplamente divulgado nas igrejas brasileiras;  

(2) link de acesso: https://archive.org/details/LpAltimaTrombeta1965Completo.  

ii) Arthur Bloomfield (1895-1980): O Futuro Glorioso do Planeta Terra; Antes da Última Batalha;  

iii) Hal Lindsey (1929-, EUA): consultor de parlamentares, CIA, Pentágono e candidato Ronald Reagan. 

(1) A Agonia do Grande Planeta Terra (1970): best-seller, contexto da guerra árabe-israelense (tomada 

de Jerusalém, 1967); a partir da criação do Estado de Israel (1948), indicava a vinda de Jesus dentro de 

uma geração (=40 anos, cf. Mt 24.32ss), ou seja, até 1988; o livro vendeu 25 milhões de cópias, foi 

adaptado para o cinema em 1979, com narração de Orson Welles (https://youtu.be/ZzkvXp4eihU).  

(2) Anos 80: Contagem regressiva para o juízo final (1982); Arrebatamento (1983): os países inimigos 

dos EUA e comunistas eram interpretados como inimigos de Deus; o Mercado Comum Europeu, com 9 

membros, era interpretado como a besta de 10 chifres (Dn 7; Ap 13);   

(3) A Libertação do planeta Terra (1974); Código Apocalipse (1997); Batalha Final (1995). 

iv) Tim LaHaye (1926-2016, EUA) e Jerry Jenkis (1949-, EUA): À beira do Apocalipse, O Começo do 

Fim, Deixados para Trás (série com 13 volumes, transformada em filmes);  
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(1) Ap 2 – 3, sete igrejas: são eras da história; p. ex., a era de Filadélfia começou em 1750.   

(2) Ap 4 – 19: não se referem à igreja, mas ao período pós-arrebatamento, ou seja, da tribulação.  

(3) Babilônia: será reconstruída para ser a sede do anticristo; Sadam Hussein era “servo de Satã”, “pos-

suído do demônio”, “protótipo virtual do anticristo”, e iria assumir o controle da ONU.ii   

(4) Gogue e Magogue: Rússia e China perseguirão os judeus, dando continuidade ao ato de Hitler.ii  

v) Carl McIntire (1906-2002, EUA):iii presbiteriano, fundamentalista, dispensacionalista; pré-milenista;  

(1) Ecumenismo/catolicismo: criou o Conselho Internacional de Igrejas Cristãs (CIIC) para se opor ao 

Conselho Mundial de Igrejas (CMI, ecumênico), na mesma data (1948) e local (Amsterdam); segundo 

a interpretação dispensacionalista, o ecumenismo representava a Babilônia, anticristo. 

(2) Comunismo/macarthismo: contra a presença de igrejas orientais no CMI. 

(3) Neoevangelicalismo: movimento forte de fundamentalistas moderados (Billy Graham e outros).  

c) Análise: esses autores influenciaram governos dos EUA (Reagan, Bush, pai e filho) e sua política 

externa; eles indicavam como “causar” o cumprimento das profecias apocalípticas.  

4) 8º PERÍODO — 1900 – 2000 (B): DOMINIONISMO  

a) Dominionismo: reconstrucionismo e teologia do domínio, marcadas pela discrição/invisibilidade.  

b) Teólogos e ideólogos: 

i) Rousas J. Rushdoony (1916-2001, EUA): obra Institutas da Lei Bíblica (800p., 1973); criou a 

Fundação Calcedônia para promover o homeschooling; “o homem é chamado a criar a sociedade que 

Deus requer” (Institutas); “o objetivo explícito da educação cristã é o domínio”.iv   

ii) Gary North (1942-, EUA): economista, associado ao Instituto Mises (de Ludwig von Mises); editou 

Biblical Blueprints (Projetos Bíblicos, 10 vol., anos 80) que forneceu o programa de ação da direita cristã 

conservadora (antiaborto, família tradicional e liberdade religiosa); 

iii) Peter Wagner (1930-2016, EUA): articulador do dispensacionalismo com o dominionismo.  

c) Crenças comuns:  

i) Cosmovisão bíblica: provê um fundamento bíblico para a ação política da direita cristã e uma teoria 

do governo e desenvolvimento de políticas públicas. 

ii) Dominionismo 7M (=sete montes): defende a aplicação de leis bíblicas nas sete principais áreas da 

sociedade: família, religião, educação, mídia, lazer, negócios e governo (ref. Is 2.2). “Confesso de bom 

grado que desejo ver a lei cívica na América (e em todas as nações) restaurada e baseada na Lei dada por 

Deus a Moisés no Monte Sinai” (Randall Terry, militante antiaborto).v 

iii) Teonomia: interpretam Gn 1.28 - “dominai a terra” - como mandato divino para cristãos dominarem 

todas as esferas da sociedade; a exclusão social é normal, devido à maldição da terra (Gn 3); plena 

cidadania e direitos apenas aos cristãos; pena de morte para ‘pecados’ (lei de Moisés); táticas de terror; 

iv) Avivamento final: a ‘chuva tardia’ (latter rain) do Espírito Santo vai capacitar os cristãos para o 

domínio; o avivamento tornará a igreja vencedora sobre o mundo (‘ao vencedor’).    

v) Dons de domínio: restauração dos ministérios apostólico e profético (C. Peter Wagner);iii a igreja deve 

se unir sob a Nova Reforma Apostólica (NRA) e estar presente em todas as esferas importantes a fim 

de garantir a obediência à vontade de Deus (Teologia do Reino Agora). 

vi) Pós-milenismo: os cristãos devem impor a cristianização ao mundo todo por todos os meios e tomar 

o controle antes de Cristo voltar para implantar seu reino.  

vii) Igreja: é corpo de Cristo, portanto, o próprio Cristo e, como tal, deve implantar o reino de Deus; 

todos os inimigos de Deus devem ser colocados sob os pés da igreja. 

5) PARA REFLETIR 

a) O dominionismo representa uma inversão escatológica do dispensacionalismo; a igreja é um player 

político; a separação igreja-estado e a liberdade religiosa devem ser superadas em favor dos cristãos.  

b) Controvérsia: os dispensacionalistas se opõem ao dominionistas por divergências hermenêuticas, ou 

seja, não pelos próprios erros, senão pela insistência no afastamento da igreja em relação ao mundo.    

c) Terror político: devemos esperar o cumprimento das profecias ou provocar seu cumprimento?  

 
i ROLDÁN, Alberto F. Do terror à esperança: paradigmas para uma escatologia integral. Londrina: Descoberta, 2001.  
ii Citações de LAHAYE e JENKINS colhidas de FLUCK, Marlon R. Teologia Apocalíptica: surgimentos, história e contexto. Curitiba: Cia dos Escritores, 2009.  
iii FEA, John. Carl McIntire: from fundamentalist presbyterian to presbyterian fundamentalist. https://www.jstor.org/stable/23333359?seq=1.  
iv INGERSOLL, Julie. Building God’s Kingdom: Inside the World of Christian Reconstructionism. Oxford University Press, 2015. 
v CLARKSON, F. Dominionism Rising: A Theocratic Movement Hiding in Plain Sight. Disponível em https://www.politicalresearch.org/2016/08/18/dominionism-rising-a-

theocratic-movement-hiding-in-plain-sight. 
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Hino “O Exilado” 

 
Stephen Collins Foster (1826-1864) é considerado o pai 

da música folclórica americana, autor de clássicos como 

Oh Susanna. A música The Swanee River foi composta 

em 1851 antes da guerra civil americana (1861-1865). 

Foi adotado como Hino Oficial da Flórida em 1935. 

Justus Henry Nelson (1846-1937), norte-americano, foi 

missionário na Amazônia por 45 anos. Traduziu vários 

hinos para o português e compôs hinos como ‘Bondoso 

amigo. Ele compôs a letra de ‘O Exilado’ (1891), que 

consta em diversos hinários de igrejas brasileiras. 

The Swanee River (Old Folks at Home) -- 1851 

(Letra e Música: Stephen Collins Foster) 
O Exilado — 1891 

(Adaptação em português: Justus Henry Nelson) 

 

Descendo o rio Swanee,  

muito, muito longe. 

É aí que meu coração sempre está.  

É onde os velhos ficam. 

Para cima e para baixo, em toda a criação,  

infelizmente eu perambulo, 

Ainda com saudades da velha plantação  

e dos velhos em casa. 

  

Todo o mundo está triste e triste,  

em todos os lugares que eu vagueio, 

Oh! Darkeys, como meu coração está cansado,  

longe dos velhos em casa. 

Por toda a pequena fazenda  

eu vagava quando era jovem, 

Então, desperdicei muitos dias felizes,  

muitas canções que cantei. 

 

Quando eu estava brincando com meu irmão,  

feliz era eu. 

Oh! leve-me à minha velha e gentil mãe,  

deixe-me viver e morrer. 

Todo o mundo está triste e triste,  

em todos os lugares que eu vagueio, 

Oh! Darkeys, como meu coração está cansado,  

longe dos velhos em casa. 

 

Uma pequena cabana entre os arbustos,  

uma que eu amo, 

Ainda assim, infelizmente, minha memória corre,  

não importa aonde eu vá. 

Quando verei as abelhas zumbindo  

em volta do favo? 

Quando vou ouvir o banjo dedilhar  

na minha boa e velha casa? 

 

 

Da linda pátria estou bem longe  

Cansado estou 

Eu tenho de Jesus saudade  

Oh, quando é que eu vou? 

Passarinhos, belas flores  

Querem me encantar 

São vãos terrestres esplendores  

Mas contemplo o meu lar 

 

Jesus me deu a Sua promessa  

Me vem buscar 

Meu coração está com pressa  

Eu quero já voar 

Meus pecados foram muitos  

Mui culpado sou 

Porém, Seu sangue põe-me limpo  

Eu para pátria vou 

 

Qual filho de seu lar saudoso  

Eu quero ir 

Qual passarinho para o ninho  

Pra os braços Seus fugir 

É fiel, Sua vinda é certa  

Quando? Eu não sei 

Mas Ele manda estar alerta  

Do exílio voltarei 

 

Sua vinda aguardo eu cantando  

Meu lar no céu 

Seus passos hei de ouvir soando  

Além do escuro véu 

Passarinhos, belas flores  

Querem me encantar 

São vãos terrestres esplendores  

Mas contemplo o meu lar 

https://youtu.be/Lc8V4Vyc5iA https://youtu.be/JG45oQRzHHc  

Fontes:  
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