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LIÇÃO 14 – HISTÓRIA DA INTERPRETAÇÃO DO APOCALIPSE (VI) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 13, estudamos a interpretação no dispensacionalismo e no dominionismo.  

b) Desafios: enfrentar as questões apresentadas pelo Iluminismo (filosofia e teologia liberal) e as 

tragédias causadas pelas guerras mundiais; resgatar o aspecto escatológico da fé cristã; 

c) Problemas: como relacionar a investigação histórica com a fé e com a teologia dogmática? 

d) Método: apresentar os principais teólogos e suas contribuições para a interpretação do Ap.  

e) Objetivo: continuar a abordagem do tema na teologia protestante europeia no 8º período.  
viii)  8º período: 1910-2000 — teologia protestante europeia  

2)  ‘ESCATOLOGIA REALIZADA’ (X FUTURISTA) 

a) Proponente: Charles H. Dodd (1883-1974, galês)   

b) Contribuições: a escatologia é central à fé cristã, mas não é futura, senão que já se realizou;  

c) Escatologia realizada: “Jesus ensinava a realidade do Reino como realizada em seu próprio ministério, 

[e que] a Escatologia de Jesus é uma ‘Escatologia realizada’” (Perrin).i  

d) Futuro: a escatologia do AT se dirigia ao dia do Senhor (futuro para eles), que se cumpriu em Cristo; 

“o reino de Deus chegou” (verbo passado); o futuro vem para o presente; Cristo cumpriu a escatologia; 

“o eschaton entrou na história”; a ‘escatologia’ já está ‘realizada’;  

e) Argumentos: ele percebe uma alteração na expectativa dos cristãos primitivos na iminência da segunda 

vinda de Jesus; a escatologia se transformou em misticismo.  

f) Controvérsias: os textos ref. ao futuro vêm da apocalíptica judaica e foram editados para justificar o 

atraso da parousia; se não há nada a esperar, como explicar o estado atual do mundo?  

g) Vantagem: reagiu contra a escatologia liberal (futuro/fracasso) e trouxe-a para o presente atual; contra 

o dito “o melhor de Deus está por vir”, ele diria que “o melhor de Deus já veio em Jesus”. 

3) ‘ESCATOLOGIA INAUGURADA’ (X PRETERISTA) 

a) Proponente: Geerhardus Vos (1862-1949, holandês) 

i) Contribuições: a vida cristã se dá em tensão: futuro e presente “lado a lado” — “coexistência de dois 

mundos”; o cristão está no mundo em Cristo e participa do estado atual em Cristo; i  

ii) Escatologia e salvação: “O crente estava tão claramente consciente da perfeição que ele finalmente 

herdaria, após a parousia, que considerava a salvação atual à luz daquela perfeição final: ‘o escatológico 

aparece como predeterminante tanto da substância como da forma do soteriológico’”.i 

iii) Ressurreição, salvação, justificação e o selo do Espírito Santo: todas essas bênçãos escatológicas já 

são antecipadas no cristão desde agora na vida presente; “novidade de vida” (Rm 6).i 

b) Proponente: Oscar Cullmann (1902-1999, alemão/suíço) ii 

i) Contribuições: Cristo inaugurou o reino de Deus e já está presente (escatologia realizada), mas, (contra 

Dodd), afirma que o reino de Deus caminha para a plenitude histórica (escatologia futura).  

ii) “Já, mas ainda não”: “Já é o último tempo, mas ainda não é o fim. A era da igreja é o tempo que 

separa a batalha que foi decisiva do resultado da guerra no dia da vitória”; mas “já” prepondera sobre o 

“ainda-não”, porque “a mudança decisiva de eventos já aconteceu em Cristo”. i 

iii) Vitória: o dia “D” se cumpriu na cruz de Cristo, agora aguardamos o dia “V” da vitória final.  

iv) Tensão: “O novo elemento do Novo Testamento não é a escatologia, senão o que eu chamo de tensão 

entre o decisivo ‘já cumprido’ e o ‘ainda não cumprido’, entre o presente e o futuro. Toda a teologia do 

Novo Testamento, incluindo a pregação de Jesus, é caracterizada por essa tensão.”  

4) ‘ESCATOLOGIA CONFESSANTE 

a) Karl Barth (1886-1968, suíço): ‘escatologia atemporal’ (x imanentista) 

i) Contribuições: toda a teologia cristã é escatológica — “O cristianismo que não seja totalmente e em 

sua integridade escatologia, não tem nada em absoluto a ver com Cristo” (Introdução a Romanos). 

ii) Escatologia vertical: para corrigir o imanentismo liberal, Barth enfatizou a transcendência de Deus; a 

escatologia não se refere ao futuro, mas domina o humano em todas as áreas da vida desde já;  
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iii) Tempo e eternidade: o ser humano “vive constantemente à beira da eternidade de Deus. Esta eterni-

dade não era temporalmente remota, mas estava intimamente relacionada e relevante à vida cotidiana”; 

em vez de proximidade cronológica, é proximidade ‘espacial’ (cf. Rm 13.11). 

iv) Esperança: escatologia não é esperar eventos futuros, mas temer a Deus em arrependimento e fé, em 

todo momento, vigiando “em pensar o pensamento da eternidade e por essa razão – amar”. 

v) Controvérsias: a escatologia de Barth é ‘vertical’, ou seja, mais transcendental do que histórica. Essa 

escatologia caminha para uma consumação (telos)? Há espaço para uma escatologia futura?    

b) Dietrich Bonhoeffer (1906-1945, alemão): ‘escatologia secular’ (x preterista/futurista) 

i) Contribuições: Cristo é nossa escatologia; “A criação deve ser interpretada à luz da escatologia”. ii  

ii) Início e fim: “o fim escatológico determina o testemunho da igreja no presente meio”;iii “A Igreja [...] 

dá testemunho do fim de tudo. Vive desde o fim, pensa desde o fim, age desde o fim, proclama sua 

mensagem desde o fim”.v “A igreja deve falar ‘a partir do fim’, para poder se dirigir ao ‘meio’.” v  

iii) Penúltimo e Último: o cristão vive no tempo ‘penúltimo’ (“antes do último”), porém sem desprezar 

esse estado atual; assim, evita-se o comprometimento (presente) e o radicalismo (futurismo);  

iv) Missão: porque Cristo entrou na história, não há como o cristão fugir do mundo; “há apenas o beber 

do cálice da vida terrena até o fim; há apenas o vigiar com Cristo no Getsêmani; a participação com Deus 

nos sofrimentos de Deus na vida secular”; essa “interpretação secular de Deus nos dirige, não para o 

mito religioso equivocado do poder de Deus no mundo, mas sim para sua impotência”. v  

v) Secular: o mundo caminha para a maturidade e está abandonando a religião como princípio organiza-

dor da sociedade; “o evangelho da graça” existe para o mundo: “não [...] ‘no sentido antropocêntrico da 

teologia liberal, místico-pietista e ética, mas no sentido bíblico de criação e da encarnação, crucificação 

e ressurreição de Jesus Cristo’; assim, “o evangelho, e o Deus desse evangelho, não são encontrados na 

fuga radical para o eterno último, mas nos [profundos] sofrimentos do penúltimo”. v  

vi) Testemunho: “Viver de acordo com o extraordinário cristológico é testemunhar da pessoa, da vida e 

do significado de Cristo e, assim, proclamar em palavra e ação a própria essência da escatologia, isto é, 

o evento universalmente válido da reconciliação”. v  

5) ‘ESCATOLOGIA DA ESPERANÇA 

a) Proponente: Jürgen Moltmann (1926-, alemão), esperança e política  

i) Contribuições: Cristo tem um futuro; sua presença no mundo inaugura o ‘novo’ do reino de Deus na 

história, dando substância à esperança; o futuro é o totalmente ‘novo’, não continuação do passado; o 

futuro condiciona o presente e abre novas possibilidades; o cristão está aberto e vive à luz do futuro;  

ii) Propostas: redefinir escatologia como sinônimo da esperança cristã; a escatologia só é possível como 

um saber de esperança; o elemento essencial da escatologia é o futuro de Jesus;  

iii) ‘Promessa’: “Somente a esperança cristã, baseada nas promessas de Deus, pode tornar possível a 

felicidade no presente, pois ‘a esperança nos prepara para carregar a cruz do presente. Ela nos faz olhar 

para o que está morto e esperar pelo inesperado’”. iv 

iv) Esperança: é a força motriz do ser humano e a fé é sua propulsão, sem esperança, restam presunção 

(Marx/marxismo: reino de Deus sem Deus) e desespero (Camus/existencial: o homem só tem a si);ii   

b) Proponente: Wolfhart Pannenberg (1928-, alemão),v escatologia e sociedade  

i) Contribuições: o reino de Deus é o centro da esperança cristã; a escatologia determina toda a teologia 

cristã; Deus se revelou ao longo da história e o reino de Deus (eschaton) será a culminância dessa reve-

lação; esse reino está antecipado nos crentes, mas caminha para a consumação. 

ii) História e revelação: a história tem sentido teológico, pois Deus se revela na história, mas Deus é 

soberano e livre; a história é marcada pela tensão entre promessa e cumprimento e aberta para o futuro. 

iii) Tema central: nossa união com Deus em Jesus Cristo.  

iv) Temas centrais: ressureição de Jesus (evento passado) ilumina a escatologia (futuro); reino de Deus 

(nova vida social); juízo final (relação do ser humano com Deus), vinda de Jesus (comunhão eterna);  

v) Escatologia vs. Espírito Santo: os cristãos esperam a realização pessoal (Rm 8.11) e a restauração da 

criação (Rm 8.19) na obra do Espírito Santo, assim como em Gn 1.2;  

6) PARA REFLETIR 
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