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LIÇÃO 16 – TEOLOGIAS LATINO-AMERICANAS E ESCATOLOGIAS (II) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 15, analisamos a origem e o desenvolvimento da teologia latino-americana.  

b) Objetivo: apresentar a escatologia elaborada pelas teologias latino-americanas.  

c) Pergunta: as teologias latino-americanas produziram ‘escatologias’? 

i) Resposta: sim, a escatologia é fundamental para a TdL;  

(1) A escatologia é “a força motriz da história salvífica radicalmente orientada para o futuro” e “a 

chave para compreender a fé cristã” (G. Gutierrez).i  

(2) Os irmãos Boff citam o Apocalipse entre as preferências hermenêuticas da TdL por descrever 

“a luta imensa do povo de Deus perseguido contra totós os monstros da história”.ii  

d) Paralelo privilegiado:  

i) A Ásia era periferia do império romano, assim como a América Latina é periferia no mundo global;  

ii) Os crentes da Ásia eram excluídos da sociedade — como também a maioria da população latina.  

iii) Como sociedade nova e instável, a AL tem maior abertura para o profetismo e a utopia.  

2) ESCATOLOGIA LATINO-AMERICANA: TEÓLOGOS E OBRAS  

a) Evangélicos:  

i) Richard Shaull (1928-2002, EUA): a escatologia está dispersa em diversos escritos. 

ii) José Míguez Bonino (1924-2012): Espacio para ser hombres (1975); El reino de Dios y la história 

(1975); A fé em busca de eficácia (1977); Para uma ética cristã política (1983);  

iii) Juan Stam (1928-2020, Costa Rica): Apocalipsis: Comentário Bíblico Iberoamericano (2 vol.);  

iv) Alberto F. Roldán: Do terror à esperança: paradigmas para uma escatologia integral (2001);  

b) Católicos:  

i) Carlos Mesters (1931-, holandês): comentários sobre Apocalipse de João;  

ii) João B. Libânio (1932-2014): Escatologia Cristã 

iii) Ignácio Ellacuría: Utopia e profetismo. 

iv) Leonardo Boff (1938-): Destino do homem e do mundo: ensaios sobre a vocação humana;  

v) Luiz Carlos Susin (1949-): O tempo e a eternidade: a escatologia da criação (Vozes, 2018);  

vi) Pablo Richard (1939-, chileno): Apocalipsis: reconstrucción de la esperanza (DEI, 1994);  

3) REINO DE DEUS X IGREJA 

a) Contribuição: em vez de se concentrar no arrebatamento (dispensacionalismo) e milênio, (pré e 

pós=milenismo), enfatiza o reino de Deus como o verdadeiro eschaton; “O eschaton é o reino de 

Deus” (Jon Sobrino); as escatologias tradicionais não dão a devida ênfase ao ‘reino’; 

b) Reino de Deus: a redação de Mateus — ‘reino do céu’ — induz ao erro de interpretação, segundo 

o qual o ‘reino’ se refere a um ‘lugar’ ultramundano ou puramente espiritual; a expressão ‘reino do 

céu’ é hebraísmo para se referir a ‘reino de Deus’; o reino é “uma nova ordem de coisas”.   

c) Reino (=vontade/soberania): a palavra ‘reino’ se refere à vontade de Deus, sua soberania; Deus 

age na história para redimir a humanidade, por meio de Cristo, e levá-la ao seu cumprimento final; 

d) Reino inaugurado: “O reino não é somente futuro, pois está em nosso meio (Lc 17.21), nem se 

origina neste mundo (Jo 18.36), embora comece a se realizar neste mundo. Reino significa libertação 

total e global de toda a criação, finalmente, purificada de tudo o que a oprime, transfigurada pela 

presença plena de Deus.”iii  

e) Richard Shaull: “o cristão é chamado a dedicar a vida a Cristo e tornar-se instrumento da sua 

vontade no mundo. Tratava-se de um chamado à obediência, numa vida dinâmica ‘dentro do mundo, 

em contato com os movimentos e poderes sobre os quais Cristo pretende reinar. Só assim poderemos 

compreender esta obra redentora de Deus na sua totalidade e cumprir a nossa responsabilidade como 

crentes em Jesus Cristo’ (id.).iv 

mailto:eliseugp@yahoo.com.br
https://abre.ai/teologiapenochao?fbclid=IwAR2Eyf5PhIeD5__cZbA6-V1WZ0mRk2tiP-vL2WQUTxijOZD8TCCr00IpTZw
https://abre.ai/teologiapenochao?fbclid=IwAR2Eyf5PhIeD5__cZbA6-V1WZ0mRk2tiP-vL2WQUTxijOZD8TCCr00IpTZw
https://www.facebook.com/teologiapenochao


4) TEOLOGIA DA HISTÓRIA 

a)  Contribuição: em vez de se concentrar no aspecto trans-histórico (espiritual/transcendental), 

como as escatologias tradicionais, enfatiza o aspecto intra-histórico (real), sem perder o aspecto 

transcendente; não há fuga/escape da história, mas tensão entre o imanente e o transcendente.  

b) História e revelação: a história da América Latina passa a ser lugar de revelação e ação de Deus; 

aumenta o interesse no estudo da história para compreensão da realidade a partir da revelação;  

c) História e escatologia: reconcilia história e escatologia; os atos cotidianos e os eventos históricos 

têm valor salvador; a escatologia não se refere apenas ao futuro, mas é uma dimensão histórica, 

“vocacionada a prolongar-se além de si mesma no reino de Deus definitivo”;v   

d) R. Shaull: em Cristo, Deus se propusera a fazer três coisas: “abrir um caminho para que o homem 

voltasse a viver em comunhão com Deus; transformar as vidas dos homens e torná-los novas 

criaturas; reconciliar o mundo com Deus, incluindo todas as organizações movimentos e poderes”.vi 

e) Teologia da revolução: ação política para humanização de todas as vidas; “amar o próximo [...] é 

uma ação eminentemente política”; “não pode haver humanização sem política” (Shaull);vii 

5) PROFETISMO E UTOPIA: HORIZONTE ESCATOLÓGICO  

a) Último e penúltimo (Bonhoeffer): a ação de Deus no mundo torna todo empreendimento humano 

provisório e sujeito à justiça do reino de Deus; não se busca um céu além, mas a ação política concreta, 

manifestada na vida secular (não a-religioso) — a consumação do reino de Deus;viii  

b) Utopias: A escatologia não se refere ao além apenas, porque em Cristo o futuro foi antecipado;  

i) C. Boff: ‘pequena utopia’ (necessidades básicas), ‘grande utopia’ (projeto coletivo/social), e 

“utopia maior” (ou “utopia máxima”) — vida plena e libertação integral:  

ii) Utopia máxima: “A esperança escatológica (última) não deixa de fermentar no coração e nas mãos 

do povo. E em nome dela que se pode construir já neste mundo a matéria do futuro absoluto, uma 

sociedade igualitária”;ix “profetismo como método e utopia como horizonte” (Ellacuría); x  

iii) Horizonte e história: “A escatologia é o horizonte e a história é o caminho. A história é um 

caminho já iluminado pela luz que advém do horizonte último, brilhando em sinais já-agora que 

tornam consistente a esperança do ainda-não” (Susin).xi 

iv) Esperança: “vive ao mesmo tempo de realizações e de esperança” (Galilea); a esperança cristã 

não é ‘espera’, mas ação à luz das promessas; “este ‘fazer’ da esperança, que semeia a história com 

‘promessas’, é a libertação”. xii 

c) “Já e ainda não” (Moltmann): “A escatologia deve [...] entender onde Deus está atuando no 

mundo; deve sempre sinalizar uma esperança e um caminho a ser seguido. Ao mesmo tempo, a visão 

escatológica sempre relativiza (ou seja, não coloca como algo absoluto) o valor da história, no sentido 

de sempre apresentar um valor maior que vai além da realidade”. xiii 

6) IGREJA E MUNDO 

a) Dualismo: individual/social, igreja /mundo, terra/céu, espiritual/material, natural/sobrenatural; 

impediam a participação dos cristãos na sociedade tornando-os passivos na transformação social.xiv 

b) Tempo e espaço: “até o fim dos tempos” (Mt 28.20) e “até os confins da terra (At 1.8); tempo e 

espaço são as coordenadas da história, onde a igreja cumpre a sua missão e caminha para o alvo. 

c) Igreja e missão: é “comunidade de destino”, chamada a servir a Deus no anúncio da salvação e 

no testemunho do fim escatológico; rejeita tanto o ‘preterismo’ como o ‘futurismo’;xv eclesiologia à 

luz da escatologia (Susin; Stam).  

d) Secularização: a igreja vive em diáspora num mundo secular, como comunidade messiânica, 

imitando o Messias na prática da libertação integral em todas as esferas da vida (cf. Bonhoeffer); 

e) Critério escatológico: o sofrimento humano e a justiça social; os pobres não são relegados a um 

futuro transcendental, nem a uma utopia secularista; a justiça é para salvar agora (Mt 25.35-46);  

f) Salvação: enfatiza o social/cósmico/ecológico (vs. individual) e o presencial (vs.  futurista); a vida 

atual tem sentido próprio e não apenas preparar para a próxima era (Moltmann/Bonhoeffer). 

7) PARA REFLETIR 
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Bandeira do divino 

Compositores: Ivan Lins / Vitor Martins 

 
Os devotos do Divino 

Vão abrir sua morada 

Pra bandeira do menino 

Ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai 

 

Deus nos salve esse devoto 

Pela esmola em vosso nome 

Dando água a quem tem sede 

Dando pão a quem tem fome, ai, ai 

 

A bandeira acredita 

Que a semente seja tanta 

Que essa mesa seja farta 

Que essa casa seja santa, ai, ai 

Que o perdão seja sagrado 

Que a fé seja infinita 

Que o homem seja livre 

Que a justiça sobreviva, ai, ai 

 

Assim como os três reis magos 

Que seguiram a estrela guia 

A bandeira segue em frente 

Atrás de melhores dias, ai, ai 

 

No estandarte vai escrito 

Que ele voltará de novo 

Que o rei será bendito 

Ele nascerá do povo, ai, ai 

Fonte: https://youtu.be/LxByBbuNai8  
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