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LIÇÃO 8 – CONCEITOS: DETERMINISMO X ALIANÇA 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 7, estudamos o conceito teológico referente a determinismo/fatalismo com base 

em 4 tópicos: (1) Deus, (2) ser humano, (3) ambiente e (4) relacionamento entre Deus e ser humano. 

b) Problemas: qual o futuro de Deus, do ser humano, do ambiente e do relacionamento? 

i) Delimitações: excluir o debate sobre o futuro de (1) Deus e de (4) relacionamento;  

ii) Dimensões: desdobrar o 2º tópico em (1) indivíduo e (2) humanidade. 

iii) Análise de expectativas/condições e males/riscos:  
futuro expectativas/condições mal/ riscos 

vida pessoal  condições da vida biológica  doenças, violência, acidentes, morte 

humanidade condições de preservação da vida e 

capacidade de reprodução 

pandemias, violência, guerras (nuclear 

etc.), acidentes cósmicos 

planeta (ambiente)  estabilidade do sistema solar e do sol (+ 8 

bilhões de anos); 

destruição (acidentes cósmicos) e 

autodestruição (guerras nucleares) 

c) Requisitos: se a escatologia pressupõe o futuro de realização da humanidade, então deve apresentar 

respostas/soluções para o mal/riscos (1) da vida pessoal, (2) da humanidade e (3) do planeta (ambiente).  

d) Perguntas: O futuro ótimo da humanidade está determinado? Ou está em aberto? Qual o papel de 

Deus na construção do futuro? das pessoas individualmente? da humanidade como um todo? Quais as 

garantias? O futuro trará alienação ou reconciliação do humano/humanidade com a história?  

e) Objetivo: estudar a aplicação da chave de interpretação ‘aliança’ à escatologia cristã. 

2) O QUE ESTÁ PROMETIDO: CHAVE DE INTERPRETAÇÃO  

a) Chave de interpretação: rejeitar a chave do ‘determinismo’/ ‘fatalismo’, porque são estranhas à 

teologia hebraico-cristã, e usar a chave da ‘nova aliança’ de Deus com a humanidade.  

i) Antigo Testamento: a relação de Deus com a humanidade é garantida por alianças — com Adão (Gn 

3.15; Os 6.7); Noé (Gn 9.11ss); Abraão (Gn 12,15,17); Moisés (Ex 19 – 24); Davi (2Sm 7);  

ii) Novo Testamento: com o fim da primeira aliança, Deus promete uma nova e eterna aliança.  

b) Nova aliança: é eterna, superior, afiançado pelo sangue de Cristo;  

i) Jesus: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês” (Lc 22.20; cf. 

1Co 11.25); “para remissão de pecados” (Mt 26.28); omite a palavra ‘nova’ (id.; Mc 14.24); 

ii) Profetas: Is 54.10; 55.3; 59.19-21; 61.8; Jr 31.31-37; 32.40; 50.5; Ez 16.60-62; 34.25; 36.25-28; 

37.26; Zc 9.11; Ml 3.1); c/c Hb 7.22; 8.6, 12s; 9.15,18; 12.24. 

iii) “Cristo morreu por nossos pecados apenas uma vez, de uma vez por todas [...]. i 

c) Partes desiguais: aliança envolve pelo menos duas partes; na nova aliança, Deus e o ser humano; 

Deus cria todas as condições (“está consumado”) e o ser humano adere (fé).   

d) Conclusão: garantias da nova aliança —  

i) Jesus é o mediador/fiador do eschaton. “Eu sou o princípio e o fim” (Ap 1.17; 22.13).  

ii) Espírito Santo é o penhor da salvação, preservador e garantidor da vinda do reino de Deus. 

3) O QUE ESTÁ PROMETIDO: VIDA PESSOAL  

a) Salvação: a aliança garante a plena salvação dos crentes em Jesus e a restauração da criação. 

i) Ressurreição: a ressurreição do corpo é o ato final da salvação pessoal.  

ii) Vida eterna: “novidade de vida” (Rm 6.4); “novidade de espírito” (7.6); “novo homem” (Ef 2.15; 

4.24); a participação na vida de Cristo, a vida imune à morte, imperecível.   

b) Condenação: a salvação pressupõe a perdição, ou seja, a permanência do estado de morte.  

c) Conclusão: o julgamento divino é inerente à liberdade e ao caráter moral do ser humano.    

4) O QUE ESTÁ PROMETIDO: HUMANIDADE  

a) Nova sociedade: reino de Deus. 

i) Reino: o sistema e os valores evangélicos (Sermão do Monte) serão estabelecidos;  
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ii) Oração: “venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra” (Mt 9.6);  

iii) “o reino de Deus [...] é paz, justiça e alegria no Espírito Santo” (Rm 14.17) 

iv) Herança: “venham, benditos do meu Pai, e possuam por herança o reino que está preparado para 

vocês, desde antes da fundação do mundo” (Mt 25.34).  

v) Nova Jerusalém: símbolo da presença de Deus com a humanidade.  

b) Queda e extinção da antiga sociedade: império das trevas 

i) os sistemas humanos (anticristo) sofrem de contradições insuperáveis e serão destruídos (Ap 18);  

ii) não “tem herança no reino de Cristo e de Deus” (Ef 5.5);  

iii) “apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” (Mt 25.41); 

iv) Babilônia: símbolo da egolatria e da inimizade contra Deus e contra a vida humana. 

c) Conclusão: a humanidade tem em vista apenas a extinção; somente Deus garante acesso ao futuro.    

5) O QUE ESTÁ PROMETIDO: CRIAÇÃO  

a) “novos céus e nova terra”:  

i) Significado: equivalente a toda a criação, como em Gn 1.1, criação do antigo céu e antiga terra;  

ii) Ocorrências: 4 vezes na Bíblia: “crio novos céus e nova terra” (Is 65.17; 66.22); “segundo a sua 

promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça” (2Pe 3.10); “Vi novo céu e 

nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe” (Ap 21.1). 

b) Restauração: “Se alguém está em Cristo, nova criação é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo 

se fez novo” (2Co 5.17); “nova Jerusalém” (Ap 21.2); “Eis que faço novas todas as coisas” (21.5-6). 

6) O QUE ESTÁ REQUERIDO: FÉ E ESPERANÇA  

a) Ação humana: o ser humano continua sendo livre e moralmente responsável; 

i) Ações: Os seres humanos, suas sociedades e governos permanecem como agentes livres (em seus 

próprios termos) e moralmente responsáveis diante de Deus;  

ii) Consequências: fome, guerras, pestes (fenômenos previstos, porém não desejados/ordenados).   

b) O problema do mal: o mal continua sendo uma realidade decorrente da liberdade humana. 

i) O “mundo jaz no maligno” (1Jo 5.19), mas há um katechon “aquele que o detém” (2Ts 2.7);  

ii) A humanidade é convocada a renunciar sua autonomia idolátrica e aderir ao reino de Deus. 

c) Acidentes da natureza: a natureza continua sendo um ambiente estável.  

i) os fenômenos da natureza seguem causas naturais, tenham sentido/ordem ou não;  

d) Intervenção divina: Deus continua sendo soberano e livre.   

i) Deus é livre para intervir se e quando quiser; “terei misericórdia de quem eu quiser” (Rm 9.15);  

ii) Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem (Rm 8.28).  

e) Conclusão: 

i) Dilema já e ainda não: os cristãos ‘já’ vivem sob o senhorio de Cristo, como se estivessem no reino 

de Deus, porém ‘ainda’ dentro de um sistema ‘anticristo’;  

ii) Tribulações: a oposição dos cristãos ao mundo é sempre sofrível e de alto risco.  

iii) Vitória antecipada: “em todas essas coisas, somos mais que vencedores” (Rm 8.).    

iv) Fé-esperança: fé como ‘certeza da esperança’ e ‘convicção do invisível’ (Hb 11.1; Rm 8.24s); a fé 

na aliança eterna permite romper o imobilismo e o pessimismo em relação ao futuro. 

v) Bento XVI: “O fato de este futuro existir muda o presente: o presente é tocado pela realidade futura, 

e assim as coisas futuras derramam-se naquelas presentes e as presentes, nas futuras”.ii 

7) PARA REFLETIR  
Jürgen Moltmann: “Se a fé, para ser viva, depende da esperança, então o pecado da descrença evidentemente é 

sustentado pela desesperança. Geralmente, diz-se que o pecado tem origem no fato de o ser humano querer ser como 

Deus. Mas isso é apenas um aspecto do pecado. O outro aspecto dessa soberba é a falta de esperança, a resignação, a 

indolência e a tristeza. Dela provém o abatimento e a frustração que contaminam tudo o que é vivo com os germes de 

um doce apodrecimento”.iii 

 
i “Cristo morreu por nossos pecados apenas uma vez, de uma vez por todas [...]. Assim, o desenvolvimento da história é governado e orientado por 

um fato único, um fato que se mantém absolutamente sozinho. Como consequência, o destino de toda a humanidade, junto com o destino individual 
de cada um de nós, é desenvolvido apenas uma vez, de uma vez por todas, em um tempo concreto e insubstituível, que é o da ‘história e da vida’.” 

(ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno. São Paulo: Editora Mercuryo, 1992, p.139.) 
ii BENTO XVI, Encíclica Spe salvi, nº 7. 
iii MOLTMANN, Jürgen. Teologia da Esperança. São Paulo: Teológica e Sinodal, 2005, p. 37. 


