
A ATUALIDADE DA ESCATOLOGIA
Aula 1. O interesse humano pela escatologia



INICIANDO
O que estudaremos?



➤Aula 1. O interesse humano pela escatologia. A alma. A 
inevitabilidade da morte. O julgamento pessoal 

➤Aula 2. O grande quadro da consumação 
➤Aula 3. Anticristos e o anticristo 
➤Aula 4. As bestas de Apocalipse 13 
➤Aula 5. A eternidade na glória



FINALIDADE 
DESTE CURSO

Por que estudaremos?



“ Já agora a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me 
dará naquele Dia; e não somente a mim, 
mas também a todos quantos amam a 
sua vinda.

-Paulo, 2Timóteo 4.8

Segurança de salvação

Amar a vinda do Senhor



O CONCEITO
O que é escatologia?



Dicionário Aurélio 

Doutrina sobre a consumação do tempo e da 
história; tratado sobre os fins últimos do homem

O destino do cosmos Destinos humanos



Baker Encyclopedia of the Bible 

Segmento da Teologia Sistemática preocupado 
com o estudo das últimas coisas, seja em relação 

ao indivíduo ou ao mundo



A IDEIA POPULAR

Algo “escatológico” 
equivale a um desastre 
total; “de proporções 
apocalípticas” equivale a 
uma tragédia enorme 
(e.g., A Destruição de Pompeia e 
Herculano, de John Martin, séc. 19)



Juízo (condenação; destruição)

Salvação 
(restauração e 
nova criação)

Consolação 
(ajuda para viver 
aqui e agora)



Temas escatológicos são frequentes nos filmes e na literatura 



A ALMA
O que é e qual a natureza da alma?



Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da 
terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o 

homem passou a ser alma vivente (Gn 2.7)
nephesh

Não temais os que matam o corpo e não podem matar 
a alma; temei, antes, aquele que pode fazer perecer no 

inferno tanto a alma como o corpo (Mt 10.28)
psychē



Corpo, a parte 
física (hardware)

Alma, a parte 
intangível (software)



Corpo, a parte 
física (hardware)

Alma, a parte 
intangível (software)



Corpo, a parte 
física (hardware)

Alma, a parte 
intangível (software)

Vida interior; Sl 42.5

Eterna; Ap 6.9



A MORTE
O que é e qual a natureza da morte?



Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não 
comerás; porque, no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás (Gn 2.17)

Consequência 
da queda



Inescapável 
Hebreus 9.27 

Destino ordinário de todos 

Exceções: 

Enoque (Gn 5.24) 
Elias (2Rs 2.11) 

Os que estiverem vivos na volta de Cristo (1Ts 4.15-17)



Dolorosa 
João 11.35 

Ruptura; dor; luto  
(Dt 34.8; Jo 11.31,33; Ap 21.4)



Inimiga 
1Coríntios 15.55-57 

Último inimigo a ser destruído



Vencida e a vencer 
Filipenses 1.21 

O cristianismo nos ensina e 
viver e a morrer (Rm 14.8)



DEPOIS DA 
MORTE

O que acontece após a morte?



Dois destinos

E irão estes para o castigo eterno, porém os 
justos, para a vida eterna (Mt 25.46)



Salvação 
Céu, paraíso, nova Jerusalém  

(Mt 6.10,23; Lc 23.43; Ap 21.2) 

Efésios 2.8-9 

Pela graça mediante a fé » dom de Deus



Perdição 
Inferno, logo de fogo e enxofre  

(Mc 9.43;Ap 20.15) 

Apocalipse 20.13 

O juízo é pelas obras



A MISSÃO

➤Proclamação da 
mensagem de salvação 

➤Salvação do quê? Do juízo 
de Deus, do poder de 
Satanás e da condenação



“ Para lhes abrires os olhos e os converteres das 
trevas para a luz e da potestade de Satanás 
para Deus, a fim de que recebam eles 
remissão de pecados e herança entre os que 
são santificados pela fé em mim

-Paulo, Atos 26.18



CONCLUINDO…
Últimas considerações



“ Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as 
promessas; vendo-as, porém, de longe, e 
saudando-as, e confessando que eram 
estrangeiros e peregrinos sobre a terra. 
Porque os que falam desse modo manifestam 
estar procurando uma pátria

-Hebreus 11.13-14



➤ Possuímos dupla cidadania 
➤ A vida atual é um início e preparação 
➤ Vivemos cada dia à luz da eternidade
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