
A ATUALIDADE DA ESCATOLOGIA
Aula 2. O grande quadro da consumação



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



O CONCEITO
O que é consumação?

The Last Judgement, 1611  
Aert Pietersz, pintor holandês



“E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação do século

-Jesus, Mateus 28.20b

Synteleia; “fim”; “completude” — “o fim dos tempos” (NVI)

aiōn; “época”



O conceito pagão O conceito cristão

A história

Cíclica Linear





Deus dirige a história para um fim



A glória humana passará (Cole Thomas, O Curso do Império)



Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e 
nova terra, nos quais habita justiça (2Pe 3.13)



TRÊS POSIÇÕES 
EVANGÉLICAS
Os crentes e a consumação



Pontos de concordância (escatologia fundamental)



Jesus voltará (parusia) Haverá ressurreição e juízo final

O mal será eliminado 
do universo

O reino de Deus será 
plena e definitivamente 

estabelecido



O TEXTO DA DISCÓRDIA

— APOCALIPSE 20.1-6 [1-10] —



1 Então, vi descer do céu um anjo; tinha na mão a chave 
do abismo e uma grande corrente. 2 Ele segurou o dragão, 

a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu 
por mil anos; 3 lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo 

sobre ele, para que não mais enganasse as nações 
até se completarem os mil anos. Depois disto, é 

necessário que ele seja solto pouco tempo.

Prisão de Satanás por mil anos



4 Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos 
quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas 

dos decapitados por causa do testemunho de 
Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, 

tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua 
imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão; e 

viveram e reinaram com Cristo durante mil anos.

Crentes reinando com Cristo por mil anos



5 Os restantes dos mortos não reviveram até que se 
completassem os mil anos. Esta é a primeira 

ressurreição. 6 Bem-aventurado e santo é aquele que 
tem parte na primeira ressurreição; sobre esses a 

segunda morte não tem autoridade; pelo contrário, 
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e 

reinarão com ele os mil anos.

Uma “primeira ressurreição” apenas dos 
crentes que reinarão com Cristo por mil anos



Grego: chilioi; “mil” — quiliasmo 
Latim: mille annus, “mil anos” — milênio 

Quiliastas ou milenaristas:  
Aqueles que acreditam que Cristo  

instalará um reino terreno por um período  
literal de mil anos

Doutrinas sobre o milênio



OUTROS INGREDIENTES DO MILENARISMO

➤Promessas a Israel, e.g., 
Isaías 11.6-10 (tratos de 
Deus diferenciados para 
com Israel e a igreja) 

➤Haverá uma grande 
tribulação (Mc 13.19) 

➤Haverá um arrebatamento 
secreto (1Ts 4.17)



Cristo

CristoCre

Cre CreEra da igreja Milênio Estado eterno

Cristo vem antes
da tribulação

7 anos

Arrebatamento dos crentes
para estar com Cristo

2ª ressurreição (descrentes)
Juízo

1ª ressurreição (crentes)

Cristo vem antes
do milênio

Grande
Tribulação

Primeiros
3 anos e meio

Satanás
é preso

Satanás
é solto

Jesus reina
em Jerusalém

Consumação

Novos céus
e nova terra

Lago de fogo
e enxofre

Pré-milenismo 
Pré-tribulacionismo



Pós-milenismo
Cristo

Cre

Era da igreja »» milênio Estado eternoCristo vem após o milênio

ConsumaçãoCristo

Ressurreição dos crentes
Ressurreição dos descrentes

Juízo
Novos céus e nova terra

Apocalipse 20.1-6 acontece agora



Amilenismo

Cre Cristo

Cre

CreNenhum milênio futuro Era da igreja

Apocalipse 20.1-6 acontece agora

Estado eterno

Ressurreição dos crentes
Ressurreição dos descrentes

Juízo
Novos céus e nova terra

Linha 
editorial da 

IPB



Reino inaugurado e expandido

Parusia

Prisão de Satanás
(Mc 3.22,27; Ap 20.1-6)

Satanás “solto”
(Mc 13.19-20; 2Ts 2.9; Ap 20.7-10) Reino

consumado
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Apostasia

Intervalo entre as “vindas” de Cristo Nenhum quiliasmo

Guerra Judaica
(67-70)

Pregação do evangelho (Mc 13.10)

Amilenismo (preterismo parcial)



CONCLUINDO…
Últimas considerações



“6 Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o 
Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a 
quem tem sede, darei de graça da 
fonte da água da vida. 7 O vencedor 
herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, 
e ele me será filho. 

-João, Apocalipse 21.6-7

O convite da graça



“8 Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, 
aos abomináveis [bdelyssomai; depravados, NVI; 
detestáveis, ESV], aos assassinos, aos impuros 
[pornos], aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os 
mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que 
arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte

-João, Apocalipse 21.8
O alerta da graça



“
Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os 
assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e 
pratica a mentira

-João, Apocalipse 22.15

Os que estão fora do pacto; cf. Sl 22.16



➤ Busquem e recebam 
salvação 

➤ Coragem! Assumam o 
discipulado 

➤ Abandonem a 
incredulidade (creiam) 

➤ Abandonem a depravação, 
ódio e impureza 

➤ Busquem somente a Deus 
➤ Sejam sinceros e honestos 
➤ Se unam à igreja 

(comunguem com o povo 
de Deus)



ENFIM, QUE O CONHECIMENTO 
ESCATOLÓGICO PRODUZA 

VIDA CRISTÃ PRÁTICA

AQUI AGORA
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