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Esboço n° 001 – ESCATOLOGIA, O ESTUDO DAS ÚLTIMAS COISAS 
 

INTRODUÇÃO 

 
Pela graça e misericórdia divina estamos começando mais um trimestre da escola bíblica dominical. Terminamos o ano 
passado estudando acerca do COMEÇO DE TODAS AS COISAS e iniciaremos esse ano estudando sobre O FINAL DE TODAS 
AS COISAS. 

Trata-se de um tema que gera muita curiosidade entre os cristãos, mas também é alvo de muitas falsas doutrinas. 

Que o Senhor Jesus nos ajude no decorrer desse trimestre e que o Espírito Santo nos dê inspiração para que possamos juntos 
ensinar e aprender acerca desse importante tema. 

A Ele seja toda a honra e a glória para todo o sempre. 

 

VERSÍCULO CHAVE 

 
“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. ” 

 

2 Timóteo 3:1 

 

CONTEÚDO 

 
Nesse primeiro trimestre de 2016 iniciaremos o estudo sobre um tema muito interessante: Escatologia. 

Introdução 

Esse trimestre será dividido em 4 blocos: 

• Lição 1 – Introdução à escatologia 

• Lições 2 a 7 – Trata dos eventos escatológicos na dispensação da graça e concernentes a Igreja 

• Lições 8 a 11 – Trata de eventos escatológicos que não dizem respeito a Igreja 

• Lições 12 e 13 – Fala acerca da consumação de todas as coisas 

Saber acerca do futuro sempre foi algo que atraiu muitas pessoas. Por isso que muitas seitas e religiões que envolvem 
adivinhação atraem muita gente. 

Nessa categoria podemos citar: cartomancia, quiromancia, búzios, necromancia e etc. 

Existem até alguns que se denominam cristãos, mas que sempre consultam, por exemplo, horóscopo antes de iniciar as 
atividades diárias. Deus abomina essas coisas. 

Quando falamos acerta do porvir, percebemos que existem reações diferentes nas pessoas como, por exemplo: 

• Curiosidade: pessoas procuram saber acerca das coisas futuras, querendo saber sobre sua vida no futuro (se vão 
casar, se serão bem-sucedidas financeiramente, se serão promovidas, etc). 

• Medo: pessoas que ficam amedrontadas quando ouvem falar acerca do fim dos tempos. Por incrível que pareça, 
existem muitos crentes que sentem essa sensação. São pessoas que desconhecem a escatologia bíblica. 

• Dúvida: não somente relacionada aos acontecimentos do futuro, mas também com relação ao seu próprio futuro 
quando tudo se consumar. 

• Incredulidade: muitos já não acreditam mais no cumprimento das profecias escatológicas usando para defender sua 
incredulidade o fato das profecias terem sido proferidas a muito tempo e até hoje não terem se cumprido. 

Para os verdadeiros cristãos o que surge é um sentimento de esperança e de ansiedade advinda do grande desejo de se 
encontrar com Jesus, nosso Senhor. Para que exista esse desejo em nossos corações precisamos: 
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• Ter convicção de nossa salvação: no meio cristão existem muitas pessoas que não tem convicção de sua salvação e 
também não são poucos os que afirmam ter convicção da salvação sem ao menos saber os aspectos que envolvem 
essa salvação. Os verdadeiros cristãos têm convicção de sua salvação, com pleno conhecimento acerca do que 
envolve a mesma, incluindo a santidade pessoal. 

• Amar a Jesus acima de tudo: amar verdadeiramente a Jesus faz com que desejemos ansiosamente a sua volta para 
nos buscar. 

• Não estarmos apegados a esse mundo: muitos creem na volta de Jesus mas querem que esse fato demore muito a 
ocorrer pois estão presos as coisas terrenas e querem realizar todos os seus desejos nessa vida. 

Voltando ao tema principal, estudaremos acerca do chamado “tempo do fim”. Esse estudo é importante para esclarecer uma 
série de dúvidas que pairam na mente das pessoas e para jogar por terra falsas doutrinas acerca dos eventos escatológicos. 

Escatologia 

Estudar escatologia é de grande valor para os que esperam a vinda de Jesus, mas de nada serve para os materialistas. 

Quando sabemos o que nos espera temos nossa fé aumentada e também aumentado nosso ânimo em servir ao Senhor. 

Para os descrentes a volta de Jesus não é motivo de alegria, mas sim de dor. 

Jesus está às portas e urge que preguemos o evangelho para que haja arrependimento e conversão. Isto não é uma opção, 
mas uma ordem do mestre Jesus conforme a grande comissão estabelecida pelo próprio mestre. 

Escatologia significa “Doutrina das últimas coisas” conforme etimologia da própria palavra: 

• Escathos: último 

• Logos: estudo 

Em outras palavras escatologia é o ensino a respeito dos últimos fatos que acontecerão na história da humanidade. 

Trata-se de uma das doutrinas da chamada Teologia Sistemática, que é composta do estudo de 10 diferentes doutrinas 
conforme abaixo: 

1. Bibliologia - A doutrina das Escrituras 
2. Teologia - A doutrina de Deus 
3. Cristologia - A doutrina de Cristo 
4. Pneumatologia - A doutrina do Espírito Santo 
5. Antropologia - A doutrina do Homem 
6. Hamartiologia - A doutrina do Pecado 
7. Soteriologia - A doutrina da Salvação 
8. Eclesiologia - A doutrina da Igreja 
9. Angelologia - A doutrina dos Anjos 
10. Escatologia - A doutrina das Últimas Coisas 

A escatologia pode ser dividida em 2 grupos: 

I. Escatologia geral: 
 

a. O fim dos tempos 
b. A arrebatamento da Igreja 
c. A grande tribulação 
d. A vinda de Cristo 
e. O milênio 
f.  O juízo final 
g.  O perfeito estado eterno 

 
II. Escatologia individual (referente aos aspectos futuros da vida das pessoas): 

 
a. O estado intermediário  
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b. A ressurreição dos mortos 
c. O destino final 

Existem várias linhas de pensamento acerca das interpretações escatológicas. De um modo geral elas se encaixam em algum 
dos grupos abaixo: 

� Futuristas: acreditam que a maior parte das profecias ainda se cumprirá. Nesse grupo existem algumas correntes 
específicas de pensamento no que se refere ao arrebatamento e também à volta de Jesus: 
 

o Correntes de pensamento com relação ao arrebatamento: 
 

� Pré-tribulacionistas: creem que Jesus arrebatará a Igreja antes da tribulação. 
� Midi-tribulacionistas: creem que o arrebatamento será no meio da tribulação, ou seja, metade da 

tribulação ocorrerá antes do arrebatamento da Igreja. 
� Pós-tribulacionistas: creem que a Igreja vai passar pela grande tribulação. 

 
o Correntes de pensamento em relação à volta de Jesus: 

 
� Pré-milenistas: creem que Cristo voltará antes do milênio. 
� Pós-milenistas: creem que Cristo voltará depois do milênio. 

 
� Históricos: acreditam que o Apocalipse é um livro histórico e cujos fatos já se cumpriram em sua maioria. 

 
� Preteristas: acreditam que o Apocalipse já se cumpriu na época do império romano.  

 

� Simbolistas: também chamados de idealistas ou espiritualistas. Creem que nada é histórico nem profético tratando-
se apenas de uma alegoria entre o bem e o mal. Com relação ao milênio existe uma corrente de pensamento 
chamada de amilenista que defende que não haverá período literal de 1000 anos e que a Igreja está vivendo um 
milênio simbólico. 

Nós cremos na linha de pensamento abaixo: 

� Futurista – Pré-tribulacionista e Pré-milenista 

Quando se fala acerca da escatologia, devemos começar pelo estudo das 70 semanas de Daniel, mais especificamente na 
septuagésima semana. Nesse contexto recomendo a releitura do esboço da lição 10 do 4° trimestre de 2014 onde abordamos 
especificamente esse tema. 

Apenas como um resumo segue um diagrama dos principais eventos escatológicos. Não é objetivo detalhar nenhum deles 
na lição de hoje uma vez que se trata de uma aula introdutória e cada tema será detalhado nas lições vindouras no decorrer 
desse trimestre: 
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Conclusão 

Muito se tem especulado acerca do tema da volta de Jesus. Muitos falsos profetas chegam a fazer cálculos e afirmar que 
sabem exatamente quando se dará a volta do mestre. 

Muitos tentam precisar a data da volta de Jesus, porém a bíblia é clara em informar que somente o pai sabe (Mateus 24:36). 

Outro ponto que é muito usado pelo inimigo para deixar as pessoas em dúvida acerca da volta de Jesus está no fato do tempo 
passado desde as profecias até agora. Muitos não creem que Jesus voltará, mas o cristão verdadeiro não somente tem a 
convicção acerca da volta do mestre mas tem anseio por essa volta. 

No passado também muitas pessoas não acreditavam devido ao mesmo motivo (2 Pedro 3:3-4). 

Devemos nos lembrar que Deus não é guiado pelo nosso tempo (kronos) mas pelo seu próprio tempo (kairós). Devemos ter 
a convicção de que as profecias se cumprirão e que Jesus voltará para buscar a sua Igreja. 

O crente deve viver sob a perspectiva da volta de Cristo, na expectativa de que essa volta poderá ocorrer a qualquer 
momento. “Ora vem, Senhor Jesus. ” 

 

REFERÊNCIAS PARA ESTUDO 

 
� Bíblia Sagrada como referência mais importante 
� Revista Lições Bíblicas CPAD – 1º trimestre de 2016 – O final de todas as coisas – Elinaldo Renovato 
� O final de todas as coisas – Esperança e glória para os salvos – Elinaldo Renovato – CPAD 
� Manual bíblico: Entendendo a bíblia – Um guia sobre QUEM, QUANDO, ONDE, COMO e o PORQUÊ de cada livro da 

bíblia – CPAD 
� Comentário Bíblico Beacon – Antigo e Novo Testamento – Vários volumes 
� O plano divino através dos séculos – As dispensações que Deus estabeleceu para Israel, à Igreja e para o mundo – 

N.Lawrence Olson – CPAD 
� Os mistérios do apocalipse – 325 respostas bíblicas, históricas e científicas sobre apocalipse, profecias e sinais 

relativos aos últimos tempos – Joá Caitano – Editora Central Gospel 
� Revista lições da palavra de Deus Jovens e Adultos número 24 (ano 6) – Os mistérios do apocalipse – Joá Caitano – 

Editora Central Gospel 
� Apocalipse versículo por versículo – Severino Pedro da Silva – CPAD 
� Comentário do Novo Testamento – Aplicação Pessoal – Um guia de aplicação da bíblia para a vida diária – Volumes 

1 e 2 – CPAD 
� Revista Lições Bíblicas CPAD – 4º trimestre de 2014 – Integridade moral e espiritual - Elienai Cabral 
� Integridade Moral e Espiritual – O legado do livro de Daniel para a Igreja hoje – Elienai Cabral - CPAD 
� Daniel versículo por versículo – As visões para estes últimos dias – Severino Pedro da Silva - CPAD 
� Dicionário bíblico Wycliffe 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O tema desse trimestre veio em um momento muito oportuno, em uma época onde muitos não sabem acerca do porvir e 
muitos que sabem já não vivem mais sob a perspectiva da volta de Jesus Cristo. 

Escatologia é um tema que chama muito a atenção dos cristãos. Para os salvos é um tema que nos fortalece em nossa 
caminhada nesta vida sabendo que as lutas findarão e que viveremos com Jesus na eternidade. 

Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesse trimestre que se inicia e que o Espírito do Senhor venha a tocar nos corações 
daqueles que ainda não despertaram para a importância do aprendizado sistemático da Palavra de Deus. 

De seu irmão em Cristo Jesus, 

Marcos Paulo Diniz. 


