ESCATOLOGIA
Nome:………………………………………………………….......….…………….

FUNDAMENTOS BÁSICOS DO ESTUDO ESCATOLÓGICO.

1 - O QUE É O APOCALIPSE?
Nós tendemos a pensar que apocalipse é o fim do
mundo,
mas
não,
é
a
________________________ de Jesus Cristo, mas
não só do fim do mundo. (Apocalipse 1:1)
αποκαλυψις
apokalupsis
1) ato de tornar descoberto, exposto
2) uma revelação de verdade, instrução
2a) concernente a coisas antes desconhecidas
2b) usado de eventos nos quais coisas, estados ou
pessoas até agora não presentes na mente das
pessoas se tornam parte da sua realidade
3) manifestações, aparecimento

2 – O QUE É O FIM DO MUNDO? O QUE É O DIA
DO SENHOR?
O Fim do mundo é o _____________________ na
terra tal qual a conhecemos
èA diferença entre os últimos dias e o Dia do
Senhor!
• Os últimos dias ... Atos dos Apóstolos
2:17; Mateus 24:34
• O Dia do Senhor é o julgamento final. 1
Tessalonicenses 5:2).
èDeus está demorando? (Pedro 3:3-13)

3 - O QUE É E COMO É A PROFECIA?
προφητειαpropheteia
1)profecia
1a) discurso que emana da inspiração divina e que
declara os propósitos de Deus, seja pela
reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o
conforto do aflito, ou para revelar coisas
escondidas; esp. pelo prenunciar do eventos
futuros.
2 Pedro 1:19-21
A profecia então é um lampejo do que está por vir.
As vezes serve para dois personagens:
Isaías 14:12-15
Mateus 2:15; Oseias 11:1

João 5.24 – Você passa da morte para a vida
quando crê.
Quem nasce só uma vez, morre duas vezes.
Quem nasce duas vezes, morre só uma vez.
(...)
5) COMO PODEMOS ENTENDER O FIM DOS
TEMPOS COM TANTAS TEORIAS, VERSÕES E
PENSAMENTOS DIFERENTES?
Isso é muito importante, a visão do Cristo
glorificado é muito mais do que o ser humano
pode entender.
2 Cor. 12:2-4; 1 Cor. 2:9-10; Apoc. 10:4
O princípio do elefante gigante. Efésios 3:16-19
O objetivo de Deus com as profecias sobre o fim
dos tempos, não é que possamos fazer um
cronograma perfeito. E sim, nos avisar para
estarmos de qualquer forma preparados.

A profecia também pode ter mais de um tempo,
ou seja, pode estar falando de dois ou mais
episódios.

Existem 4
apocalipse

Quase todas as profecias feita pelos profetas do
velho testamento tinham no mínimo dois tempos.

1) Método Preterista - considera o contexto
histórico, entende que todo o símbolo do livro do
apocalipse (e outros) já se cumpriu.
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Uma ação de tempo imediato (breve).
Uma ação de tempo futurística.

A maioria das profecias tem 2 tempos e às vezes 3
Abominação que causa desolação/____________
– Falado em Daniel e Jesus repete isso. Daniel
9:27. Mt. 24:15

4) O QUE É A MORTE?
Morte é separação.
O Velho testamento fala sobre a brevidade da
vida, Jo 7.6-7; Sal 106.15-16
Rom 5.12 – a morte passou a todos os homens...
Nas escrituras encontramos 3 tipos de mortes:
• Física
• Espiritual
• Eterna (ou segunda morte)

métodos

de

interpretação

do

2) Método historicista – cumprindo ao longo da
história. Por exemplo, as igrejas do apocalipse:
• Éfeso – igreja primitiva
• Esmirna – igreja perseguida
• Pérgamo- igreja no tempo de Constantino
• Tiatira – igreja medieval – catolicismo
• Sardes – igreja da reforma
• Filadelfia – igreja dos tempos de hoje
• Laodiceia – igreja da tribulação
3) Método Idealista
simbolicamente.

–

Interpreta

tudo

4) Método futurista – quase tudo ainda falta ser
cumprido, exceto os 3 primeiros capítulos de
apocalipse.
Popularizou-se com o dispensacionalismo.

