
Escatologia 001 

A PERSPECTIVA ESCATOLÓGICA DO ANTIGO TESTAMENTO 
  

O termo “escatologia significa “doutrina das últimas coisas”. Geralmente, tem sido entendido como 
referindo-se a eventos que ainda virão a acontecer, relacionados tanto com o indivíduo como com o 
mundo. 

Com relação ao indivíduo, é dito que a escatologia se ocupa de assuntos tais como: 

 Morte física; 
 Imortalidade; 
 O assim chamado “estado intermediário” - o estado entre a morte e a ressurreição geral.  

Com relação ao mundo, a escatologia é vista como: 

 Tratando da volta de Cristo; 
 A ressurreição geral; 
 O juízo final; 
 O estado final das coisas.  

Mesmo concordando em que escatologia bíblica inclui os tópicos acima mencionados, nós temos de 
insistir em que a mensagem da escatologia bíblica será seriamente empobrecida se nela não incluirmos a 
situação presente do crente e a fase atual do reino de Deus. Em outras palavras, a escatologia bíblica 
completa precisa incluir tanto o que podemos chamar de: 

 Escatologia “inaugurada” – Ela se refere ao gozo presente de bênçãos escatológicas que o crente 
desfruta. Eventos profetizados e já consumados. 

 Escatologia “futura” – Este termo designa eventos escatológicos que ainda são futuros. 

Perspectiva escatológica do AT: 

A escatologia não deve ser vista como algo encontrado apenas em livros tais como Daniel e Apocalipse, 
mas como dominando e permeando toda a mensagem da Bíblia. Do começo ao fim, e não apenas do 
epílogo, o Cristianismo é escatologia, é esperança, olhar e andar para frente e, por causa disso, também, é 
revolucionar e transformar o presente.  

A esperança de Israel, pelo Reino de Deus, é uma esperança escatológica, e esta escatologia é a 
consequência inevitável da visão que Israel tem de Deus. A escatologia não surgiu quando o povo começou 
a duvidar da veracidade do reinado de Deus no culto, mas sim quando eles tiveram de aprender, em meio 
a grande sofrimento, a confiar em Deus, pela fé somente, como o único fundamento firme da vida, e 
quando esse realismo da fé esteve dirigido criticamente contra a vida do povo, de modo que a catástrofe 
iminente era considerada como uma intervenção divina plenamente justa e, ainda, de modo a ser 
confessado que o Deus santo permanecia inabalado em Sua fidelidade e amor a Israel. Dessa maneira, a 
vida de Israel na história passou a ter um aspecto duplo: por um lado, o juízo era considerado como 
próximo, tangível, e a recriação da comunidade de Deus como algo que se avizinhava... Escatologia é uma 
certeza religiosa que emana diretamente da fé israelita em Deus, conforme enraizado na história de sua 
salvação.  

Gênesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te 
ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 

Que irá se cumprir em: 

Apocalipse 12:9 E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o 
sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos.  

Apocalipse 20:2 Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil 
anos; 



A inimizade instaurada entre a raça humana e a serpente implica em que Deus, que também é inimigo da 
serpente, será amigo do homem. O redentor vindouro, seria descendente de Abraão.  

Gênesis 28:14 A tua descendência será como o pó da terra; estender-te-ás para o Ocidente e para o 
Oriente, para o Norte e para o Sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da 
terra. 

O redentor viria da tribo de Judá. Gênesis 49:10 O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre 
seus pés, até que venha Siló; e a ele obedecerão os povos. 

O redentor viria da linhagem de Davi. II Samuel 7:12-13 Quando teus dias se cumprirem e descansares 
com teus pais, então, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei 
o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 

Após o estabelecimento da monarquia (Davi), o povo de Deus do Antigo Testamento reconheceu três 
ministérios especiais:  

 Profeta – Deuteronômio 18:15 O SENHOR, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de 
teus irmãos, semelhante a mim; a ele ouvirás, 

 Sacerdote – Salmos 110:4 O SENHOR jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque; 

 Rei – Zacarias 9:9 Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te vem o teu 
Rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. 

Podemos também perceber que algumas vezes a vinda do futuro Rei e Redentor é identificada com a vinda 
de Deus a seu povo.  

Isaías 7.14 Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um 
filho e lhe chamará Emanuel.  

Cumprido em: 

Mateus 1:23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel 
(que quer dizer: Deus conosco). 

Em Isaías é apresentado o conceito do Messias como Servo sofredor: 

Isaías 53:5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Em Daniel é apresentado o Messias como o Filho do Homem: 

Daniel 7:13-14 Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um 
como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, 
e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem; o seu domínio é 
domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. 

Realidades aguardadas: 

1. O Redentor Vindouro 
2. O Reino de Deus 
3. A Nova Aliança 
4. A Restauração de Israel 
5. O Derramamento do Espírito 
6. O Dia do Senhor 
7. Os Novos Céus e a Nova Terra 

O crente do Antigo Testamento não tinha, naturalmente, ideia clara sobre como ou quando estas 
expectações seriam cumpridas. No que lhe tocava, estes eventos escatológicos aconteceriam todos a uma 
vez em algum tempo futuro, variavelmente denominado de “dia do Senhor”, de os “últimos dias”, de os 
“dias vindouros”, ou de “naqueles dias”. 


