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ESCATOLOGIA DO HOMEM

CONCEITUANDO:

ESCATOLOGIA - "teoria a cerca das últimas coisas que vão acontecer no fim da
humanidade", surgiu a partir do grego éskhatos, que significa "extremo" ou
"último", que agregado ao sufixo logia (estudo), forma o significado literal de
"estudo das últimas coisas".

ESCATOLOGIA DO HOMEM – A doutrina que estuda na Escritura o destino da
humanidade quando chegar o seu fim.
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INTRODUÇÃO

A) Nós, como povo de Deus, somos “estrangeiros e peregrinos no mundo”,
motivo pelo qual somos orientados a nos abster “dos desejos carnais que
guerreiam contra a alma” (1 Pedro 2.11).
B) Esta foi a atitude de todos os homens e mulheres de Deus que nos
antecederam, mostrando assim que não eram deste mundo (Hebreus 1 1.13-16
e 13.14).
C) Todo homem sabe que seu tempo de permanência na Terra é curto e
incerto. Deixar de inquirir sobre o mundo futuro, portanto, é insensatez.
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1) A MORTE

A) A morte é um inimigo a ser destruído (1 Cor 15.26).
B) Os que morrem em Cristo são bem-aventurados (Apocalipse 14.13).
C) Esse estado de felicidade faz com que a morte seja para o cristão algo
desejável (2 Coríntios 5.6-8; Filipenses 1.21-23).
D) O medo da morte é uma escravidão (Hebreus 2.14-15). O escravo não tem a
esperança da vida eterna com Cristo (1 Tessalonicenses 4.13-18).
E) O pecado é a condição que leva à morte (Romanos 6.23) e o Diabo é o
agente (Jó 2.6). Isso acontece com a permissão de Deus, para que os homens
saibam como é terrível a maldição do pecado (Romanos 6.16).
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2) A MORTE DA MORTE
A morte tem seus dias contados e será eliminada:
Isaías 25.8; Oseias 13.14; Daniel 12.2-3.

3) PARA ONDE VÃO OS MORTOS?
A) O corpo volta para o pó e o espírito apresenta-se diante de Deus (Eclesiastes
12.7). Haverá um julgamento, que determinará as justas recompensas de
cada um (2 Coríntios 5.10).
B) O rico e Lázaro – Lucas 16.19-31
B1 – A riqueza simboliza presunção; a pobreza, humilhação. A riqueza não é
um mal em si mesma; o mau uso dela, sim (1 Timóteo 6.9-10).
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B2 – Esta narrativa deve ser interpretada à luz do contexto judaico em que foi
produzida. O rico simboliza os judeus; o pobre simboliza os cristãos (Lázaro:
“aquele que é ajudado por Deus”). Ambos se consideram “filhos de Abraão”.
Aqui, porém, o cuidado paterno de Abraão é desfrutado por Lázaro, ensinando
que os cristãos é que são os verdadeiros filhos do patriarca, mediante a fé
(Gálatas 3.7, 14, 29). Abraão simboliza Deus.

C) A VIDA NO ALÉM
C1 – O humilde Lázaro foi para “junto de Abraão” (lugar de bem-aventurança);
o presunçoso rico foi levado para o hades (o além, ou inferno, um lugar de
tormentos). Há um abismo intransponível entre esses dois ambientes.
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C2 – Estavam conscientes de sua situação atual e da anterior, demonstrando
que a alma sobrevive à morte física mantendo sua identidade completa,
composta de autoconsciência, memória, vontade, intelecto e emoções.
C3 – Não estavam sozinhos; anjos conduziram Lázaro até Abraão (Hebreus
1.14).

4) A CONDIÇÃO PÓS-MORTE DO CRENTE
A) Ele permanece vivo (Mateus 22.32; João 11.26; 2 Coríntios 5.1).
B) Ele é recebido imediatamente no paraíso (Lucas 23.43).
C) Cessa todo o sofrimento pessoal (2 Coríntios 5.4; Lucas 16.25).
D) Cessa todo o efeito do pecado (Filipenses 1.6; cf. Hebreus 12.23, que cita os
“espíritos dos justos aperfeiçoados”).
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5) A CONDIÇÃO PÓS-MORTE DO INCRÉDULO
A) Ele vai para o hades (Lucas 16.22-23).
B) Sairá do hades para o julgamento (Apocalipse 20.13, 15).
C) Será castigado eternamente pela sua rebeldia (2 Pedro 2.9, 13; Daniel 12.2).
D) Esta é uma condição da qual não há retorno, pois o hades é uma prisão cuja
chave está nas mãos de Jesus (1 Pedro 3.18-19; Apocalipse 1.18). Qualquer
espírito que se manifeste dizendo ser alguém que já morreu, é um demônio
enganador.
D) O purgatório. Não existe ensinamento bíblico a respeito do purgatório.
Além disso, uma forma de conseguir a expiação do pecado através de missas,
méritos de santos, etc., e não unicamente pelos méritos de nosso Senhor Jesus
Cristo, é também antibíblica (Efésios 2.8-9; Hebreus 10.14).
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6) A RESSURREIÇÃO
A) Os cristãos têm a esperança da ressurreição do corpo e do consequente
arrebatamento para encontrar-se com o Senhor nos ares a fim de estar para
sempre com ele (1 Tessalonicenses 4.14-17; 1 Coríntios 15.50-57).

B) O estado intermediário. Especula-se se decorrre um “tempo” entre a morte
e o juízo final. Da perspectiva humana, sim, pois vivemos numa dimensão
temporal. Mas, ao desligar-se do corpo, o espírito ingressa imediatamente na
dimensão eterna, em que não há esta noção de tempo e espaço à qual
estamos acostumados. Portanto, as realidades eternas, começam, por assim
dizer, no momento em que o corpo físico morre.
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CONCLUSÃO
A) Agora, "vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho" (1 Coríntios
13.12). Os espelhos no tempo de Paulo não tinham a nitidez dos atuais. Isto
demonstra que precisamos de humildade para aceitar que a nossa percepção é
imperfeita; temos apenas uma visão parcial da realidade espiritual. O Salmo
131.1 ensina: “Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não
são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas
demais para mim”. Não é possível à mente humana, portanto limitada,
apreender completamente as realidades espirituais. Moisés afirmou: “As
coisas encobertas pertencem ao SENHOR, o nosso Deus, mas as reveladas
pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre” (Deuteronômio 29.29).
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CONCLUSÃO

B) Contentemo-nos com as palavras de Jesus: “Na casa de meu Pai há muitos
aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se
eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês
estejam onde eu estiver” (João 14.2-3).


