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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata 
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos 
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam 
investir na carreira do Ministério Eclesiástico. 

Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e 
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e 
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu 
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso 
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do 
qual se assegura a excelência do ensino. 

Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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Introdução 

Vivemos tempos difíceis, onde tudo nos leva a não nos conformarmos com este mundo, 
e até a implantação do Reino dos Céus, devemos buscar a santificação. Em torno do 
caos que o mundo vive quase que em um cenário total de pobreza, guerras, 
desigualdades sociais, doenças e de muitas transformações, a igreja de Yeshua deve 
estar preparada e esclarecida sobre as verdades bíblicas para os últimos tempos, tendo 
em vista que não venhamos a nos conformar com este mundo, e muito mesmo esperar 
por este mundo, pois a nossa pátria estar nos céus, e aguarmos o retorno de Rei Jesus e 
assim se manifestará a verdadeira justiça na Terra e também manifestação da 
Eternidade, com novos Céus e nova Terra. A Espera por um futuro restaurado encontra 
forte fundamento nas escrituras, basta saber que estatisticamente, 40% das palavras do 
SENHOR são proféticas, ou seja, são profecias, e só isso já nos basta para sermos 
motivados a compreender melhor o finalizar deste mundo. Os profetas como Daniel, 
Habacuque Jeremias, apenas para citar alguns, nos dão em seus escritos, palavras 
proféticas, vejamos algumas:  

E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo; muitos correrão de uma 
parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4 

Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a 
possa ler quem passa correndo. Habacuque 2:2 

E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel 
12:9 

Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, e 
nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12:10 

Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os 
desígnios do seu coração; no fim dos dias entendereis isto. Jeremias 30:24 

Meu Desejo é que possamos mergulhar neste oceano de conhecimento que são as 
Escrituras Sagradas,  

Em meu Fraterno Shalom,  

Yves Marcel Garcia. 
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1. O QUE É ESCATOLOGIA? 

O Termo grego vem da palavra escathos =Últimos, ou seja, Escatologia é o estudo das 
ultimas coisas. O Estudo da escatologia se faz necessário por conta do constante alerta 
de D’us aos seus profetas que vida neste mundo não é definitiva. O SENHOR como o 
determinador de todas as coisas, determinou um tempo para o inicio e para o fim de 
tudo, pois vimos dEle e para Ele devemos volta. (Lucas 17:28 / 1 João 2:28). Outro 
motivo de D’us nos mostrar o fim, é para nos mantermos vigilante e atendo para não 
sairmos da presença do SENHOR. (Mt 24:42; 25:13).  

Temos a humildade de aceitar o fato de que quando lidamos om as predições proféticas 
podemos ser taxativos em alguns pontos, mas, em outros, estar sendo especulativos 
“Porque, em parte, conhecemos, em parte profetizamos” (1Co13:9). 

O SENHOR nos faz advertências que nos ajudam capacitam a nos santificar e a 
estarmos prontos para a vinda do SENHOR. “Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, 
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão”. (1Ts5:4). 

“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o SENHOR”. 
(Hb12:14) 

POR QUE ESCATOLOGIA? 

A importância como já se foi mencionado na introdução, no assunto que se refere às 
ultimas coisas, são vastamente relacionados desde Gênesis até Apocalipse, um crente 
atento a isso, perceberá um clamor do SENHOR para que venhamos a considerar este 
assunto pela sua importância crucial. Outro aspecto da importância da escatologia é 
gerar em nossos corações uma esperança que traz uma motivação intrépida para 
continuarmos a nossa missão nesta existência.  

Vejamos alguns termos relacionados às Últimas Coisas: 

Antigo Testamento 

 Dias Vindouros – Vindouros em Hebraico significa “Acharit”, significa fim da 
história de um grupo de pessoas ou nações, quando o propósito de que o 
SENHOR Deus lhe anuncia for consumado. (Gn 49:1, Is46:10); Em Daniel o 
Termo se refere ao fim do governo das nações gentílicas. (Dn 2:28, 10:14). Com 
Frequência no Tanak (Antigo Testamento), se refere à rebelião final de Israel 
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contra D’us. (Dt31:29), acompanhada de um período de grande tribulação 
(Dt4:30, Ez 38:16), e do retorno de Israel a D’us (Os3:5), quando, em Jerusalém, 
será estabelecido o centro da soberania divina sobre a terra, lugar em que todas 
as nações do mundo hão de ir para aprender a lei do SENHOR. (Mq4:4-12), 
tudo isso deve acontecer contemporaneamente ao derramamento universal do 
Espirito Santo, conforme predito por Joel. (Jl 2:28-29; At2:17).  

Novo Testamento 

 Últimos dias – Temos uma relação com a volta de Jesus (Hb 1:1; 1Pe 1.20), com 
o fim da era Igreja, com grande intensidade, ocorrerá a apostasia da fé, e a 
multiplicação da iniquidade, resultando em graves perigos (2 Tm 3:1, Tg5:3, 
1Pe1:5, 2Pe3:3). Relação com a ressurreição (Jo 6:39,40,44,54, 12:48 Conf. 
11:24). Veja a definição de “nos Últimos dias em Isaías 49”, que combina fim da 
era, sendo restaurado Israel com a Igreja e toda a Terra.      
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2. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO DA ESCATOLOGIA 

Existem dois métodos principais de interpretação escatológica: O Alegórico e Literal 
(Histórico-Gramatical). Esses métodos irão influenciar consideravelmente o resultado da 
interpretação, algumas vezes vejo a necessidade de mesclar os dois ou mais métodos 
para se ter uma interpretação razoável sobre escatologia. Algumas passagens, pelo seu 
contexto, e, por exemplo, no profeta Isaias, possuem menção que na mesma passagem 
há tempos proféticos já cumpridos e há tempos proféticos ou eventos que ainda serão 
cumpridos. 

INTERPRETAÇÃO ALEGÓRICA 

Considera o sentido profético de forma secundaria, dando ênfase ao sentido espiritual e 
mais profundo, onde o significado histórico não se dar tanta importância. Esse método 
nasceu com Filo, um judeu de Alexandria que conciliou a Torá com a filosofia Grega. 
Orígenes, Cristão da mesma cidade foi seu herdeiro, onde esta interpretação alegórica 
exerceu fortíssima influencia na interpretação bíblia. 

INTERPRETAÇÃO LITERAL (HISTÓRICO-GRAMATICAL) 

Método que dar a cada palavra seu sentido básico e exato. Também conhecido como 
método histórico-gramatical. Não desconsidera as figuras de linguagem mas leva em 
consideração o contexto e a literalidade bíblica. Esse método ganhou força após a 
reforma protestante, no século XVI. Basicamente esse método significa: aquilo que faz 
sentido literalmente deve ser considerado como tal, e aquilo que não faz sentido 
literalmente pode ser considerado alegórico ou figura de linguagem.  

OUTROS METODOS RESUMINDOS 

FUTURISTA – Considera que as profecias serão ainda cumpridas em tempos futuros. 

PRETÉRISTA – Considera que as profecias já foram cumpridas nos tempos bíblicos.  

HISTÓRICO – Considera que as profecias foram cumpridas, estão sendo cumpridas e 
ainda serão cumpridas.  

IDEALISTA – Considera que as profecias nada mais são do que uma grande 
alegorização de uma guerra eterna entre o bem e o mal. 
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3. ESCATOLOGIA INDIVIDUAL 

Embora o assunto de escatologia seja fascinante, não podemos deixar de lidar com a 
temática de forma individual, ou seja, que independente dos desdobramentos da 
doutrina, e suas variadas vertentes, existe um assunto de maior importância do que os 
debates acalorados, que é o destino final do individuo. O quanto esse Discípulo está 
buscando a sua santificação e o quanto Ele anseia pela vinda do SENHOR e de seu 
REINO? E o quanto Ele entende sobre o destino de sua alma e a ressureição? Para todo 
o bom Cristão, esses assuntos são o que de fato lhes devem ser mais importantes. Se 
você morre hoje, hoje é o seu arrebatamento (Falo de forma figurada para ilustrar), e aí? 
Você está preparado para se encontrar com o SENHOR? Então veja, devemos assim 
amar a escatologia com esta primazia, de que temos uma esperança Real, pois cremos 
que em breve estaremos com o SENHOR, e a bem da verdade é a nossa vida pessoal 
com D’us com sinceridade, a Obra de Jesus No Calvário, e ter uma vida baseada na 
santidade a luz dos seus princípios que são a base de seu Reino, é que definem a nossa 
escatologia (Nosso destino final).   

Alguns conceitos podem dificultar nossa fé na Ressureição que é um dos pilares 
fundamentais que se cumprirão na 2ª Vinda de Jesus, pois a ressurreição para vida é o 
troféu, e comprova o poder de D’us sobre a morte e o pecado, e que nos tira do lago de 
fogo e enxofre, vejamos alguns conceitos errôneos a respeito do estado dos mortos: 

SHEOL (HADES) - GEENA 

Geralmente traduzidas pela palavra Inferno, que tem causado dificuldade na compressão 
dos termos. 

SHEOL (HADES)  

Palavra que nos dar o sentido de “o mundo dos mortos”, na mitologia grega Hades é 
irmão de Posseidon e Zeus e governava o mundo dos mortos. Mas independente o 
conceito grego, a Bíblia não abraça o contexto da mitologia grega, embora a palavra 
seja a mesma.  

Em Lucas 16:23-25, Hades tem o significado de um lugar de tormento das Almas ou o 
Espíritos dos ímpios, mas trata-se de um lugar intermediário, não confundir com 
purgatório, que é um outro conceito. O Conceito de Hades na Bíblia está ligado ao 
conceito da palavra Hebraica SHEOL, que já era conhecida pelos sábios de Israel. 
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Descrever Hades como a morada de satanás, não encontra respaldo nas escrituras, e 
não passa de uma sincretização da religião grega com a judaica.   

GEENA 

Deriva do Hebraico “Vale de Hinom”, onde se queimava lixo em Israel. Tem outro 
sentido como lugar de destruição final, é para lá que irão tanto o alma como o corpo dos 
ímpios (Mateus 10:28). Lugar preparado para satanás e seus demônios, (Mateus 25:41), 
o sofrimento será eterno, para lá irão todos os rebelados contra D’us e contra o seu 
Messias, É o lago de fogo, descrito em Apocalipse (20:11-15), Ninguém ainda se 
encontra lá, a besta e o falso profeta serão os primeiros a serem lançados lá.    

 

ALMA DORMINDO ou SONO DA ALMA 

Afirma que o homem só irar “despertar” novamente no dia da ressurreição, para os 
defensores do sono da alma, a morte é uma espera inconsciente pelo dia da 
ressurreição. Embora a Bíblia fale aparentemente da inconsciência, (Salmos 115:17, 
Eclesiastes 3:19-21), na verdade está se referindo a inatividade. E bom saber que 
conforme Lucas 16:23-25, 2Co5:8, Apocalipse 6:9, Eclesiastes 12:7, Gênesis 2:7 e 
Salmos 146:4 o homem salvo, sua alma volta para D’us (Seio de Abraão), habita com 
D’us e tem consciência. O Estado intermediário do homem será resolvido na 
ressurreição.   

PURGATÓRIO  

Segundo seus defensores é um estado intermediário entre o céu e o inferno. Mas Bíblia 
não trabalha com esses conceitos, sobre a salvação temos descrição de dois estados: de 
Bem-aventurança ou de sofrimento eterno. (Mt7:13-14; 25:46; Dn 12:2). 

REENCARNAÇÃO 

É a Doutrina que ensina que, após a morte, o individuo renasce neste mundo, ou seja, 
sua alma “reencarna” em outro ser, com a intenção de continuar pagando suas culpas. 
Existe varias vertentes que pregam como essa reencarnação acontece e ainda possuem 
divergências entre sim, como o conceito no Hinduísmo e no Espiritismo Kardecista. Mas 
o conceito não encontra base Bíblia, pois ENTRA EM CHOQUE COM A 
RESSURREIÇÃO, onde o corpo humano tem FUNDAMENTAL importância para D’us, 
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e onde o Apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espirito Santo do 
SENHOR. Ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo 
(Hebreu 9:27).  

ALMAS PENADAS 

Crença popular de que as almas após a morte ficam vagando pedindo ajuda para 
consertar pendência da vida anterior. Não tem Base bíblica para isso (Eclesiastes 9:5), os 
mortos não tem contato com o mundo dos vivos.  
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4. O REINO DOS CÉUS 

E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e 
crede no evangelho. Marcos 1:15 

Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido 
sob a lei, Gálatas 4:4 

A Palavra grega para o cumprimento do Tempo de D’us é “Kairós”, ou seja, o propósito 
de D’us sendo realizado entre os homens que de antemão foi anunciado pelos seus 
profetas. Bem, o tema central do Evangelho é o Reino dos Céus, mas falar do Reino nos 
leva a varios desdobramentos, desde a sua conceituação mais simples até a sua 
conceituação mais abrangente.   

Este assunto do Reino dos Céus foi extensamente trabalhado por grandes teólogos, 
como por Exemplo, Valdir Stueurnagel, René Padilla (Teólogo Equatoriano, fundador 
do Evangelho Integral) e George Eldon Ladd (Grande Teólogo Americano) afirmam que 
O Reino dos Céus é o tema principal da mensagem de Yeshua.  

O REINO DOS CÉUS E ALGUNS CONCEITOS 

O Tema do Reino dos Céus foi esquecido pela Igreja durante o tempo, mas qual seriam 
os motivos? Mortimer Arias fez uma lista destes conceitos, no qual chamou de reduções, 
que nos ajudam a entender o distanciamento deste tema no seio das Igrejas: 

 Patrística – Os Pais da Igreja influenciados pelo pensamento grego entendiam que 
o governo, Reino de D’us era espiritual. 

 Catolicismo Romano – Identifica que Reino dos Céus era a própria Igreja. 
 Liberal – Identificam o Reino dos Céus como uma nova ordem social. 
 Apocalíptica – Vê o Reino dos Céus como algo apenas futuro. 
 Carismática – Identificam O Reino dos Céus como o poder para salvar, de libertar 

o pecador aqui e agora. O Reino é presente e atua com poderes nos dias atuais. 

O Assunto é interessante, mas o que de fato acontece é que o Reino dos Céus, Foi 
Ontem, é Hoje e será definitivo no futuro, é algo dinâmico e presente, com 
desdobramento para Eternidade. Podemos dizer que o Reino dos Céus e a soberana 
vontade de D’us, se manifesta da Eternidade para o tempo e o espaço, e volta do tempo 
e espaço para a eternidade.  Mas podemos afirmar, e também baseado no conceito de 
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muitos eruditos das escrituras, que o Reino Já foi estabelecido quando Jesus veio, 
morreu por nossos pecados e ressuscitou, assim, o Reino dos Céus invadiu esse reino 
humano e de trevas, onde Ele despojou os principados e potestades, expondo-os ao 
desprezo público (Cl 2:15), mas a completude deste reino se dará na 2ª vinda de Jesus, 
onde o Reino será Eterno e definitivo.  

O Termo Reino, no grego é Basileia, tem o sentido de dinâmico, que não fica parado, o 
evangelho de Marcos 9:1 registra: “Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns 
há que não provarão a morte sem que venham chegado o Reino de D’us com poder”.  

Auto Basileia, segundo Orígenes, é manifesta pela presenta de Jesus entre os homens, 
ele é o próprio Reino, João 1:14, diz: “O Verbo se Fez carne” é a chave do Reino, pois 
Ele é o Emanuel, D’us habitando por meio de Jesus entre os homens. Toda vida 
messiânica de Yeshua, curando, ministrando, realizando sinais e prodígios, sendo 
crucificado e ressuscitando, são sinais que apontam profeticamente para o Reino que 
chegou! E com poder.  

Jesus Nosso SENHOR explicar que participar deste Reino requer participar de sua 
morte, ou seja, devemos muitas vezes padecer e sofrer por conta dEle.  

À Jesus atribuiu-se dois títulos no antigo testamento, que é o Messias (Dn 7:13) e ao 
Servo sofredor (Isaías 53).  

O Reino tem realidade futura também (Apocalipse 22:20), É justamente esta 
proclamação da Igreja, já há 20 séculos. Dr. George Eldon Ladd, na sua fantástica obra, 
Teologia do Novo Testamento, destaca três tipos de afirmação em relação ao futuro 
escatológico, vejamos:  

IMINÊNCIA – Marcos 13:30 – O Reino se estabecerá a qualquer momento, Jesus sempre 
passou a ideia do Reino chegando em definitivo. Temos assim a impressão de que o 
Reino se estabelecesse logo após a pregação dos Apóstolos.    

DEMORA – Marcos 13:7-10 – Jesus mostra que os discípulos seriam levados aos 
tribunais por amor a Ele, mas seria necessário que o Evangelho fosse pregado em todas 
nas nações e assim virá o fim.  

INCERTEZA – Marcos 13:32-37- Jesus afirma que não compete a ele saber quando viria 
o reino em plenitude (v32), aqui Jesus ensina a vigiar quando Ele conta a parábola da 
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figueira, quanto ao tempo da Parousia (Vinda), ensinando que os homens devem estar 
espiritualmente prontos para encontrar o SENHOR a qualquer ocasião. 

COMO ENTRAR NESTE REINO?  

O Único caminho é o Arrependimento, Teshuvá no hebraico e Metanoia no grego, que 
significam, voltar-se para D’us, e se deixar ser transformado, tendo uma mudança radical 
de pensamento, mentalidade e de vida. Esse arrependimento não é apenas no novo 
testamento, mas por todo o antigo testamento vemos esse caminho, não existe 
dispensações como alguns propõem.  

O REINO E O IDE DA IGREJA 

A promessa do Reino traz implicações práticas em nossa missão. Somos chamados a 
vigiar, pois não sabemos quando o Reino virá em sua total plenitude. Somos chamados 
ao arrependimento. Somos chamados para mudar nosso comportamento mundano e 
nos adequar à chegada do Reino de D’us. E isso causa implicações em nosso 
discipulado, pois temos de formar pessoas com os ideais do Reino. 

Juan Carlos Ortiz (Pastor e Avivalista Argentino, de Buenos Aires), no seu famoso livro, 
O Discípulo, explica isso mostrando que nossa consagração deve ser total, pois somos 
participantes do Reino de D’us e aguardamos a sua consumação.  
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5. 2ª VINDA DE JESUS E O ARREBATAMENTO 

A volta de Jesus é representada por três palavras na escatologia de Paulo: Parousia, 
Apocalypsis e Epiphaneia, vejamos o conceito destas palavras. 

PAROUSIA – Vinda ou presença. Foi Usado pelo Ap. Paulo, quando se referiu a vinda 
de Estéfanas (1Co 16:17), a sua própria chegada em Filipos (Fp 1:26). Esta palavra esta 
ligada a presença pessoal e foi usada para se referir a volta de Jesus, relaciona com as 
bençãos destinadas aos Cristãos (1Co15:23; 1Ts4:14-17) e com destruição do homem 
do pecado (2Ts2:3). 

APOCALYPSIS – Desvendamento, descoberto ou revelação. Relacionar com vinda de 
Jesus e revelação a todo mundo, (2Ts1:7; 1Co1:7). Assim é a revelação no Livro de 
Apocalipse: de Jesus em Glória, ou seja, toda glória de Yeshua em breve será revelada 
ao muno.   

EPIPHANEIA – Aparição, Resplendor. Indica a forma visível da Pessoa de Cristo. Citado 
de Forma restrita pelo Ap. Paulo, que diz: “Destruirá o iníquo pela Epiphaneia de sua 
Parousia” 2Ts 2:8. A imortalidade veio por meio da aparição (Epiphaneia) de Jesus na 
carne (2Tm1:10), mais isto também é futuro, uma vez que aguardamos “O 
Aparecimento da glória de nosso grande D’us e Salvador Jesus Cristo” (Tt 2:13). 

 

O ARREBATAMENTO DA IGREJA 

Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os 
que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o 
Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16,17 

Arrebatamento significa ser tirado, arrancado, levado. Baseado neste texto não resta 
duvida, é o dia em que NOSSO SENHOR VOLTARÁ, e nos encontraremos com ele nas 
nuvens. Não sabemos a data de sua vida, e O SENHOR não deixou essa informação. É 
evidente que o arrebatamento está ligado a vinda do SENHOR, mas nossa maior alegria 
e esperança deve esta em esperar por Ele ansiosamente, consagrando nossa vida e nos 
santificando, pois o arrebatamento é somente a consequência de nossa vitória. Podemos 
dizer que quem se preocupa demais com o “Arrebatamento”, se esquece da própria 
vida, e vai ficar para trás.  
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COMO SERÁ O ARREBATAMENTO? 

Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que 
não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus 
dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do 
Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os 
que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de 
arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.   

1 Tessalonicenses 4:13-17 

Segunda as palavras do próprio SENHOR, os mortos ressuscitarão ao som de sua voz. 
Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros 
ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que 
fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5:28,29 

UMA GRANDE VOZ - Esse grito é o chamado de Cristo dizendo: “vem” à sua Igreja, É a 
hora da ressurreição dos mortos.  

A VOZ DO ARCANJO – Possivelmente a voz de Miguel (Dn12:1). Mas há bastante 
especulação e debates sobre o tema, podendo se referir também Voz de Autoridade do 
Mestre.  

OS QUE MORRERAM EM CRISTO RESSUSCITARÃO – Cremos que todos os salvos da 
Igreja serão ressuscitados e os do antigo testamento também.  

DEPOIS NÓS OS VIVOS QUE FICAREM, SERÃO ARREBATADOS – Os vivos salvos 
que estiverem por conta da ocasião do arrebatamento serão transformados (Fp3:21). 

QUEM DESFRUTARÁ DO ARREBATAMENTO – Todos os realmente salvos por Jesus 
Cristo, Selados com o Espírito Santo e que vivem ou viveram uma vida de fidelidade e 
serviço ao SENHOR e ao Seu Reino. Pelo Fato de Paulo se referir aos que estão mortos 
como: “Aos que dormem em Jesus” (1Ts4:14). 

Uma questão teológica surge que é a seguinte: Os que dormem em Jesus, se referem 
apena a Igreja ou Inclui também os Salvos do Antigo Testamento? 
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Existem duas Linhas de Explicação 

1ªLinha – Diz que “Os que morreram em Cristo” 1Ts4:16, “Os que são de Cristo” 
1Co15:23, Incluiriam os salvos da primeira aliança, na ocasião da ressurreição e do 
arrebatamento.  

2ª Linha – Diz, e é Mais complexa, explica que os santos do antigo testamento já teriam 
ressuscitado por ocasião a ressurreição de Cristo. Baseada em Mt27:52-53, que diz que 
os sepulcros de muitos santos que dormiam foram abertos e entraram na cidade. “Levou 
cativo o cativeiro” em Efésios 4:8, é vista como a transferência dos da antiga aliança que 
se encontravam no Sheol/Hades (Lc16:1-31) para as regiões celestiais, referidas depois 
como “terceiro céu ou paraíso” (2Co 12:2-4), embaixo do altar (Ap 6:9-11). 

Mas a bem da verdade é que a esperança da ressurreição abrange todos os salvos de 
todas as épocas (Hb11:35). 

Pegando carona neste debate, vamos para outro: Quando será o arrebatamento? 

 Antes da grande tribulação? 
 Depois da grande tribulação? 
 Ou durante a grande tribulação? 

Traremos sobre este tema no próximo capitulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

18 

6. A GRANDE TRIBULAÇÃO 

A grande tribulação é uma expressão teológica, tirada de Apocalipse 7:14, que se refere 
a um período profetizado repetidamente tanto no primeiro testamento quanto no novo 
testamento. Conhecido também como “Dia do SENHOR” ou “Dia da Ira ou Vingança”, 
período compreendido como de angustia e de dor, como nunca houve em nenhum 
outro período da história humana. (Dn 12:1, Mt 24:21, Mc 13:29). 

As Principais Correntes escatológicas sobre este período são o: Pré-Tribulacionismo, Pós-
Tribulacionismo e Meso-Tribulacionismo. Vejamos estas correntes e seus pontos fortes 
dentro de suas explicações: 

 Pré-Tribulacionismo – Posição aceita na maioria das igrejas brasileiras, explica que a 
Igreja não passará pelo sofrimento da grande tribulação. Antes, se livrará dela por 
causa das promessas de D’us. (Is 57:1, 2 Ts2:7, Ap. 3:10). Quando Igreja for 
arrebatada, virá sobre o mundo o anticristo (1 Ts 5;1-6, 2 Ts 2:3-12, Ap. 1:3), e assim 
marcará o inicio da grande tribulação, que será um período de grande sofrimento, 
não somente por causa da besta que estará reinando neste período, mas por causa 
das grandes catástrofes e pragas enviadas ou permitidas por D’us (Mt 24:21, Mc 
13:19, Lc21:25-26, Ap. 6:1-8, 12:17, 16:1). Esta posição esta fundamentada no 
dispensacionalismo, classificando Israel e a Igreja como dois grupos absolutamente 
distintos, usando as 70 semanas de Daniel como base para tal interpretação, onde na 
grande tribulação D’us voltará a trabalhar com Israel, e não com a Igreja, onde a 
mesma já teria sido arrebatada (Salva) no período da chamada dispensação da graça.  
 
Pontos Fortes - Vemos aqui dois métodos de Interpretação, Literal e Alegórico, com 
predomínio do Literal, vejamos alguns dos pontos contundentes: 
 

1º. Arrebatamento antes da grande tribulação, chamada “ira futura” (1 Ts 1:10); 
2º. A Grande Tribulação é a última semana de anos das 70 semanas de Daniel 9:24-27, 

portanto terá duração de 7 anos; 
3º. Por conta do dispensacionalismo, entende que o proposito da grande tribulação é 

disciplinar, castigar e repreender Israel para assim aceitarem a Jesus como Messias 
(Dt4:30, Ez 20:37); 

4º. Explica que esse período será terrível, portanto não será uma tribulação qualquer, 
como uma crise financeira, desemprego, ou perseguição isolada, mas será marcado 
por catástrofes terríveis em todo o mundo e até as estrelas céus. 
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 Pós-Tribulacionismo – Tem crescido este posicionamento entre os estudiosos de 
escatologia, esta posição parte do principio que não há uma dispensação mais uma 
igualdade entre Israel e a Igreja. Explica que os eventos narrados em 1 
Tessalonicenses 4:13-18 ocorrem somente depois da grande tribulação, onde a Igreja 
estaria presente durante este período, mas sendo protegida dos danos deste período 
terrível. 

Pontos Fortes - Vemos aqui dois métodos de Interpretação, Literal e Alegórico, 
havendo um equilíbrio entre os dois métodos, vejamos alguns dos pontos 
contundentes:  

1º. Nega o dispensacionalismo; 
2º. A Igreja passa pela grande tribulação, mas não estará sujeita à ira de D’us, que será 

derramada sobre o mundo incrédulo;  
3º. Não há distinção no que diz respeito a grande tribulação, entre Israel e a Igreja, mas 

tanto a Israel quanto a Igreja são poupados da “Angustia de Jacó” (Jr 30:7). Obs: No 
que diz respeito a salvação não existe distinção entre a Israel e a Igreja, mas pode se 
dizer, que essa diferença existe quanto aos seus propósitos, Israel como nação 
coorporativa que uni as nações em uma só família de D’us com a vinda do Messias; 

4º. A Grande tribulação não visa punir os “Judeus”, mas é um Julgamento sobre o 
pecado; 

5º. Não há um cumprimento das 70 semanas de Daniel, pois já se cumpriram em sua 
totalidade; 

6º. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão; e sereis 
odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão 
escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão 
muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o 
amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. 
Mateus 24:9-13. Este texto com outros (Lc 23:27-31, Mc 13:9-13), trazem promessas 
de tribulação para a Igreja, não há qualquer distinção na aplicação deles à Igreja ou à 
Israel.   
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 Meso-Tribulacionismo – Tem menos adesão, e ensina que a Igreja permaneceria nos 
3 anos e meio da grande tribulação mais branda, e na metade desta tribulação 
haveria o arrebatamento. Este posicionamento parte do principio analisado em 
Apocalipse 11:1-2, que é uma referencia aos 42 meses, que seria igual à 1260 Dias, 
veja:  
 
E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara; e chegou o anjo, e disse: Levanta-
te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está 
fora do templo, e não o meças; porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa 
por quarenta e dois meses. 

E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe 
poder para agir por quarenta e dois meses. Apocalipse 13:5 

E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali 
fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. Apocalipse 12:6 

Os 1260 dias divididos por 30 dias (Um Mês), equivalem à 42 meses: 

E Finalmente,  

E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, 
ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, 
fora da vista da serpente. Apocalipse 12:14 

Esse seria um período em que a Igreja não estaria exposta a nenhum Juízo ou castigo 
divino, visto que foi salva a tempo, no meio da grande tribulação.  
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7º. A BATALHA DO ARMAGEDON E O ANTICRISTO 

O Armagedon se relaciona com o vale do Hinom, Ali o anticristo com as nações rebeldes 
lutará contra as nações que não concordarem com seu governo, e assim envolverá a 
nação de Israel, e neste contexto O Messias descerá dos céus, com todos os seus remidos 
seja em um arrebatamento Pré, pós ou meso-tribulacionista, para destruir o anticristo e 
reinar a parir de Israel sobre todo mundo.  

 A Guerra do Armagedon (Ap 16:16) – Significa vale do Megido, ou Esdrelon, é 
uma planície de Israel, em Samaria. Armagedon representa “Derrubar”, “Matar”, 
“Cortar”, lugar de mortandade. Esse lugar pode ser chamado de “lagar”, Veja: 
Ap. 14:20. 
 

 Profecias sobre o Armagedon - Chegará o estrondo até à extremidade da terra, 
porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a 
carne; os ímpios entregará à espada, diz o Senhor.  
Jeremias 25:31 

Portanto esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo; 
porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles 
derramar a minha indignação, e todo o ardor da minha ira; porque toda esta terra 
será consumida pelo fogo do meu zelo.  

Sofonias 3:8 

Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade 
será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas; e metade da 
cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da 
cidade. E o Senhor sairá, e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no 
dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, 
que está defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será 
fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito 
grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para 
o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até 
Azel; e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei 
de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo.  

Zacarias 14:2-5 
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 A Finalidade e o Sentido do Confronto - Chegará o estrondo até à extremidade 
da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com 
toda a carne; os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Jeremias 25:31 
Segundo ambas as vertentes, haverá uma guerra das tropas do anticristo 
marchando em direção a Israel, onde Jesus voltaria em um momento crucial 
desta guerra, aprisionando o anticristo e derrotando suas tropas.  
 

 Definições do anticristo na Bíblia – A figura do anticristo ou antiungido seria de 
um ser que se opõem a todas as verdades Bíblicas e seus princípios.  
PASSAGEM QUE FALAM DO ANTICRISTO – 1João 2:18,22; 4:3, 2João7. 
O INÍQUO (HOMEM DO PECADO, FILHO DA PERDIÇÃO – 2 Tessalonicenses 
2:1-10 
A BESTA QUE SAIU DO MAR – Apocalipse 13 
FEROZ ASPECTO – Daniel Capítulos 7,8,11 
ÍMPIO – Jó 15:20-30, Isaías 11:4 
 

 A Derrota do anticristo – Em Daniel 2, vemos a figura de uma estatua que é 
símbolo do governo Humano, representa as principais potências que exerceram 
domínio na história. Do ouro da estatua que vai até o ferro e barro símbolo da 
decadência humano, que é derrotado o domínio humano assim quando começar 
o dia do SENHOR. (Daniel 2:44, 2:35), tudo sendo banido para dar lugar a uma 
nova ordem. (Ageu 2:21-22 Obadias21) 
Igreja Vitoriosa – Efésios 2:2, 6:12, Apocalipse 12:7-8, O Arrebatamento é a 
demonstração da vitória do reino do Messias. Apocalipse 12:10, O Reino chega 
em plenitude.  
O DIA DO SENHOR – Trará a destruição das duas oposições do reino de Cristo: 
A – O Reino dos Demônios neste mundo B - O Reino dos homens em oposição a 
D’us, reino do anticristo. 
 

Estas duas resistências cumpriram o texto de Isaías 24:21 - E será que naquele dia o 
Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas(o trono de satanás), e os reis da terra 
sobre a terra. (reino do anticristo). 

 

 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

23 

8º. O MILÊNIO  

Em Apocalipse 20:1-6, temos a expressão de mil anos, que é mencionada 5 vezes, e é 
uma referencia direta ao Reino Milenar, que será mais uma etapa do caminho para a 
Eternidade, que será de novos céus e nova terra. Um período especifico de paz e 
prosperidade assim está registrado em todo o antigo testamento, nos profetas e nos 
Salmos. Neste período os salvos desfrutarão e Reinarão com o MESSIAS YESHUA.    

 Governos humanos – Haverá absoluta submissão de todos os governos da terra 
ao Reinado de Cristo, veja estas passagens (Sl 2:1-3, 72:8-11, Ap.2:27, Is 60:12, 
Zc 14:17, 1Co 4:6, Ap. 1:1).  

 A Prisão de Satanás – Haverá a ausência do tentador, embora não haja a 
ausência do pecado, pois estamos sujeitos ao mundo, poderá haver neste período 
pessoas que ainda não tem novos corpos. Apocalipse 20 marca o aprisionamento 
de satanás. Podemos dizer que o milênio marca a fase mais avançada da 
redenção da humanidade. Poderá haver pecados ainda neste período (Isaias 
65:20), haja vista que o homem é responsável pelos seus atos.  

 Mudanças na sociedade – Todas as Mazelas da humanidade serão drasticamente 
alteradas (Salmos 72).   

 Mudanças na natureza – Haverá uma mudança na ordem da natureza, como a 
ausência de animais carnívoros e predadores. (Isaias 66, 1 Cor 2:9, Gn 1:29, 9:3 
Rm:20-21) 

 Mudanças politicas entre os povos – O Messias regerá no milênio com mão 
potente e governabilidade total. 

 Mudança na saúde – Milênio é tratado como um lugar onde as doenças são 
banidas e haverá longevidade, a ponto de quem se alguém morrer com cem anos 
morrerá cedo (Isaías 35:5-6, 65:20, 65:22) 

 Mudança para com Israel – Os judeus serão colocados por cabeça, Jerusalém será 
a capital mundial no milênio e governará a vida Espiritual das Nações (Dt28:13, 
Isaías 60:1-3).  

 Mudanças quanto ao conhecimento de D’us – Haverá um crescimento gradativo 
até tomar toda a Terra. (1Co15:24, Ap. 20:2-3, Dn2:35, 1Co15:25, Hebreus2:7-
8, Ap. 20:3-14). O Diabo será solto ao fim do milênio e haverá uma espécie de 
provação para algumas pessoas, aí então o diabo e todos os rebelados serão 
lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus ao final de tudo entregar o Reino Ao 
ETERNO, e D’us será tudo em todos (1Co15:24,26,28). 
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Conceitos Diversos referentes ao milênio.... 

 Pós-Milenismo – Defende que vinda de Yeshua dar-se-á ao fim o Milênio, esta 
posição parte do otimismo do poder do evangelho para transformação. Embora 
na atualidade não haja grandes defensores.  

 Amilenismo – Exclui a ideia de milênio, explicando que a Igreja permanecerá ate 
a volta de Jesus. Creem que de certa forma já se vive o milênio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia  

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

25 

9º. JUÍZO FINAL E A VIDA ETERNA 

A Eternidade 

Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os 
homens, e em todo o lugar, que se arrependam; Atos 17:30 

O Juízo final marca o acerto de contas final com a humanidade, quando os perdidos 
receberão sua sentença. (Hb4:15, João 5:27, 5:22-23, Mt3:12, Ec12:13-14, Ap. 20:11-
15, 1Cor6:2-3, At24:15, Ap.20:14, Mt10:28, 1Co15:54-55). O Ultimo inimigo a ser 
vencido é a morte (1Co 15:54-55, Rm5:12, Gn1:31) 

O Destino final dos perdidos, conceitos errôneos:  

 Universalismo – Ensina que todos serão salvos, a Bíblia nos afirma outro 
conceito, os Salvos tem um destino e os ímpios tem outro (Ml3:18, Mateus25:34-
4, Ef1:101).  

 Inferno temporário – É como um lugar de purificação, mas o Juízo sempre nos 
passa a ideia de punição eterna (Ap. 14:11) 

 Aniquilacionismo – Anula a ideia de um lugar de tormento.  

O Destino do povo de D’us, os salvos: Os salvos desfrutarão de um estado pleno, 
embora não tenhamos uma noção clara, mas será incomparável (1 Cor2:9). 

Condições gerais no milênio: 

 Um universo sem morte – A morte será lançada no lago de fogo (Ap.20:14). 
 Um universo sem pecado – A Justiça será eterna (2Pe3:13, Dn 9:24). 
 Um universo sem um agente maligno – O Maligno será lançado no lago de fogo 

(Ap.20:10). 
 Um universo onde D’us é tudo em todos – Perfeito na presença de D’us 

(1Co15:28, 1Jo1:5) 
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Uma Palavra Pastoral,  

Mas vós vede; eis que de antemão vos tenho dito tudo. Marcos 13:23. Nosso SENHOR 
nos exorta com antecedência, deixando de lado as controvérsias, é fato que O Messias 
Yeshua voltará para destruir as forças do mau e implantar seu domínio Eterno neste 
Universo, é a consumação dos séculos e da História. Todo esse conhecimento 
escatológico visa nos levar a uma vida dedicada ao serviço do Reino dos Céus, 
aguardando dia a dia a vinda do SENHOR com poder e grande glória, nossa alma deve 
ansiar incansavelmente por sua vinda, Maranata, vem SENHOR Jesus.    

Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas 
cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28 
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QUESTIONÁRIO 

1. Defina Escatologia. 
2. Cite os métodos de interpretação escatológicos. 
3. Cite as palavras gregas que se referem à vinda de Jesus. 
4. Cite os falsos conceitos sobre o estado dos mortos. 
5. Explique por que o conceito de Reino ficou em desuso ao logo dos tempos. 
6. Cite a definição em relação ao futuro escatológico sendo George Eldon Ladd. 
7. Explique sobre os dois grupos que participarão do arrebatamento. 
8. Cite os pontos fortes sobre o Pré-Tribulacionismo. 
9. Cite os pontos fortes sobre o Pós-Tribulacionismo. 
10. Explique o conceito de Antiungido ou Anticristo. 
11. Explique sobre o posicionamento Amilenista e pós-milenista.  
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