
ESCATOLOGIA 

 
A doutrina das últimas coisas 



Na escatologia “inaugurada” 
em Paulo... 

Já estamos experimentando 
algumas das bênçãos do futuro... 



Na escatologia “inaugurada” 
em Paulo... 

Já estamos experimentando 
alguns sinais do futuro... 



A Escatologia do NT apresenta 
uma justaposição das duas 

épocas... 

A Época Presente (Já) 

A 

Vinda 

do  

Messias 

A Era do Porvir (Ainda Não) 

A Volta do 
Senhor e o 
Arrebatamento 
Da Igreja 

As bênçãos do Reino  



Observemos a justaposição das 
duas épocas... 

A Época Presente (Já) 

A 

Vinda 

do  

Messias 

A Era do Porvir (Ainda Não) 

A Volta do 
Senhor e o 
Arrebatamento 
Da Igreja 

As bênçãos do Reino  

O Indicativo: 

Nossa Posição 

O Imperativo: Nossa Experiência 



Porque vivemos nesta justaposição das duas 
épocas... 

A Época Presente (Já) 

A 
Vinda 
do  
Messias 

A Era do Porvir (Ainda Não) 

O 
Arrebata-
mento 
da 
Igreja 

As bençãos  
 do Reino  

Paulo pode usar o 

indicativo para indicar a 

realidade que nós já 

temos em Cristo 

E o imperativo para mostrar 

as implicações práticas da 

nossa posição... 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 Segunda Vinda de Cristo: a volta corporal 
de Cristo à terra, primeiro em glória como 

Juiz, e depois como Rei. 

 

 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 Segunda Vinda de Cristo: a volta corporal 
de Cristo à terra, primeiro em glória como 

Juiz, e depois como Rei. 

 

 Arrebatamento: o reunir instantâneo de 
toda a Igreja existente na terra para 

encontrar-se com Jesus nos ares e estar 
presente para sempre com Ele. 

 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 Milênio: o período de mil anos 
revelado em Apocalipse 20, durante o 
qual Cristo reinará sobre a terra em 
cumprimento às Alianças. Será um 

período de paz, prosperidade e justiça. 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 Pré-milenismo: a visão de que a 
Segunda Vinda de Cristo acontecerá 

primeiro, e aí será seguida pelo 
cumprimento literal do Milênio de 

Apocalipse 20. 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 Pós-milenismo: a visão de que o 
mundo será “cristianizado” 

gradativamente, e a Igreja reinará 
durante um milênio (não literal) antes 

da vinda de Cristo. 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 Amilenismo: a visão que diz que não 
haverá Milênio onde Cristo ou a Igreja 

reinará literalmente na terra. A Segunda 
Vinda simplesmente ocorrerá no final da 

história. 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 Tribulação: o período de sete anos 
que antecede à Segunda Vinda de 

Cristo, no qual haverá grande 
sofrimento e angústia sobre a terra, à 

medida que Deus derrama Sua ira 
prometida contra o pecado. 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 Pré-tribulacionismo: a visão que 
afirma que o arrebatamento acontecerá 

na história, sem aviso prévio, após o 
qual a tribulação começará e ele terá 

seu complemento na segunda vinda de 
Cristo (portanto a igreja não passará 

pela tribulação). 



PRÉ-TRIBULACIONISMO 

TRIBULAÇÃO 

Volta de                              
Cristo 

 

A tribulação não é um período de 
purificação ou prova para a Igreja. 

  

Haverá duas fases da vinda de Cristo e três 
ressurreições.  

  

O objetivo do arrebatamento é livrar a Igreja da tribulação. 
Enfatiza a iminência do retorno de Cristo 

 

 Mt 24 (14), 25; Rm 8.19-25; 1Co 1.7; Fl 4.5; Tt 2.13; Tg 5.8-9; 
Jd 21.  



PRÉ-TRIBULACIONISMO 

 

 1 - Será uma grande tribulação sem 
paralelos na história. 

 
 2 - Será um período de transição, 

encerrando o período em que Deus lidou 
com os gentios. 



PRÉ-TRIBULACIONISMO 

 

 3 - A tribulação não deve ser entendida 
como um período de disciplina para os 

crentes ou de purificação da Igreja. 
 

 4 - O arrebatamento da Igreja 
acontecerá logo antes da tribulação.  

Seu objetivo é livrar a Igreja da tribulação, 
pois não estamos mais sob a ira de Deus 

(1Ts 1.10 e 5.9). 



PRÉ-TRIBULACIONISMO 

 5 - Essa vinda de Jesus será secreta  
(para os santos). 

 
 6 - Nessa vinda, Jesus não chegará a 

terra, pois o encontro será nos ares 
(1Ts. 4.17).  

A segunda vinda se dará em dois 
estágios. 

 



PRÉ-TRIBULACIONISMO 

 

 7 - Haverá três ressurreições: a 1a será a 
ressurreição dos justos que estiverem 

mortos quando do arrebatamento; a 2a 
será a ressurreição dos santos que 

tiverem morrido durante a tribulação e, a 
3a será a ressurreição dos injustos, no 

final do milênio.  
 

 



PRÉ-TRIBULACIONISMO 

 

 8 - A volta de Jesus é iminente, uma vez 
que seu retorno precederá a tribulação, 
nada resta para ser cumprido antes do 

arrebatamento, podendo Sua volta 
acontecer a qualquer momento, ou 

mesmo neste exato segundo. 
 

 



PRÉ-TRIBULACIONISMO 

 

 9- Jesus voltará visível e glorioso com os 
santos 

 
 10 - Haverá dois julgamentos. A Igreja 
será julgada quando do arrebatamento, e 

será nesse momento que serão 
distribuídos os galardões pela fidelidade. 

Mas no final do milênio haverá o 
julgamento dos ímpios, diante do trono 

branco. 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 Meso (Midi)-tribulacionismo: a visão 
que afirma que o arrebatamento 

acontecerá na história, no meio da 
tribulação e ele terá seu complemento na 

segunda vinda de Cristo. A igreja 
enfrentará a parte menos severa da 
tribulação, durante três anos e meio, 

(portanto a igreja será removida antes da 
ira de Deus ser derramada). 

 



MESO OU MID -TRIBULACIONISMO 

TRIBULAÇÃO 

Volta de                              
Cristo 

 

A Igreja enfrentará a parte menos severa da 
tribulação 

  

A Igreja permanecerá na tribulação durante três 
anos e meio 

  

A Igreja será removida antes que a ira de Deus seja 
derramada 

 

Dn 7.25;  9.27; 12.7 e 11; Ap 11:1-2; 12.14 13:5  



MESO -TRIBULACIONISMO 

 
 

 1 - O arrebatamento acontecerá na 
história, no meio da tribulação 

 
 2 – O arrebatamento terá seu 

complemento na segunda vinda de Cristo. 



MESO -TRIBULACIONISMO 

 

 3 - A igreja enfrentará a parte menos 
severa da tribulação, durante três anos e 

meio. 
 

 4 – A igreja será removida antes da ira de 
Deus ser derramada. 

 

 
 



MESO -TRIBULACIONISMO 

 

 5 - A igreja passará por parte da grande 
tribulação, ou seja, pela primeira parte, 

42 meses, Ap 11:1-2 e 13:5, 1260 dias, Ap 
12:6, ou tempos e um tempo e metade de 

um tempo Ap 12:14. 
 

 
 



MESO -TRIBULACIONISMO 

 

 6 - A igreja passará apenas por parte da 
grande tribulação que é o período em que 
não haverá o chamado derramamento da 

ira de Deus.  
 7 - A igreja não estará exposta a nenhum 

juízo ou castigo divino, visto que será 
socorrida à tempo.  

 
 

 
 



ARREBATAMENTO PARCIAL 
 

Esta corrente doutrinária não se aprofunda 
sobre quando acontecerá o 

arrebatamento da igreja, se no começo, 
no fim ou durante a grande tribulação, 
mas defende que nem todos os crentes 
serão arrebatados, mas apenas os que 

estiverem vigiando, e esperando por este 
acontecimento, a ponto de serem dignos 
de participarem deste evento de acordo 
com Lucas 21:36, Filipenses 3:20, Tito 

2:13, II Tim 4:8, Hebreus 9:28. 
 

 

 
 



CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 Pós-tribulacionismo: a visão que diz 
que o arrebatamento coincidirá com a 
segunda vinda de Cristo ao final da 

tribulação.  

 (portanto a igreja passará pela 
tribulação). 



PÓS-TRIBULACIONISMO 

TRIBULAÇÃO 

Volta de                              
Cristo 

 

A tribulação é um período de purificação ou prova 
para a Igreja. 

  

O Senhor preservará a Igreja durante a tribulação, 
mas não a livrará dela 

 
 

Faz distinção entre “ira de Deus” (contra os ímpios) 
e “tribulação” (para purificação dos santos). 

 

Mt 24.9, 21, 29; Mc 13.19, 24; Ap 7.14 



Escatologia  

 Tem no seu manto e na sua coxa  

um nome inscrito: 

REI DOS REIS e 

SENHOR DOS SENHORES! 

(Ap 19.16) 



Escatologia  

Teologia do  

Novo Testamento 

 prof Itamir Neves 


