MARCIANO
DE BRITO

ENSINO DIMENSÃO ESCATOLÓGICA 24/08/2020
RELIGIOSO DAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS
OCIDENTAIS: CRISTIANISMO

ROTEIRO DE AULA
Tema: Dimensão Escatológica das Tradições Religiosas Ocidentais: Cristianismo
Objetivo:

•

Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas do Cristianismo em
relação aos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do
gênero humano.

•

Investigar as possíveis respostas para a vida após a morte no Judaísmo.
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Visão Cristã da Morte

• A morte de Cristo é a resposta para
a morte no Cristianismo. Jesus
experimentou:
1. Perda e abandono

Marcos 15,34.

2. Entrega da vida nas
mãos de Deus

Lucas 23,46

3. Ser acolhido e
ressuscitado por Deus

Atos 2,24.

• Luz da Ressurreição: A morte é a
grande passagem para a vida plena.
Com a morte, se entra no nível
glorificado, junto de Deus.

• Novo nascimento, transformação
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Visão Tradicional Evangélica
Arrebatamento da Igreja e Vinda de Jesus
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1. Todos os que morrem, dormem no sono
eterno até que Jesus volte.

Tradição Evangélica
Visão Geral

.

2. Antes da vinda de Jesus, haverá um tempo
de tribulação e crise na humanidade.
3. Haverá ainda um tempo de paz e felicidade
para os justos neste mundo (Milênio), antes
do Fim.
4. Quando Jesus voltar, julgará os vivos e os
mortos.
5. Jesus entregará ao Pai o Reino. Será o FIM!
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Visão Evangélica
Vinda de Jesus
ETAPAS

TEXTO BÍBLICO

1

Virá para Igreja .

1 Tessalonicenses 4:16,17

2

Será secreta e de surpresa.

Mateus 24:36-41
1 Coríntios 15:52

3

Ocorrerá a ressurreição dos mortos salvos e a transformação dos vivos
salvos .

1 Coríntios 15:51-53.
1 Tessalonicenses 4:13-18)
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Os vivos salvos serão arrebatados juntos .

1 Tessalonicenses 4:17

5

Vivos salvos serão levados ao Céu.

Jo 14:2,3.
1 Tessalonicenses 4:13-18.

6

O arrebatamento livra a igreja da “ira futura”.

1 Tessalonicenses 1:10; 5:9).

7

Os infiéis não terão parte no arrebatamento .

Mateus 25:1-13; Lc 12:45)

8

Os infiéis farão parte da igreja apóstata.

Apocalipse 17:1.

9

Após o arrebatamento virá a “ira do Senhor”, durante a grande
tribulação, sobre os que ficarem .

1 Tessalonicenses 5:2-10
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Visão Evangélica
Propósitos do Arrebatamento
ETAPAS

TEXTO BÍBLICO

1

Levar a Igreja para junto de Deus

João 14:3.
1 Tessalonicenses 4:17

2

Livrar a Igreja da Grande Tribulação

1 Tessalonicenses 1:10.
Apocalipse 3:10, 7:14, 12:1

3

Consumar a salvação do crente

Romanos 8:7,8,23; 13:11.
1 Pedro 1:5

4

Glorificar os salvos

Romanos 8:16-18.
Colossenses 3:4

5

Julgar e recompensar os salvos pela fidelidade

Mateus 13:30,40,43; 16:27.
2 Coríntios 5:10.
Apocalipse 22:12

6

Promover as bodas do cordeiro.

Apocalipse 19:7
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Visão Evangélica
Alguns sinais da vinda de Jesus
ETAPAS

TEXTO BÍBLICO

1

Falsos Cristos.

Mateus 24:5, 23-24

2

Guerras e rumores de guerras.

Mateus 24:6

3

Nação contra a nação.

Mateus 24:7

4

Fome e pestes.

Mateus 24:7

5

Terremotos.

Mateus 24:7

6

Ódio, Traição e Morte

Mateus 24:9-10

7

Aumento da Ciência.

Daniel 12:4

Renascimento de Israel

Isaías 66:8-10.
Jeremias 23:7-8.
Mateus 24:3;32- 34
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Visão Tradicional Católica
A Morte separa o Corpo da Alma.

A promessa de Deus já
se realiza na história

A promessa de Deus
ainda não se cumpriu

Tensão Escatológica
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1.

A alma vai para o JUÍZO PARTICULAR: Se o
saldo for positivo, vai para o Céu. Se
terminou mal, vai para o Inferno, queimar
eternamente com os demônios. Se não
estiver preparada, a alma pena por um
tempo no fogo do Purgatório e vai para o
Céu.

2.

JUÍZO FINAL: Quando Jesus voltar (PARUSIA),
vai levar os vivos para a Glória e JULGAR este
mundo.

3.

Então, os mortos terão o corpo de acordo
com o JUÍZO PARTICULAR: Os SANTOS, corpo
de Luz.
OS CONDENADOS, um corpo
cinzento e pesado.

4.

Com a PARUSIA, acaba este mundo e a
história.

Visão Tradicional Católica
Juízo Particular e Juízo Final
.
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Visão Tradicional Católica
Juízo Final, Parusia e
Glorificação do Cosmos

• JUÍZO FINAL, PARUSIA e “NOVA CRIAÇÃO”:
Diferentes dimensões do mesmo evento.
Gesto último e definitivo de Deus sobre a
história humana.
• JUÍZO FINAL: Última Palavra de Deus sobre a
humanidade. Fim do Mal, triunfo definitivo
do Bem.
• PARUSIA: Encontro da Humanidade com o
Cristo glorificado, que vem ao encontro.

• NOVA CRIAÇÃO: A natureza também será
transformado por Deus no “Fim dos tempos”.
• RESSURREIÇÃO FINAL: Realização total da
vida, transformando a matéria.
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Céu
Experiências Antecipadoras
1. Alegria do reencontro com as
pessoas amadas.
2. Satisfação pela realização de
importante tarefa.
3. Êxtase diante do belo e do
prazeroso.
4. Sentir-se amado e acolhido em
toda intensidade.
5. Custosa conquista de projetos
coletivos.
6. Paz e serenidade no contato com
Deus.
7. Sentir-se
saciado
pelo
conhecimento, etc.
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Inferno
Experiências antecipadoras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fim de comunicação entre as pessoas.
Fechamento sobre si próprio.
Vazio existencial: ausência de sentido.
Mecanismos de autodestruição: drogas.
Mentira, engano e engodo.
Degradação da pessoa humana.
Abandono e solidão interiores.
Ódio e a guerra.
Injustiça que gera pobreza e fome.
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Purgatório na Vida Humana

• Estado de purificação, ou castigo
temporário, em que as almas daqueles que
morrem em estado de graça são
preparadas para o Reino dos céus.
• Não há dado bíblico direto sobre o
purgatório. É aceito somente pelos
católicos. São experiências antecipadoras:
1.
2.
3.

4.

Sacrifício e penitência: Exercício de saída
de si.
Crises existenciais: Perda, purificação e
conquistas
Psicoterapia: Acesso a verdade interior,
superando os enganos. Dor e alegria de se
descobrir e aceitar-se.
Sofrimento: Coloca-nos diante dos nossos
limites. Gera mais capacidade de
compreensão do outro.
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O Cristão é chamado continuamente
a emitir juízo sobre as situações
pessoais, comunitária e sociais.
O Seguidor de Jesus deve:
1. INFERNO: Luta contra as Situações
infernais.
2. PURGATÓRIO:
Transformar
algumas situações em ocasiões de
purificação e crescimento.
3. CÉU: Experimentar, ao mesmo
tempo,
as
manifestações
fragmentárias de CÉU.
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ATIVIDADE
No Judaísmo, discute-se se a ressurreição é uma metáfora ou se é literal. Se é poesia ou
prosa. Na Bíblia, há uma visão do vale dos ossos, do profeta Ezequiel, que começam a ter o
processo inverso de virar ossos, ganhando tendões, carne, pele, até ressuscitarem.
1. Embora não haja consenso, qual é a visão de Ressurreição no Judaísmo? (Marque a
alternativa correta).
A. ( ) No FIM DOS TEMPOS, todos ressuscitarão: os justos para a glória eterna, e os ímpios
para a condenação eterna.
B. ( ) No FIM DOS TEMPOS, todos reencarnarão: os justos para a glória eterna, e os ímpios
para a condenação eterna.
C. ( ) No FIM DOS TEMPOS, ninguém ressuscitará: nem justos, nem injustos.
D. ( ) Não há FIM DOS TEMPOS, assim como não houve PRINCÍPIO DOS TEMPOS.
E. (
) No FIM DOS TEMPOS, todos ressuscitarão: os ímpios para a glória eterna, e os
justos para a condenação eterna.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
PESQUISA
1. Acompanhe o noticiário de sua preferência em qualquer mídia (TV, Rádio,
Internet, etc.). Em seguida, preencha o quadro abaixo, registrando as
“Experiências Antecipadoras” de “Céu”, “Purgatório” e “Inferno” que são
noticiadas pelos veículos de comunicação.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas: Dimensão Escatológica
das
Tradições
Religiosas
Ocidentais: Islamismo
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