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A Escatologia do Natal 
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Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Um artigo que escrevi no começo desse ano, 
Hinário de Escatologia,2 defendeu que é difícil 
encontrar a teologia Dispensacionalista num 
hinário. Sem dúvida, ela não é encontrada nas 
páginas da Escritura também. O Dispensa-
cionalismo é uma persuasão teológica que crê 
que o Cristianismo retrocederá na terra até que o 
“Arrebatamento” aconteça, e resgate da 
destruição final uns poucos cristãos remanes-
centes.  

O Dispensacionalismo não inspira a Igreja à grandeza. Nem inspira 
grandes hinos. Ironicamente, mesmo nas igrejas mais dispensacionalistas você 
ouvirá o cântico de hinos que falam do avanço do Evangelho e do Reino de 
Cristo sobre a terra. 

Uma das minhas coisas favoritas durante a época de Natal é ouvir os 
antigos hinos natalinos. Esses hinos têm muito a dizer sobre escatologia (es-
tudo dos últimos tempos). Considere o fato que a linguagem de derrota e re-
trocesso não é encontrada em seus versos. Ao invés da comum maldição e 
melancolia dispensacionalista, você ouve palavras de vitória gloriosa. 

Leia os versículos do hino Joy to the World [Alegria para o Mundo], de 
Issac Watts: 

Joy to the earth, the Savior reigns! 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills and plains 
Repeat the sounding joy, 
Repeat the sounding joy, 
Repeat, repeat, the sounding joy. 

Alegria para o mundo, o Salvador reina! 
Que os homens cantem suas canções; 
Enquanto campos e mares, rochas, colinas e 
planícies 
Repetem a sonora alegria, 
Repetem a sonora alegria, 
Repetem, repetem a sonora alegria. 

No more let sins and sorrows grow, 
Nor thorns infest the ground; 
He comes to make His blessings flow 
Far as the curse is found, 
Far as the curse is found, 
Far as, far as, the curse is found. 

Que pecado e tristeza não mais cresçam, 
Nem espinhos infestem o chão; 
Ele vem para fazer suas bênçãos jorrar, 
Mesmo onde há maldição, 
Mesmo onde há maldição, 
Mesmo, mesmo onde há maldição,. 

He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove 

Ele governa o mundo com verdade e graça, 
E faz as nações provarem 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em 15 de dezembro de 2007. 
2 http://www.americanvision.org/articlearchive2007/01-26-07.asp  
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The glories of His righteousness, 
And wonders of His love, 
And wonders of His love, 
And wonders, wonders, of His love. 

As glórias de sua justiça, 
E as maravilhas de seu amor, 
E as maravilhas de seu amor, 
E as maravilhas, as maravilhas de seu amor. 

 

Diferente de muitos dispensacionalistas hoje, Issac Watts reconheceu 
que Jesus JÁ ESTÁ sobre o trono de seu pai Davi, governando e reinando 
(Atos 2:29-35).3 

Alegria para o mundo, o Salvador reina! 
Que os homens cantem suas canções; 

Ele também entendeu que Cristo está estendendo gradualmente seu 
justo governo e colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés (1Co. 
15:25-26).4 

Ele vem para fazer suas bênçãos jorrar, 
Mesmo onde há maldição, 
 

Por último, ele nos lembra que todos os governos do mundo residem 
nos ombros de Cristo e que seu governo crescerá para sempre (Is. 9:6-7).5 

Ele governa o mundo com verdade e graça, 
E faz as nações provarem 

                                                
3 Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi 
sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe 
havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes – prevendo 
isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no hades, nem a sua carne viu 
a corrupção.Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.De sorte que, 
exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que 
vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: Disse o Senhor ao 
meu Senhor: Assenta-te à minha direita,até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. 
4 Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés.Ora, o último 
inimigo a ser destruído é a morte. 
5 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o seu 
nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu 
governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar 
em retidão e em justiça, desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. 
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As glórias de sua justiça, 
E as maravilhas de seu amor, 

À medida que você celebrar o advento do nosso Rei nessa estação, re-
flita sobre o fato que Jesus não permaneceu na manjedoura, nem continuou 
na cruz. Antes, ele ascendeu ao trono e governo como Rei dos Reis. A esca-
tologia do Natal é uma de esperança e vitória. 

“Seu domínio também será de mar a mar, e desde o rio até as extremi-
dades da terra” (Salmo 72:8 – 1599 Geneva Bible). 

 

Brandon Vallorani é o Vice-presidente Executivo da American Vision. 

 
Fonte: http://www.americanvision.org/articlearchive2007/12-14-07.asp 
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