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O Que é Pós-Milenismo? 
 

John Jefferson Davis 
 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

As principais crenças da posição pós-milenista, como foi geralmente 
sustentada durante o século dezenove, podem ser esboçadas como segue: 

1. Por meio da pregação do evangelho e derramamentos 
dramáticos do Espírito Santo, as missões e o evangelismo cristão 
alcançarão sucesso extraordinário, e a igreja desfrutará de um 
período de expansão numérica e vitalidade espiritual sem 
precedentes. 

2. Esse período de prosperidade espiritual, o milênio, entendido 
como um longo período de tempo, será caracterizado pela 
condição de crescente paz e bem-estar econômico no mundo, 
como resultado da influência crescente da verdade cristã. 

3. O milênio será caracterizado também pela conversão de uma 
grande quantidade de judeus étnicos à fé cristã (Rm. 11:25-26). 

4. No final do período do milênio, haverá um breve período de 
apostasia e conflito impetuoso entre os cristãos e as forças do 
mal (Ap. 20:7-10).2 

5. Finalmente e simultaneamente, ocorrerá o retorno visível de 
Cristo, a ressurreição dos justos e ímpios, o julgamento final e a 
revelação dos novos céus e nova terra.3 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em abril/2008. 
2 Diferentemente do pós-milenismo preterista. Vide: 
http://www.monergismo.com/textos/preterismo/preteristas-posmilenistas_gentry.pdf  (N. do T.) 
3 Clarence Augustine Beckwith, “The Millenium”, The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious 
Knowledge, ed. Samuel Macauley Jackson, 13 vols. (New York: Funk and Wagnalls, 1910), vol. 7, p. 
377. 
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Essa perspectiva é chamada de pós-milenarista porque nesse 
entendimento Cristo retornará após o período da bênção do milênio, não 
antes, como ensinado nas várias formas da visão pré-milenista. 4 Enquanto na 
visão pós-milenista Cristo não está fisicamente presente sobre a Terra durante 
o período do milênio, ele é o agente ativo e a causa primária do avanço 
vitorioso e expansão da igreja, enviando o Espírito para abençoar de uma 
forma dramática a proclamação da Palavra de Deus. (A palavra milênio é 
derivada do latim mille [mil] e refere-se ao período de mil anos mencionado 
em Apocalipse 20:4-6.) 

 

Fonte: John Jefferson Davis, Christ’s Victorious 
Kingdom: Postmillennialism Reconsidered (Audubon 
Press, 2006) p. 10-11. 

                                                
4 Para uma boa introdução às várias posições sobre o milênio, veja Robert G. Clouse, ed., The Meaning of 
the Millenium: Four Views (Downers Grove: InterVasity, 1977), e Millard J. Erickson, Contemporary 
Options in Eschatology: A Study of the Millennium (Grand Rapids: Baker, 1977). 
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