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A vasta maioria dos cristãos tem crido que as coisas se tornarão 

progressivamente piores, em quase toda área da vida, até que Jesus retorne com 
seus anjos. Pré-milenistas crêem que ele estabelecerá um reino terreno visível, 
com Cristo no comando e corporalmente presente. Amilenistas não crêem em 
nenhum reino terreno visível antes do juízo final. Eles crêem que somente a 
igreja e as escolas e famílias cristãs representarão visivelmente o reino sobre a 
terra, e o mundo se encontrará crescentemente sob o domínio de Satanás.2 
Essas duas escatologias ensinam a derrota terrena da igreja de Cristo antes do 
seu retorno físico em poder. 

 
Um problema com tal perspectiva é que, quando as derrotas previsíveis 

na vida chegam, os cristãos têm um incentivo teológico para encolher os seus 
ombros e dizer para si mesmos: “Isso é a vida! Essa é a forma que Deus 
profetizou que seria. As coisas estão se tornando piores”. Eles lêem as 
manchetes sombrias dos jornais diários, e pensam consigo mesmos: “A segunda 
vinda de Jesus está às portas”. A força interior que as pessoas precisam para se 
recuperarem das derrotas externas normais da vida é drenada por uma teologia 
que prega inevitavelmente a derrota terrena para a igreja de Jesus Cristo. As 
pessoas pensam consigo mesmas: “Se até mesmo a santa igreja de Deus não 
pode triunfar, então como eu posso esperar o triunfo?”. Portanto, os cristãos se 
tornam cativos psicológicos das manchetes pessimistas dos jornais. 

 
Eles começam com uma falsa suposição: a derrota inevitável na história 

da igreja de Cristo pelas forças terrenas de Satanás, a despeito do fato que 
Satanás foi mortalmente ferido no Calvário. Satanás não está “vivo e muito bem 
no Planeta Terra”. Ele está vivo, mas não bem.  Argumentar de outra forma é 
argumentar em favor da impotência histórica e irrelevância cultural da obra de 
Cristo no Calvário. 

 
 
 
Fonte: Trecho do prefácio de Gary North ao excelente livro 
The Days of Vengeance, de David Chilton. 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. 
2 Gary North, Dominion and Common Grace (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1987), 
especialmente o capítulo 5. 
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