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Definição de Preterista
Jay Rogers
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

Aqui está a definição de preterista num dicionário:
PRETERISTA: 1. Alguém cujo interesse primário está no passado;
alguém que considera o passado com muito prazer ou estima. 2.
(Teologia) Alguém que crê que as profecias do Apocalipse já foram
cumpridas.
Preterismo significa cumprimento passado. Historicismo significa
cumprimento histórico contínuo.
Eu sou um preterista parcial, pois creio que Daniel e Apocalipse foram
parcialmente cumpridos.
A diferença entre um preterista parcial e um historicista é que o
historicista pensa que essas profecias estão sendo cumpridas de uma maneira
progressiva na história.
Os termos futurista, preterista e historicista tratam com quantas
profecias foram cumpridas em determinado tempo. De acordo com a definição
acima, esses termos descrevem a abordagem do intérprete, não o ponto de vista
do profeta bíblico. Se esse fosso o caso, todos os profetas seriam futuristas até
que vivessem para ver suas profecias cumpridas. Então eles seriam historicistas.
Um ano depois, eles se tornariam preteristas. Ridículo!
Um preterista é alguém que crê que as profecias de Apocalipse foram
cumpridas, em sua maioria, no primeiro século.
Se aceitamos esta definição, então é problemático chamar o mesmo
intérprete de um historicista quando observando os mesmos eventos descritos
nas passagens apocalípticas de Daniel.
Certamente, a profecia de Daniel trata com eventos na história que
aconteceram após ele ter vivido. Não é Daniel quem é preterista, mas o
intérprete que crê que as profecias de Daniel foram cumpridas
aproximadamente no período de tempo em que o cânon do Novo Testamento foi
completado.
É problemático também chamar os Reformadores (aqueles que criam que
o Papa Leão foi profetizado em Apocalipse) de “historicistas” quando eles
creram que a profecia estava sendo cumprida em seus dias. Essa visão era
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similar aos futuristas de hoje que colocam o cumprimento de quase toda
profecia bíblica num futuro não muito distante.
Para evitar confusão penso que deveríamos estabelecer as seguintes
definições:
“Preterista” do ano 70 d.C. (alguém que crê que a maioria das
profecias apocalípticas de Daniel, Ezequiel, Zacarias, Mateus 24 e Apocalipse
tiveram um cumprimento no primeiro século).
“Historicista” do ano 1.500 d.C. (alguém que crê que a maioria das
profecias apocalípticas tem um cumprimento contínuo por toda a história –
uma visão similar a de alguns dos reformadores dos anos de 1500 d.C.).
“Futurista” do ano 2.000 d.C. (alguém que crê que a maioria das
profecias apocalípticas ainda serão cumpridas – uma visão sustentada pela
maioria dos cristãos evangélicos do século 21).
A visão historicista deve combinar a visão preterista com a idealista.
O preterismo (a menos que seja o herético hiperpreterismo) permite as
visões idealistas e historicistas também.
Eu interpreto algumas (mas não a maioria) das profecias apocalípticas
como sendo contínuas na história (especialmente Daniel 12 e Apocalipse 20;
também a última parte do sermão do Monte da Oliveira).
Concordo que algumas profecias cumpridas têm uma aplicação além dos
reis e reinos específicos mencionados. Mas onde eu discordo é que eu digo que
alguns dos símbolos específicos foram cumpridos somente por figuras históricas
específicas.
Eu diria que o “chifre pequeno” de Daniel 7:25 refere-se especificamente
a Nero. O historicista aplica o símbolo ao império romano como um todo e até
mesmo às instituições pagãs que se levantaram a partir da influência grega e
romana. Essa aplicação pode ser feita. Contudo, estender a aplicação além do
ano 70 d.C. é irrelevante ao contexto e propósito da profecia de Daniel.
Eu diria que o “chifre pequeno” de Daniel 8:25 refere-se especificamente
a Antíoco. Alguns dos detalhes do capítulo 8 são tão específicos que não
poderiam se referir a nenhuma outra pessoa.
Eu diria que a mesma linguagem e imagens de Daniel 8:9,10 são usadas
novamente em Daniel 9:25-27, mas desta vez para referir-se a Tito e a
destruição do templo em 70 d.C., evento ao qual Jesus se refere nas duas
passagens do sermão do Monte das Oliveiras.
Fonte: Notes on Daniel - Part 18 - Definition of "Preterist"
http://forerunner.com/daniel/X0031_Notes_on_Daniel__par.html
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