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A Ortodoxia Cristã Exige o Preterismo 
 

Felipe Sabino de Araújo Neto 

 
O termo “preterismo” é baseado no latim preter, que significa 

“passado”. Preterismo refere-se ao entendimento de que certas passagens 
escatológicas já foram cumpridas. Muitos cristãos são avessos ao preterismo, 
como se esse fosse um desafio à ortodoxia cristã. Contudo, precisamente o 
oposto é verdadeiro: o próprio fato de sermos cristãos nos torna preteristas.  

 
Todos os cristãos, necessariamente, são preteristas de certa forma. O 

que é o Cristianismo senão a proclamação de que as profecias do Antigo 
Testamento sobre o Messias que haveria de vir foram cumpridas em Cristo? 
De fato, historicamente falando, são os judeus ortodoxos que rejeitam o 
nosso preterismo, posto que nos acusam de engano ao aplicar as profecias 
messiânicas do Antigo Testamento a eventos passados. É esse “anti-
preterismo” deles que os impede de serem cristãos. Infelizmente, muitos 
cristãos seguem o futurismo cego dos judeus, embora aplicado sobre outras 
passagens. 

 
Os cristãos que dizem que certas passagens escatológicas “não podem” 

ter sido cumpridas, sem demonstrar isso exegeticamente, estão na mesma 
posição dos judeus ortodoxos que dizem que o Salmo 22 ainda haverá de se 
cumprir no futuro, quando o verdadeiro Messias chegar.  

 
Com que autoridade alguém pode dizer que os salmos e outras porções 

do AT podem e de fato já foram cumpridas, mas que o Apocalipse e outras 
profecias “escatológicas” precisam esperar um cumprimento futuro? Se 
aceitamos que algumas passagens já foram cumpridas (e de fato foram!), por 
que espernear tanto diante da apresentação convincente de que outras 
também o foram? Para manter a “tradição”?1 Na réplica, exigimos que a prova 
seja exegética, considerando-se o contexto das passagens e o ensino da 
Escritura em geral! Não basta simplesmente dizer que o mundo está cada vez 
pior, que o mal está crescendo a cada dia, etc. Não queremos exegese de 
manchetes de jornais, mas da infalível Palavra de Deus. 

 
Assim, longe de ser uma ameaça à ortodoxia cristã, o preterismo está 

totalmente de acordo com as Escrituras.  

                                                
1 Seria mais correto dizer “tradição moderna”, visto que apenas após o surgimento do dispensacionalismo 
no século XIX e seu fortalecimento no século XX em diante é que o preterismo ficou cada vez mais 
deixado de lado nas discussões escatológicas. 
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