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Escatologia 
 
 
Esta apostila é uma síntese do livro “Escatologia cristã: entre 

ameaças e a esperança”, do professor de Teologia Bíblia e Pastoral na 
PUC de Curitiba, Mário Antonio Betiato, editado pela Vozes em 2006. 
Foram utilizados também como base o Catecismo da Igreja Católica, o 
Diretório Geral para a Catequese e a encíclica “Spe Salvi”, do papa Bento 
XVI, com a qual este livro está afinadíssimo. 

 
Introdução 

 
Escatologia é o ramo da teologia que se preocupa em estudar as 

realidades últimas da existência humana na esfera da fé. 
A palavra escatologia vem do grego εσκγατον (eskhaton), que 

significa “o futuro absoluto”, o fim último da existência humana ou também 
τα εσκγατα (ta eskhata) que significa “as últimas de todas as coisas”. Em 
outras palavras, escatologia é a reflexão teológica sobre o que nos espera 
no final desta vida terrena. 

O Diretório Geral para a Catequese diz que os grandes temas da 
catequese são: “criação, pecado original, páscoa, pentecostes e 
escatologia”1. Sobre este último tema há um certo silêncio na formação dos 
catequistas, e quando o tema é tratado é sem nenhuma relação com o 
compromisso social  e com a práxis cristã. A morte passou a ser uma 
tragédia que amedronta, da qual devemos temer, fugir ou esquecer. Não 
seria esse temor uma conseqüência de uma fé mal-formada? Por que ter 
medo das realidades últimas? O medo será mais forte do que a 
esperança? 

Não há intenção de se alimentar curiosidades como inferno, 
purgatório céu, juízo final, mas sim alimentar a esperança, porque a 
escatologia pertence ao núcleo da fé cristã. 

 
Teologia da Esperança 

 
Um nome mais popular que pode ser dado para a Escatologia é 

Teologia da Esperança, porque sobre a vida após a morte, tudo o que 
sabemos, o sabemos pela esperança. A esperança brota da fé e a fé nasce 
de uma experiência pessoal de Deus. Logo, quem não teve uma 
experiência pessoal com Deus não poderá alimentar a esperança, e não 
terá nada a dizer sobre a vida após a morte, a não ser negar ou temer. 

                                                
1 Diretório Geral para a Catequese, n. 117 
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As respostas para a esperança estão na esfera da fé. Não é algo 
que possa ser provado. A esperança também é diferente de expectativa. 
As expectativas pertencem ao universo da história, e podem ser frustradas. 
A esperança vai além: é eterna, consoladora, nos chama para o futuro, é 
fruto da nossa fé. 

O ser humano, antropologicamente, é um ser aberto a 
transcendência, um ser de esperança. A modernidade cientificista e 
racionalista ignorou o eterno, porém a humanidade sempre buscou na fé 
aquilo que a razão não pode explicar. Quando a razão não encontra mais 
respostas, entramos no universo da fé. 

As diversas respostas com respeito ao fim último do homem e do 
mundo, chamamos de respostas escatológicas. 

A resposta do hinduísmo crê naquilo que chamam de 
“Transmigração das almas”. Para eles, o final de tudo será quando 
voltarmos a ser o Deus de onde vieram, a grande divindade Brahma. 
Deverão buscar a perfeição através de sacrifícios, renúncia da 
materialidade e contemplação, em sucessivas reencarnações. Quando a 
criatura atingir a perfeição, ela perderá sua identidade e retornará a Deus 
se tornando Deus. 

A resposta do espiritismo, bastante recente, diz que as almas 
reencarnam para atingirem a purificação, que se dá pela caridade. Quando 
purificados passam a viver em outra dimensão, no entanto não se tornam 
Deus como no hinduísmo. 

A resposta cristã, que estudaremos, é uma das respostas 
escatológicas. 

 
Entre Ameaças e a Esperança 

 
Existe uma larga distância entre o discurso escatológico na 

teologia e a religiosidade popular. A religiosidade popular carrega mitos 
viciados e distorcidos nos moldes dos discursos da Idade Média. Buscam a 
salvação eterna num mundo além da morte: há romarias, promessas e 
orações populares que falam de salvação eterna, as orações para as 
“almas do purgatório”, para as “treze almas benditas”, para as “almas 
penadas”, um cumprimento rigoroso dos ritos fúnebres, como a “missa do 
sétimo dia”, cânticos escatológicos, obras de arte que representam o 
paraíso, o inferno e o purgatório. A escatologia na religiosidade popular 
oscila entre a ameaça de condenação e a esperança de salvação, algo 
assustador e amedrontador. 

Esta teologia distorcida alimentou uma catequese também 
distorcida, com base no medo. Buscava-se o Bem não por uma opção 
fundamental pelo amor, mas pela ameaça de condenação e pelo medo de 
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um bicho horrível chamado diabo. Não aprenderam amar a Deus, mas 
temer o demônio. 

No livro “A esperança que vence o temor”, de Renold J. Blank, há 
uma pesquisa dizendo que os que mais temem o inferno são os pobres e 
os católicos fervorosos. Nesse mesmo livro, segundo uma pesquisa feita 
pelos franciscanos capelães de hospitais, são os católicos fervorosos os 
que mais se debatem na hora da morte. Seria uma conseqüência de uma 
catequese ameaçadora? Porque os que são menos fiéis à doutrina sentem 
menos medo no momento de entregar-se a Deus? 

O documento de CNBB A Igreja Católica diante do pluralismo 
religioso no Brasil afirma com estranheza que 45% dos católicos acreditam 
na reencarnação. Seria uma escatologia mal entendida? Mal estudada? 
Mal transmitida? 

 
A Promessa de Salvação no Antigo Testamento 

 
A Bíblia, no Antigo Testamento, conta a história da aliança que se 

deu entre Deus e o povo hebreu, em função da salvação da humanidade 
(Gn 17,1-20). Deus se revela comprometido com a salvação dos homens, e 
escolhe um povo para se mostrar ao mundo inteiro como Deus salvador. 

Apesar de todas as infidelidades e pecados por parte do povo 
eleito, Deus manteve-se fiel. Liberta-os da opressão e guia-os por 
caminhos de libertação, porque é o Deus que salva. Não é castigador. Põe-
se na frente do seu povo, importando-se coma sua salvação, protegendo, 
cuidando, reunindo e não deixando que se dispersem. 

A confiança em Deus salvador é relatada nos Salmos, e nos 
livros proféticos a aliança é sempre renovada. 

Jeremias fala de uma nova aliança com o mesmo objetivo de 
salvar (Jr 31,31-34), onde apresenta Deus como esposo traído pelo povo 
infiel e propondo um novo casamento. 

Em Ezequiel Deus pronuncia um forte discurso contra os maus 
pastores, e promete que Ele mesmo irá tomar conta da salvação do seu 
povo e cuidar de cada ovelha de seu rebanho (Ez 34). Garante que não 
rompe a promessa apesar da infidelidade do povo (Ez 16,59-63). Não 
abandona. Continua dando chances e esperando a volta de quem se 
desviou. Anseia pela purificação do seu povo e sua volta ao paraíso (Ez 
36,25-38). 

Isaías afirma com força o plano salvífico de Deus. Mostra 
poeticamente (Is 11,6-9) que Deus sonha com a possibilidade da salvação 
de cada um e de todos, e convida incessantemente a isso. Promete 
redenção, glória no lugar do desespero, alegria ao invés do luto, alegria 
eterna aos que aceitam seu projeto salvífico (Is 61,1-9). Promete “um novo 
céu e uma nova terra” aos que permanecerem na aliança (Is 66,2). 
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No Antigo Testamento, a salvação eterna para depois da morte 
aparece muito pouco. A salvação apresentada é marcadamente uma 
salvação na história, na vida terrena. 

 
A Salvação em Jesus no Novo Testamento 

 
No Novo Testamento Jesus se apresenta como o Deus da Vida. 

Ele veio para trazer vida em plenitude, e abominou tudo que era sinal de 
morte em seu tempo. 

Jesus é Salvador. Morreu numa cruz para salvação da 
humanidade. Sua morte e ressurreição, segundo a fé cristã, trouxeram a 
salvação ao mundo. 

Na carta aos Romanos o apóstolo diz que a ressurreição de 
Jesus é a maior garantia da ressurreição dos batizados (Rm 6,3-11). 
Nenhuma espécie de morte poderá nos separar do amor de Cristo (Rm 
8,33-35), e a misericórdia de Deus é para todos que aceitam a salvação 
(Rm 11,30-32). Jesus morreu pela nossa salvação, e por isso está afastado 
o perigo da condenação: a morte foi tragada pela vida (1Cor 15,55), o 
inimigo está derrotado (1Cor 15,26). É a vida eterna que conta e não a 
condenação. 

O Novo Testamento deixa claro: Deus salva e perdoa porque 
Deus é amor (1Jo 3,16-17), amor que é capaz de suportar tudo, desculpar 
tudo, perdoar tudo (1Cor 13,7). 

No evangelho de Lucas, desfaz-se a concepção de um Deus 
castigador: Jesus exorta a amar os inimigos e seremos recompensados por 
“Deus que é bondoso também para com os ingratos e maus” (Lc 6,35). 

Em Mateus Jesus fala da ovelha desgarrada do grupo, que não 
pediu para ser salva, mas cujo pastor se importa com ela e gasta seu 
tempo em procurá-la, cura-la e reconduzi-la ao rebanho (Mt 18,12-24). 

No Novo Testamento, salvação é sinônimo de graça, comunhão, 
igualdade, partilha, fraternidade e justiça, mas uma justiça diferente da 
justiça desse mundo: é uma justiça que dá igual recompensa mesmo aos 
que produziram pouco (Mt 20,1-16), onde quando a situação é desigual, o 
amor divino também é desigual, até que tudo se torne igual. 

Jesus buscou salvar os que mais precisavam de salvação. A 
pecadora de Lucas (Lc 7,37-47) amou mais porque foi muito perdoada. O 
pai que esperava o filho pródigo não questionou, não castigou, não 
ameaçou. Apenas abraçou e mandou preparar a festa para o filho que 
voltava para casa (Lc 15,1-32). Jesus olha com ternura para o publicano 
arrependido no fundo do templo (Lc 18,10-14). 

Jesus garante a salvação aos que o buscam de coração contrito. 
Para os que crêem nEle, Jesus é um fato escatológico, inaugurando a 
salvação do homem e do mundo. 
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Jesus, ao mesmo tempo, ensina que Deus, com seu Reino, oferece o dom da 
salvação integral, liberta do pecado, introduz na comunhão com o Pai, concede a 

filiação divina e promete a vida eterna, vencendo a morte. Esta salvação integral é 

ao mesmo tempo imanente e escatológica já que tem certamente seu começo nesta 

vida, mas que terá realização completa na eternidade
2
. 

 
A Salvação do Mundo na História: Escatologia Universal 

 
A salvação na fé cristã possui a dimensão histórica e a dimensão 

escatológica. A dimensão histórica inclui a vida pessoal e coletiva no 
mundo em que vivemos, e a dimensão escatológica implica a vida pessoal 
e coletiva para além do mundo em que vivemos e para além da história. 

Sobre as duas dimensões que interessam à salvação, diz o 
Concílio Vaticano II: 

Contudo a esperança de uma nova terra, longe de atenuar, antes deve impulsionar 
a solicitude pelo aperfeiçoamento desta terra. Nela cresce o Corpo da nova família 

humana que já pode apresentar algum esboço do novo século. Por isso, ainda que 

o progresso terreno deva ser cuidadosamente distinguido do aumento do Reino de 

Cristo, contudo é de grande interesse para o Reino de Deus
3
, na medida em que 

pode contribuir para organizar a sociedade humana.
4
 

A exortação apostólica Evangelii Nuntiandi ajuda a clarear as 
duas dimensões: 

Tudo isto começa durante a vida do mesmo Cristo e é definitivamente alcançado 
pela sua morte e ressurreição; mas deve ser perseguido, pacientemente, no 

decorrer da história para vir a ser plenamente realizado no dia da última vinda de 

Cristo, que ninguém, a não ser o Pai, sabe quando acontecerá.
5
 

O fim do mundo é a salvação do mundo em Cristo, salvação que 
avança pela história. É a cristificação do mundo, a redenção do mundo em 
Cristo, a construção do Reino de Deus pregado por Jesus. 

Utilizando um conceito pobre e bastante genérico, o Reino de 
Deus é a felicidade do homem. Esta felicidade, no mundo e além do 
mundo, é viver na graça de Deus e ter o mínimo de materialidade: saúde, 
emprego, liberdade, comida, moradia, enfim tudo o que dignifica o homem. 
Mas o Reino de Deus, antes de tudo, é de Deus, e portanto toda a 
materialidade não será Reino de Deus sem a graça santificante de Cristo. 

                                                
2
 Diretório Geral para a Catequese, n. 102 - terceiro item. 

3
 Cf. Pio XI, Enc. Quadrag. Anno: AAS 23 (1931), p. 207. 

4
 Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 39. 

5
 Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, n. 9. 
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Definindo: Reino de Deus é homem e mulher redimidos pela graça e 
satisfeitos naquilo que lhes é necessário para serem felizes enquanto 
humanos. 

Salvação do mundo é, portanto, Cristo ampliando e estendendo 
seu Reino até a glorificação do mundo, na parusia, onde se dará a 
presença salvífica plena de Cristo. Mais que a vinda de Cristo ao mundo, é 
a ida do mundo à Cristo. 

Assim, o fim do mundo não é fim: é finalidade. E é 
responsabilidade do cristão acelerar a parusia. O documento Gaudium et 
Spes do Concílio Vaticano II, um documento pastoral, incentiva: 

Depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por Sua ordem, os 

valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos estes 
bons frutos da natureza e do nosso trabalho, nós os encontraremos novamente, 

limpos contudo de toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo 

entregar ao Pai o reino eterno e universal: “reino de verdade e de vida, reino de 

santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz”.
6
 O Reino já está 

presente em mistério aqui na terra. Chegando o Senhor, ele se consumará.
7
 

O que conta, em se falando de salvação,são as duas coisas: o 
além e a história. Se for somente céu, teremos um discurso escatológico 
alienante. Se for somente terra, confundiremos salvação com progresso 
material e político. 

 
A Morte 

 
A morte é um fato da vida. O ser humano nasce para a morte. O 

problema não é a morte, mas com lidamos com ela. A idéia da morte, que 
deveria ser a mais inteligente e elaborada, porque é a mais certa, é no 
entanto a mais instintiva e toa, erroneamente associada a enfermidades. 

O sentido para a morte é incompreensível científica e 
filosoficamente. A compreensão da morte é tema da teologia. 

Sentido Filosófico 

A ciência moderna jamais dará conta do que não é empírico. Ora, 
o princípio vital é imaterial. Há um silêncio científico sobre a origem 
primeira do princípio vital, e sobre a ausência dele, que é a morte. 

As reflexões filosóficas existencialistas dizem que a morte é algo 
um tanto absurdo, porque tanto para a ciência quanto para a filosofia 
somente é considerado o material, e o que existe de material é o corpo. Do 

                                                
6
 Missal Romano, Prefácio da Festa de Cristo-Rei. (CVII Gaudium et spes, 39).. 

7 Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 39. 
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ponto de vista filosófico e científico, a vida pertence ao corpo, e com o final 
do corpo, o discurso sobre a vida se esvazia. 

Para a ciência moderna a transcendência, o eterno, é uma 
hipótese desnecessária. 

Sentido Biológico 

Há uma confusão entre morte e sofrimento. Sofrimentos fazem 
parte da vida, é a luta pela vida, uma atividade constante dos sentidos. Já 
a morte, ao contrário, é a ausência gradativa da vida, a diminuição dos 
sentidos. 

Segundo os fisiologistas, no processo da morte primeiro 
desaparece o tato, depois a visão, o paladar, o olfato. O último sentido a 
desaparecer é a audição, que ao contrario até se amplia. 

A morte é um processo lento e inconsciente, que a pessoa 
atravessa sem perceber. O momento da morte não existe. A partida para a 
morte é sempre inconsciente: não há sofrimento para morrer. A angústia 
psíquica diante da morte é que nos faz sofrer, isso muito antes da morte de 
fato. Na hora da passagem não há dor, apenas sensação de bem-estar. Há 
farta literatura sobre isso. 

No momento da morte, quer por morte violenta, quer por morte 
não traumática, o organismo produz uma secreção endócrina anestesiante, 
e assim anestesiado pelas suas próprias secreções, o moribundo morre 
sem dor nem angústia. 

Grande parte dos médicos não sabe lidar com a morte. Vêem a 
morte como inimiga e como fracasso da profissão, e com isso impedem o 
moribundo a entregar-se para a morte. No momento em que, 
possivelmente, o moribundo precisa de segurança, de ajuda para uma 
morte natural e tranqüila, profissionais da saúde abandonam o paciente 
dizendo: “não há mais nada que eu possa fazer”. 

Sentido Teológico  

É a escatologia que trata deste tema e existem várias 
escatologias. Urna delas é a escatologia cristã, ressurrecionista, que 
entende que se morre e se ressuscita durante a vida a cada dia. Todo 
sacrifício, toda doação, é uma espécie de morte que gera vida. Todo gesto 
de amor, de caridade, é uma espécie de ressurreição.  

Para a escatologia cristã, a vida não é um estado do corpo, como 
prega a filosofia, mas o corpo é um estado da vida. A vida está para além 
do corpo, e o corpo é um fenômeno onde a vida se manifesta, de maneira 
misteriosa, cuja compreensão ultrapassa a ciência e a filosofia. E o cristão 
espera a ressurreição final que acontece quando morremos definitivamente 
para esta dimensão da vida. A morte enquanto final da vida terrena, para o 
cristão, é uma etapa no caminho salvação. A morte é meio e não fim. É 
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algo que é preciso e necessário para que a vida continue de uma outra 
maneira. A vida precisa da morte para continuar vivendo. Morrer, portanto, 
é preciso.  

Se imaginarmos uma criança no ventre materno, aos nove 
meses, entenderemos que naquele lugar não há espaço para ela. Ela foi 
concebida para nascer e não poderá fugir disso, sob pena de morrer. 

Também a morte é um novo nascimento, um novo parto, de onde 
sairemos do ventre da mãe terra para vivermos na dimensão da 
eternidade. 

No nosso primeiro nascimento, o útero chora a “perda” de uma 
vida, mas nós, do outro lado, nos alegramos com o nascimento de uma 
nova criança. Na morte, quem está do lado de cá chora, mas quem está do 
outro lado da vida terrena se alegra com mais alguém chegando para a 
eternidade. Alegria ou tristeza depende de qual lado estamos. Enquanto de 
um lado há choro, no outro certamente haverá festa. 

Ao nascer a criança abandona muitas coisas que não precisará 
fora do útero: placenta, cordão umbilical, bolsa d’água, sangue da mãe, 
etc. Na vida depois do parto ela terá luz, ar, comida, verá cores, ouvirá 
sons, terá paladar, apreciará a arte e a poesia e torcerá pelo time que 
quiser. Tudo será novo e o que ficou não importa mais, era uma vida muito 
limitada. Porém, a criança teima em não quer romper com o útero, porque 
dentro daquele referencial ela não consegue imaginar o que a espera 
depois do parto. 

Ao morrermos veremos a outra dimensão. Lá não precisaremos 
de nada do que temos aqui. O tempo e o espaço deixarão de existir, não 
estaremos mais sujeitos às leis desta natureza que nos envelhece, que nos 
faz crescer, sofrer, chorar. 

Como será, então? Esta é uma pergunta tão absurda quanto é 
absurdo perguntar para um feto no ventre de uma mãe como será o mundo 
depois do nascimento. Mas se não alimentarmos a esperança, na nossa 
teologia, as pessoas teimarão em não romper com este mundo, têm medo 
de morrer, e a morte será sempre uma tragédia. 

Humanamente, existe algo de triste na morte, porque existe 
perda e toda a perda nos faz sofrer. Mas para nós cristãos, é necessário 
que a esperança vença o desespero e o medo. Nada na vida é mais fácil, 
mais agradável e mais necessário do que morrer. 

 
A Ressurreição e a Vida Eterna: Escatologia Individual 

 
O cristianismo é uma religião ressurrecionista. Diferentemente de 

outras tradições religiosas cuja fé é na reencarnação ou transmigração das 
almas, nós, cristãos, cremos na ressurreição individual de cada um após a 
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morte, e na ressurreição do mundo todo na parusia, porque cremos que 
Cristo ressuscitou e com Ele o mundo todo ressuscitará. 

A ressurreição tem ampla base bíblica, tanto no Novo 
Testamento quanto no Antigo Testamento, e a orientação da Igreja é para 
que creiamos neste mistério que é estendido “não somente aos cristãos, 
mas a todos os homens de boa vontade”8. 

Na catequese, corremos o risco de nos ater somente a dimensão 
pessoal, individual da ressurreição. 

A grande ressurreição, contudo, é a ressurreição do mundo todo, 
ressurreição coletiva, de todas as criaturas, que se dará, segundo a nossa 
fé, no encontro definitivo do mundo com Cristo ou de Cristo com o mundo, 
no final dos tempos, quando o mundo estiver redimido, glorificado, cheio da 
graça santificante de Deus. Será nesta parusia que se dará o grande 
julgamento, onde cada um poderá dizer seu sim definitivo para o Bem, para 
Deus, e assim entrar na glória para a eternidade.  

Nós nos salvamos juntos, somos interdependentes com todas as 
criaturas do universo e a ressurreição é o caminho que o mundo inteiro 
trilha junto, na história (Escatologia Universal). Cada gesto de amor é um 
avanço para a ressurreição da humanidade, mas cada guerra, cada 
injustiça social, cada pecado, atrapalha a ressurreição. Esta é uma teologia 
pastoral muito prática: temos como acelerar a ressurreição do mundo. 

No final dos tempos, os que estiverem vivos verão a parusia. Os 
que morrem antes do final dos tempos, os que deixam este mundo, terão 
sua escatologia individual. Estarão se rendendo a Deus e apresentando a 
Ele sua contribuição pessoal no processo de santificação do mundo. 

Ressurreição não é a simples revivificação de um cadáver. O 
cadáver é o final de um processo biológico. É como a semente que morre e 
ressuscita na planta: a árvore que nasce será diferente da semente que 
morreu, embora exista uma relação de essência entre a planta e a 
semente. Como será o nosso corpo ressuscitado, não sabemos. São Paulo 
diz que é insensato perguntar isto (1Cor 15,35-44). Como São Paulo, o que 
podemos afirmar é que o nosso corpo ressuscitado será diferente do nosso 
cadáver. É o mesmo corpo, mas, como diz o Catecismo, espiritualizado. A 
ressurreição manterá a identidade pessoal do corpo, não a material. 

Sobre o momento da ressurreição, a doutrina da Igreja diz que, 
ao morrermos, a nossa alma vai para junto de Deus e vive lá num estado 
intermediário até que aconteça a parusia no final dos tempos, para então 
assumir um corpo glorioso e ressuscitar junto com o mundo todo. Esta é a 
Doutrina Tradicional da Igreja que aparece clara no Catecismo da Igreja 
Católica nos números 988 a 1019. Esta é a postura tradicional defendida 

                                                
8
 Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 268. 
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por um grande número de teólogos, dentre eles Joseph Ratzinger, 
chamada teologia do estado intermediário. 

Uma outra maneira de interpretar, que é defendida por outros 
teólogos, dentre eles Karl Rahner e também os teólogos brasileiros 
Leonardo Boff e João Batista Libânio, é a teoria da ressurreição na morte, 
que argumenta que o corpo e a alma não podem ser separados. É a 
pessoa humana, inteira, que ressuscita, e o ser humano não é duas coisas, 
corpo e alma, mas uma só coisa: pessoa. A ressurreição para esses 
últimos se dá na morte, e a pessoa, corpo e alma, glorificada, estará na 
espera da parusia para entrar na glória junto com o mundo todo. 

Ambas as correntes teológicas afirmam que a ressurreição 
somente será plena com a parusia. 

Um equívoco é pensar sobre isto numa racionalidade cujo 
referencial é o nosso mundo. Neste mundo nós estamos sujeitos ao tempo 
e ao espaço. Depois da morte o nosso tempo, que medimos em segundos, 
minutos, horas, anos e séculos não existirá mais. A temporalidade é 
limitada, é o contrário de eternidade. A eternidade não comporta passado e 
futuro. Eternidade é somente presente, é o eterno presente. Não haverá 
mais limitações, não haverá mais tempo, tudo será presente. 

Equívoco semelhante é raciocinarmos em termos de espaço 
geográfico. O céu não é um lugar geográfico, mas um modo de ser. Não é 
um espaço e muito menos uma época. Na eternidade tudo será tudo e num 
mesmo tempo. 

 
Excluir-se da Salvação Eterna 

 
Por sermos livres, também podemos nos excluir da salvação 

eterna. No plano de Deus não existe a condenação. Deus é salvador e não 
criou o inferno. Deus criou o paraíso, que na narrativa bíblica aparece 
como um jardim (Éden) cheio de amor, de graça, sem pecado, sem poder. 
Este é o plano de Deus para o mundo: um mundo reconciliado, um mundo 
de bênçãos: o Reino de Deus. Este mundo nos foi dado de presente e 
junto com ele nos foi dada a liberdade para o administrarmos e nele 
sermos felizes, sem pecado. 

Foi o homem que inventou o pecado e a condenação e que criou 
o inferno. Na narrativa da criação, no diálogo entre a cobra e Eva, a cobra 
diz: “se comerdes do fruto, sereis como deuses” (Gn 3,5), e imediatamente 
o fruto foi comido; na narrativa de Caim e Abel, quando Deus pergunta 
“onde está teu irmão?”, Caim responde: por “acaso sou eu o guarda do 
meu irmão?” (Gn 4,1-13); na narrativa da Torre de Babel (Bab = porta + eu 
= céu), os homens desejam construir por si próprios a porta para chegar ao 
céu e se igualar ao criador. Estava inventada a condenação, por não se 
aceitar “barro da terra” (Gn 2,7), criaturas limitadas. Esta é a resposta do 
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homem ao paraíso: uma resposta de negação, de morte, de condenação. A 
condenação é fruto de uma opção do homem pela maldição. 

O inferno existe, na forma de um estado de maldade no mundo 
que pode durar eternamente. É a não-aceitação do plano de Deus. É a 
negação deliberada da salvação. A condenação eterna acontece, e a 
teologia contempla esta possibilidade, quando o homem renuncia o Bem e 
se toma cúmplice do mal; quando o homem quer bastar-se por si só, 
negando a transcendência, renunciando o paraíso. Desta maneira o ser 
humano cria o inferno e é vítima dele aqui e também no além. 

Os teólogos atuais sustentam que a interpretação feita dos textos 
das Sagradas Escrituras nos manuais clássicos, sobre o inferno, é 
inaceitável e até escandalosa. 

A palavra inferno vem do mundo inferior (Xeol, o mundo dos que 
não louvam a Deus), concepção grega, daí, para o latim inferi (inferior), em 
português inferno. 

A primeira afirmação dogmática da Igreja sobre o inferno foi com 
a Constituição Dogmática Benedictus Deus de Bento XII, onde afirma que 
“as almas dos que morrem em pecado mortal descem, imediatamente, 
para o inferno, onde são atormentadas com penas eternas”. O segundo 
documento é a Bula Laetentur Caeli de 1439 do Concílio de Florença 
dizendo que as penas eternas são diferentes para os pecados mortais ou 
pecados veniais. Já o Concílio Vaticano II fala somente de salvação, da 
esperança e se cala sobre o inferno. 

Pela lógica do amor, se Deus nos criou por amor, Ele não pode 
obrigar salvar-se quem recusa a salvação. É a escolha da bênção ou da 
maldição (cf. Dt 30,19). 

“Deus não predestina ninguém para o inferno”9 porque Deus é 
amor. O inferno é produção daqueles que renunciaram a Deus durante a 
vida e, depois da morte, estarão eternamente afastados de Deus porque na 
vida nunca estiveram perto. É a absoluta frustração dos que não quiseram 
amar. É a solidão daqueles que não contribuíram em nada para a 
glorificação do mundo. É muito pior do que o “fogo que nunca se apaga”. 
Somente quem já experienciou o Deus da Vida poderá entender o que 
significa estar longe de Deus. Quem ainda não se encontrou com Deus não 
tem noção do que significa estar afastado de Deus para sempre. 

 
A Opção Final 

 
Haverá juízo: nos julgaremos sem engano, frente a frente com 

Deus e com a nossa história. Este encontro com Deus, no julgamento, será 
um encontro no amor e não num tribunal. 

                                                
9
 14. Catecismo da igreja Católica, n. 1037. 
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Na vida, vivemos uma realidade dialética, contraditória. Ora 
optamos pelo bem, ora optamos pelo mal, “fazemos o mal que não 
queremos e deixamos de fazer o bem que queremos” (Rm 7,19). Na 
eternidade teremos a oportunidade de optar pelo Bem definitivamente, ou 
não. É uma opção que nós faremos na presença do Deus Salvador.  

Deus é o referencial do julgamento e o juízo somos nós quem 
faremos. No juízo veremos plenamente e sem rodeios o que somos e o 
que fizemos em vida. O pecador verá o pecado, o violento verá a violência 
e quem amou verá seus atos de amor porque no juízo tudo será presente. 
É, portanto, na vida que decidiremos a eternidade.  

Deus seria injusto se, no juízo, levasse em conta somente o 
estado de espírito no momento da morte. É a vida inteira que conta. A 
decisão final, no juízo final, será uma síntese de todas as decisões 
tomadas durante a vida. Não alguns atos, mas a nossa opção fundamental. 

Na parábola do joio e do trigo (Mt 13,24-30), Mateus nos orienta 
que é no juízo final que cada um verá o que foi, e não cabe aos 
empregados do campo a decisão antecipada de julgar, sob pena de 
arrancar o trigo junto com o joio. A justiça humana é falha, parcial, limitada, 
movida por paixões e preconceitos. A pena de morte, do ponto de vista da 
teologia, é altamente questionável por ser um julgamento antecipado. 
Ninguém é puramente joio e ninguém é puramente trigo: somos todos uma 
mistura que na história vamos assumindo a identidade de joio ou de trigo. 
No juízo final nos julgaremos com os critérios da verdade que transcendem 
de longe a justiça humana. 

No juízo final, muita gente alheia vai brilhar, muitos anônimos irão 
aparecer e muitas “estrelas” irão baixar a cabeça e pedir perdão. É aqui 
que o purgatório encontra seu sentido. 

A opção fundamental, para estar afinada com o projeto de Deus, 
deverá ser uma opção por Deus e pelo homem que é imagem de Deus. 
Mateus em seu evangelho deixa muito claro o referencial na avaliação 
final: “tive fome, estava nu, estava preso, com sede...” (Mt 25,31ss). É o 
amor que conta. Quem vive o amor não precisa ter medo de nada (1Jo 
4,17-18). No linguajar de Paulo o amor tem nomes muito próprios: “é 
paciente, bondoso, não é invejoso, não é orgulhoso, não é arrogante, não 
busca interesses próprios, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra 
com a injustiça, busca a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta” (1Cor 13,1-13). Tudo o que temos desaparecerá. Ficará 
somente o amor. É assim o julgamento. 

A teologia protestante acentua que para a salvação basta a fé, 
pois, segundo João, “quem acredita não incorre em juízo” (Jo 5,24). Esta 
acreditamos ser uma parte do mistério porque o amor, por si só, poderá 
não ser redentora. As obras para a glorificação do mundo deverão ser 
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feitas para a glória de Deus. A Bíblia também diz que fé sem o amor não 
tem valor (Tg 2,14-17). A síntese feliz é a soma da fé e das obras. 

O amor é, portanto, a virtude que nos alavanca para o céu. 
Seremos julgados pelo amor e se tivermos amado na vida estaremos no 
céu, que não é um lugar geográfico, mas a glorificação da pessoa, a 
transcendência absoluta para junto de Deus que está em tudo. 

O Apóstolo Paulo diz que não é possível ter idéia daquilo que nos 
espera na eternidade. “São coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos 
ouviram, nem o coração humano imaginou” (1Cor 2,9). Não dá para 
imaginar, dentro do nosso referencial humano, o que é a absoluta 
transcendência, o céu. É a vitória do amor, a última palavra. Amém (cf. 
2Cor 1, 18-20). 

 
O Purgatório 

 
O purgatório, na fé católica, é a última oportunidade de 

amadurecimento para o Bem, para Deus. O Bom Pastor não quer que se 
perca nenhuma das suas ovelhas e faz questão que a síntese final da 
nossa vida seja uma decisão gloriosa para o Bem. Esta decisão é pessoal, 
livre e, por isso, difícil. 

Não há como participar da pura felicidade eterna, junto com 
Deus, se não estivermos totalmente purificados, porque em Deus não há 
espaço para o mal. Por isso, ninguém, ao morrer, estará totalmente pronto, 
puro, livre de todo o mal; somente os santos, possivelmente. 

Purgatório, na fé católica, deverá ser entendido, então, como algo 
muito positivo. É a alegria de estar salvo, embora ainda não preparado 
para o encontro definitivo com o criador. Será uma felicidade incomparável 
purificar-se para o encontro definitivo com o Bem. 

Não existem “almas penadas”. Existem, sim, os benditos que 
estão em processo de purificação para o encontro final. Purgatório é 
capacitação para Deus. É nos habilitarmos para um encontro definitivo, 
eliminando para sempre todos os resquícios da maldade que fazem parte 
da condição humana. 

Na história da Igreja se criou muitas fantasias sobre o purgatório: 
fogo, escuridão, sofrimento, etc. A doutrina da Igreja é bem clara: o 
purgatório não é um lugar específico. É um estado de purificação para 
entrarmos livres e limpos para a glória eterna. Purgatório também não é 
castigo. É graça. 

O purgatório poderá ser antecipado na vida antes da morte. Isto 
acontece quando gradativamente nos libertamos do pecado. 

A base bíblica para o purgatório é um tanto pobre. Tanto que a 
teologia protestante diz que o purgatório não se fundamenta biblicamente. 
No entanto, há na Bíblia perícopes, como a prática de orar pelos mortos no 
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livro de Macabeus (2Mc 12,39-46). Havia, já no Antigo Testamento, a 
crença na necessidade de purificação após a morte, o purgatório. 

Interceder pelos já falecidos é uma prática incentivada pela 
Igreja, é próprio da comunhão dos santos. Ninguém deverá ser 
abandonado a enfrentar sozinho o momento de decisão. É preciso a 
oração da Igreja. 

Com respeito ao tempo cronológico de purificação, na Idade 
Média, falava-se em dias, anos, séculos, etc. Em Deus não há tempo. Na 
eternidade tudo será presente num mesmo momento. É o final dos tempos. 

 
O Diabo, o Inferno e Ameaças de Condenação 

 
O povo hebreu tinha, na Antigüidade, uma concepção do 

universo muito diferente do que a ciência tem hoje, baseada nos mitos, 
lendas e concepções das mais diversas. Eles entendiam que o universo 
em três níveis: o Firmamento, a Terra e o Xeol.  

O Firmamento era o céu onde estaria Deus rodeado de querubins 
e serafins. A Terra era entendida plana, estava no nível intermediário e era 
considerada a morada dos homens e das criaturas. Embaixo da terra, 
acreditavam eles, existia o Xeol, ou a Mansão dos Mortos, lugar escuro 
onde não se louvava a Deus. 

O Xeol, mais tarde, passou a significar o inferno, lugar embaixo 
da terra, temido em nossa cultura popular e instrumento de intimidação na 
catequese. 

Muitas afirmações escatológicas na Bíblia foram feitas dentro 
deste referencial cultural, porque a Bíblia foi escrita por pessoas inseridas 
num espaço geográfico e num contexto histórico. 

Com o avanço da filosofia e da ciência moderna, as explicações 
mudaram, e o que os textos bíblicos dizem muitas vezes é contraditório 
com o que a ciência diz. Por isso a teologia, hoje, tem uma outra 
interpretação do inferno. 

Outra confusão sobre o inferno é a palavra geena. Este sim era 
um lugar geográfico, considerado maldito, semelhante a uma cratera, onde 
eram jogados os corpos dos prisioneiros de guerra. É um lugar bem 
determinado: um precipício localizado no Vale do Hinon, também chamado 
Vale do Massacre (Jr 7,32-33; 19,6-7). São imagens simbólicas, que 
tentam expressar num linguajar humano, comparativo, os tormentos 
daqueles que se excluem da salvação, dos que não fazem a opção por 
Deus. 

O fogo também é uma imagem. “Fogo” (Mc 9,43; Mt 18,8; Lc 3,7; 
Hb 10,27) é o símbolo da destruição daquilo que não presta, daquilo que 
nada se aproveita, então se transforma em cinza; “Ranger de dentes” (Mt 
8,12; Lc 13,28) é símbolo de desespero; “Trevas” (Mt 8,12; 22,13) é o 
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símbolo da ausência de luz, ausência de Deus; “Verme que não morre” (Mc 
9,48) é a insignificância da vida longe de Deus. O verme é a mais simples, 
mais inferior, menos evoluída de todas as criaturas. 

O Catecismo da Igreja Católica diz: “A pena principal do inferno 
consiste na separação eterna de Deus, o Único em que o homem pode ter 
a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira”10.  

A palavra demônio vem do grego δαιµονιον (daimonion) que 
significa ídolo ou falso deus. A palavra diabo também vem do grego 
διαβολος (diabolos) que significa o divisor, ou aquele que divide. O contrário 
de διαβολος é σιµβολος (simbolos) que significa unidade ou aquilo que une. 
Nesse sentido, o demônio, o diabo está muito vivo no meio da nossa 
sociedade, repleta de idolatrias (prazer, dinheiro, poder, alienação), com 
suas divisões nas igrejas, nas comunidades, nas famílias, nos povos. 

Infelizmente, na história, essas figuras tornaram-se simplesmente 
bichos feios, com olhos vermelhos, com tridente na mão. 

Um catequista deverá produzir teologia, ou seja, seu assunto 
deve ser Deus. Ai do catequista que precisar usar das imagens do demônio 
e do inferno, das fantasias criadas na história, como meio pedagógico! 
Será cúmplice do fracasso. 

 
O Mal 

 
O mundo vive permeado pelo mal aparentemente inexplicável, 

que causa sofrimento. Não há como fugir do mal e do sofrimento. As 
desgraças acompanham a história em seu curso. 

A vida é tragédia e comédia, e precisamos assimilar esses dois 
elementos de maneira equilibrada para entender o que é a vida. Diz no 
livro do Eclesiastes que “na vida há tempo para sorrir e tempo para chorar” 
e que a vida é uma mistura de risos e choros, de comédias e tragédias. 

O mal nas tradições religiosas 

As diversas tradições religiosas buscaram enfrentar o problema 
do mal, cada uma a sua maneira. 

O hinduísmo, a mais antiga delas, explica o mal e o sofrimento 
através da sua doutrina do Dharma (transmigração das almas). Para os 
hindus a vida é sofrida por causa do apego à materialidade, aos bens 
temporais. Quanto mais desapegados, mais libertos para a essência da 
vida cujo sentido último está em Brahma (doutrina brahmânica), de onde 
tudo vem e para onde tudo vai, e menos se sofre. 

O budismo mais tarde tenta dizer a mesma coisa de uma outra 
maneira. Para Sidharta Gautama, o primeiro Buda, considerado o Mestre 

                                                
10

 Catecismo da Igreja Católica, n. 1035. 
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fundador do budismo, a causa principal do sofrimento é o desejo. É o 
desejo que nos faz sofrer e quanto menos desejamos menos sofremos. 
Muitas vezes o ser humano deseja o impossível e sofre por não alcançar. 
Um Buda diria: pare de desejar que o sofrimento diminuirá. 

O judaísmo, através de algumas narrativas bíblicas que depois 
sustentaram a doutrina do pecado original, fala de uma certa ânsia pelo 
poder que está na origem da condição humana. Mais tarde essa mesma 
ânsia pelo poder aparece em toda a História da Salvação. É a condição 
humana de sofrimento, de insatisfação por ser barro da terra, criatura 
limitada. 

O mal e a reflexão filosófica: o dilema de Epicuro  

Filosoficamente, acrescentamos a reflexão de Epicuro11 e seu 
famoso dilema:  

“Ou Deus quer eliminar o mal do mundo, mas não pode; ou pode, 
mas não quer; ou não pode nem quer; ou pode e quer. Ora, se Deus quer e 
não pode, é impotente; se pode e não quer, não nos ama; se não quer nem 
pode, é mau e impotente; se pode e quer, de onde vem o mal? Por que 
Deus não elimina?” 

O dilema de Epicuro se apóia na hipótese de um mundo sem mal, 
o que julgamos ser impossível por causa da finitude12 do mundo. Tudo 
aquilo que é finito é imperfeito porque é finito. 

O segundo argumento para explicar o mal no mundo é que Deus 
não pode fazer o contraditório, não pode fazer algo contra a limitação da 
natureza, tornar perfeito aquilo que é finito. Onde há limitação, finitude, há 
mal. 

São Paulo sustenta que há algo desconcertante na existência 
humana: “fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que 
queremos” (Rm 7,14-24). Não é possível que exista uma pessoa santa, 
sem nenhum mal, sem nenhum pecado, sem a intervenção de Deus, 
porque todos somos limitados e finitos. E se isso fosse possível para os 
cristãos, esvaziaria a necessidade da redenção de Cristo, porque a 
salvação seria apenas uma conquista pessoal, independente de Deus. 

Na antropologia o problema da finitude não tem solução. A 
história da evolução humana mostra que primeiro o ser humano viveu da 
colheita de frutos e cereais, num segundo momento da caça, e então 
precisou de ferramentas para matar as caças. Com isso surgiu uma 
reorganização social nas tribos, onde a mulher ficou mais voltada para a 

                                                
11

 Epicuro foi o fundador de uma Escola de filosofia que mereceu seu nome: 

Epicurisrno. Filósofo, nasceu em Atenas, provavelmente em 341 aC. 
12

 Reflexões produzidas com base na Revista Perspectiva Teológica, ano XXXIII, a. 

91, dez./2001. 
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colheita e o homem para a caça e foi exatamente a invenção de 
ferramentas para caçar que acelerou a descoberta da linguagem, para a 
aprendizagem. Mas esta evolução tomou-se um risco fatal: as mesmas 
armas que serviam para caçar serviam também para matar semelhantes 
do próprio grupo, em brigas tribais (o mal), e com isso o iminente perigo da 
raça humana se extinguir. Surgiram, então, algumas leis, dentre elas a 
proibição do assassínio: “não matarás”. 

Permanecendo o risco de guerras, as alternativas foram: lutar até 
morrer e vencer o inimigo ou fazer alianças em função da sobrevivência. A 
escolha foi pela aliança sob a forma de troca de mulheres: o casamento 
criava relações entre as diversas tribos e clãs. Isto foi até cinco mil anos 
antes de Cristo. 

Então a descoberta da agricultura e a criação de animais 
domésticos fizeram com que surgissem os vilarejos e o aumento 
demográfico. Um clima de guerra, de competição, de poder, de desejo (o 
mal) se instalou novamente e os vilarejos e cidades foram murados e 
fortificados em função da sobrevivência. Os casamentos passaram a 
acontecer dentro do próprio clã, entre parentes. A antropologia garante que 
neste período as relações eram incestuosas (o mal). Por isso a lei de “não 
cometer adultério”. 

Essa é a condição do homem. A melhor explicação ainda é 
filosófica: onde há finitude ali está o mal e o sofrimento. Somos finitos, 
logo, o sofrimento é um dado existencial que nos acompanhará sempre. 

O mal e a resposta cristã  

Para o cristão o consolo é a redenção em Cristo que nos toma 
infinitos, eternos e participantes da infinitude do Criador. 

Na concepção cristã, Deus é criador, infinito, perfeito e o ser 
humano é criatura, “barro da terra”, finito, limitado, cheio de imperfeições, a 
maioria delas conseqüência do mau uso da liberdade. Essa imperfeição e 
finitude é a causa do mal e do sofrimento. No entanto, o Deus dos cristãos 
tem um compromisso com suas criaturas. Ele faz alianças para salvar, 
estende seu braço para redimir e nos chama para o infinito. Deus nos quer 
com Ele na eternidade e seu grande sonho é glorificar o mundo e as 
criaturas na parusia, quando tudo deixará de ser imperfeito. 

Entretanto, enquanto espera a parusia, o cristão poderá 
experienciar a infinitude de Deus nos caminhos da vida e principalmente no 
mistério da Eucaristia. Deus se fez corpo, finito, homem, limitado, se 
igualou a nós para que nos igualássemos a Ele, espírito, infinito, Deus, 
perfeito. 

Esta fusão entre o infinito e o finito pode ser celebrada no 
mistério da Eucaristia. Comungar o Cristo é comungar com o infinito, com a 
perfeição que nos espera, para além de todos os males e de todo o 
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sofrimento. A Eucaristia é o consolo e a antecipação da vitória sobre o mal 
e o sofrimento. 

 
Os Cristão Precisam de Escatologia 

 
Os cristãos precisam de escatologia porque o mundo precisa de 

esperança. Neste início de século, em que se instala uma das crises mais 
profundas na humanidade, alguns pensadores dizem que a maior crise é a 
crise de esperança. 

A humanidade, hoje, vive um profundo desencanto. O século 
vinte, num primeiro momento, encantou a humanidade com grandes 
utopias. Todas fracassaram e a humanidade, continua buscando respostas 
para o sentido último da vida, para a felicidade, para o destino do homem 
no mundo.  

Com o advento da ciência moderna parecia que o homem tinha, 
enfim, dominado o mundo. Tinha conquistado “a árvore da ciência do bem 
e do mal”. Entretanto, a ciência não foi capaz de responder às perguntas 
mais profundas da existência humana. 

O grande erro da ciência é ter se emancipado totalmente da 
teologia. Na Idade Média, com todas as críticas que poderão ser feitas ao 
paradigma medieval, o homem tinha um referencial que iluminava o ser e o 
agir: a escatologia. Deus era a garantia, a segurança.  

A partir do Iluminismo, quando a razão humana assumiu a 
história, o ser humano ficou órfão de Deus. Precisou buscar na esfera do 
próprio mundo as respostas sobre o sentido da vida, da história. A partir 
daí vieram inúmeras explicações, todas elas deixando Deus de lado. Deus 
estava morto (Nietzsche), a religião era o “ópio do povo” (Marx), e assim 
por diante com Freud, Sartre e tantos outros pensadores modernos. Nada 
disto resolveu o problema da felicidade humana.  

O ser humano, sem Deus, buscou nos inúmeros fetiches da vida 
aquilo que lhe faltava: drogas, pornografia, liberdade sem limites, shopping 
centers para compradores compulsivo, esportes radicais violentos, 
violência, torcidas organizadas que depredam o patrimônio público, 
indisciplina, corrupção da juventude, da falta de valores, de ética, de ideais, 
falta de paixão pela vida e pelo mundo, caos em todos os níveis, etc. 

Sem respostas, o ser humano volta ao ponto zero: animal. A ética 
desmoronou, a moral sucumbiu e o desespero tomou conta. Desespero é o 
contrário de esperança. Falta esperança, falta transcendência, falta uma 
escatologia menos complicada e mais animadora. 

O ser humano precisa de transcendência. E Deus, expulso pela 
porta da frente, agora voltou pela chaminé, e para ficar, muito embora 
muitos ainda não tenham percebido. A pós-modernidade está cobrando 
esta dívida, está buscando a transcendência. 
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Uma missão dos cristãos é reavivar a esperança no mundo. Lutar 
para acelerar o processo histórico que leva, segundo a nossa fé, ao 
definitivo encontro do mundo com Cristo, a parusia. Temos a missão de 
romper com os medos e as ameaças de condenação. Precisamos 
recuperar a promessa de salvação do Antigo Testamento e a salvação de 
Jesus Cristo. 

A catequese e toda a evangelização na Igreja precisa prestar 
ouvidos ao apelo do Papa Paulo VI: 

“A evangelização não pode deixar de comportar o anúncio do além, vocação 
profunda e definitiva do homem, ao mesmo tempo em continuidade e 

descontinuidade com a sua situação presente: para além do tempo e da história, 

para além da realidade deste mundo cujo cenário passa, e das coisas deste mundo, 
de que um dia se manifestará uma dimensão escondida; para além do próprio 

homem, cujo destino verdadeiro não se limita à sua aparência temporal, mas que 

virá também ele a ser revelado na vida futura”13. 

                                                
13 Evangelii Nuntiondi, n. 28. 

- 20 - 

PEQUENO TRECHO DA CARTA ENCÍCLICA SPE SALVI 
DO SUMO PONTÍFICE BENTO XVI 

SOBRE A ESPERANÇA CRISTÃ 
 

« Lugares » de aprendizagem e de exercício da esperança 
 

III. O Juízo como lugar de aprendizagem e de exercício da esperança 
 
41. No grande Credo da Igreja, a parte central – que trata do mistério de Cristo a partir da 
sua geração eterna no Pai e do nascimento temporal da Virgem Maria, passando pela cruz e a 
ressurreição até ao seu retorno – conclui com as palavras: « ... de novo há de vir em sua 
glória, para julgar os vivos e os mortos ». Já desde os primeiros tempos, a perspectiva do 
Juízo influenciou os cristãos até na sua própria vida quotidiana enquanto critério segundo o 
qual ordenar a vida presente, enquanto apelo à sua consciência e, ao mesmo tempo, enquanto 
esperança na justiça de Deus. A fé em Cristo nunca se limitou a olhar só para trás nem só 
para o alto, mas olhou sempre também para a frente para a hora da justiça que o Senhor 
repetidas vezes preanunciara. Este olhar para diante conferiu ao cristianismo a sua 
importância para o presente. Na configuração dos edifícios sacros cristãos, que queriam 
tornar visível a vastidão histórica e cósmica da fé em Cristo, tornou-se habitual representar, 
no lado oriental, o Senhor que volta como rei – a imagem da esperança –, e no lado 
ocidental, o Juízo final como imagem da responsabilidade pela nossa vida, uma 
representação que apontava e acompanhava precisamente os fiéis na sua caminhada diária. 
Na evolução da iconografia, porém, foi-se dando cada vez mais relevo ao aspecto ameaçador 
e lúgubre do Juízo, que obviamente fascinava os artistas mais do que o esplendor da 
esperança que acabava, com freqüência, excessivamente escondido por debaixo da ameaça. 

42. Na época moderna, o pensamento do Juízo final diluiu-se: a fé cristã é caracterizada e 
orientada sobretudo para a salvação pessoal da alma; ao contrário, a reflexão sobre a história 
universal está em grande parte dominada pela idéia do progresso. Todavia, o conteúdo 
fundamental da expectativa do Juízo não desapareceu pura e simplesmente. Agora, porém, 
assume uma forma totalmente distinta. O ateísmo dos séculos XIX e XX é, de acordo com as 
suas raízes e finalidade, um moralismo: um protesto contra as injustiças do mundo e da 
história universal. Um mundo, onde exista uma tal dimensão de injustiça, de sofrimento dos 
inocentes e de cinismo do poder, não pode ser a obra de um Deus bom. O Deus que tivesse a 
responsabilidade de um mundo assim, não seria um Deus justo e menos ainda um Deus bom. 
É em nome da moral que é preciso contestar este Deus. Visto que não há um Deus que cria 
justiça, parece que o próprio homem seja agora chamado a estabelecer a justiça. Se diante do 
sofrimento deste mundo o protesto contra Deus é compreensível, a pretensão de a 
humanidade poder e dever fazer aquilo que nenhum Deus faz nem é capaz de fazer, é 
presunçosa e intrinsecamente não verdadeira. Não é por acaso que desta premissa tenham 
resultado as maiores crueldades e violações da justiça, mas funda-se na falsidade intrínseca 
desta pretensão. Um mundo que deve criar a justiça por sua conta, é um mundo sem 
esperança. Nada e ninguém responde pelo sofrimento dos séculos. Nada e ninguém garante 
que o cinismo do poder – independentemente do revestimento ideológico sedutor com que se 
apresente – não continue a imperar no mundo. Foi assim que os grandes pensadores da 
escola de Francoforte, Max Horkheimer e Teodoro W. Adorno, criticaram tanto o ateísmo 
como o teísmo. Horkheimer excluiu radicalmente que se possa encontrar qualquer 
substitutivo imanente para Deus, rejeitando porém, ao mesmo tempo, a imagem do Deus 
bom e justo. Numa radicalização extrema da proibição das imagens no Antigo Testamento, 
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ele fala da « nostalgia do totalmente Outro » que permanece inacessível – um grito do desejo 
dirigido à história universal. Adorno também se ateve decididamente a esta renúncia de toda 
a imagem que exclui, precisamente, também a « imagem » do Deus que ama. Mas ele 
sempre sublinhou esta dialética « negativa », afirmando que a justiça, uma verdadeira 
justiça, requereria um mundo « onde não só fosse anulado o sofrimento presente, mas 
também revogado o que passou irrevogavelmente. ».[30] Isto, porém, significaria – expresso 
em símbolos positivos e, portanto, para ele inadequados – que não pode haver justiça sem 
ressurreição dos mortos e, concretamente, sem a sua ressurreição corporal. Todavia uma tal 
perspectiva, comportaria « a ressurreição da carne, um dado que para o idealismo, para o 
reino do espírito absoluto, é totalmente estranho ».[31] 

43. Da rigorosa renúncia a qualquer imagem, que faz parte do primeiro Mandamento de 
Deus (cf. Ex 20,4), também o cristão pode e deve aprender sempre de novo. A verdade da 
teologia negativa foi evidenciada pelo IV Concílio de Latrão, ao declarar explicitamente que, 
por grande que seja a semelhança verificada entre o Criador e a criatura, sempre maior é a 
diferença entre ambos.[32] Para o crente, no entanto, a renúncia a qualquer imagem não 
pode ir até ao ponto em que se devia deter, como gostariam Horkheimer e Adorno, no « não 
» a ambas as teses: ao teísmo e ao ateísmo. O mesmo Deus fez-Se uma « imagem »: em 
Cristo que Se fez homem. N'Ele, o Crucificado, a negação de imagens erradas de Deus é 
levada ao extremo. Agora, Deus revela a sua Face precisamente na figura do servo sofredor 
que partilha a condição do homem abandonado por Deus, tomando-a sobre si. Este sofredor 
inocente tornou-se esperança-certeza: Deus existe, e Deus sabe criar a justiça de um modo 
que nós não somos capazes de conceber mas que, pela fé, podemos intuir. Sim, existe a 
ressurreição da carne.[33] Existe uma justiça.[34] Existe a « revogação » do sofrimento 
passado, a reparação que restabelece o direito. Por isso, a fé no Juízo final é, primariamente, 
e sobretudo esperança – aquela esperança, cuja necessidade se tornou evidente justamente 
nas convulsões dos últimos séculos. Estou convencido de que a questão da justiça constitui o 
argumento essencial – em todo o caso o argumento mais forte – a favor da fé na vida eterna. 
A necessidade meramente individual de uma satisfação – que nos é negada nesta vida – da 
imortalidade do amor que anelamos, é certamente um motivo importante para crer que o 
homem seja feito para a eternidade; mas só em conexão com a impossibilidade de a injustiça 
da história ser a última palavra, é que se torna plenamente convincente a necessidade do 
retorno de Cristo e da nova vida. 

44. O protesto contra Deus em nome da justiça não basta. Um mundo sem Deus é um mundo 
sem esperança (cf. Ef 2,12). Só Deus pode criar justiça. E a fé dá-nos a certeza: Ele fá-lo. A 
imagem do Juízo final não é primariamente uma imagem aterradora, mas de esperança; a 
nosso ver, talvez mesmo a imagem decisiva da esperança. Mas não é porventura também 
uma imagem assustadora? Eu diria: é uma imagem que apela à responsabilidade. Portanto, 
uma imagem daquele susto acerca do qual, como diz Santo Hilário que todo o nosso medo 
tem lugar no amor.[35] Deus é justiça e cria justiça. Tal é a nossa consolação e a nossa 
esperança. Mas, na sua justiça, Ele é conjuntamente também graça. Isto podemos sabê-lo 
fixando o olhar em Cristo crucificado e ressuscitado. Ambas – justiça e graça – devem ser 
vistas na sua justa ligação interior. A graça não exclui a justiça. Não muda a injustiça em 
direito. Não é uma esponja que apaga tudo, de modo que tudo quanto se fez na terra termine 
por ter o mesmo valor. Contra um céu e uma graça deste tipo protestou com razão, por 
exemplo, Dostoëvskij no seu romance « Os irmãos Karamazov ». No fim, no banquete, 
eterno, não se sentarão à mesa indistintamente os malvados junto com as vítimas, como se 
nada tivesse acontecido. Aqui gostaria de citar um texto de Platão que exprime um 
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pressentimento do justo juízo que, em boa parte, permanece verdadeiro e salutar também 
para o cristão. Embora com imagens mitológicas mas que apresentam com uma evidência 
inequívoca a verdade, ele diz que, no fim, as almas estarão nuas diante do juiz. Agora já não 
importa o que eram outrora na história, mas só aquilo que são de verdade. « Agora [o juiz] 
tem diante de si talvez a alma de um [...] rei ou dominador, e nada vê de são nela. Encontra-a 
flagelada e cheia de cicatrizes resultantes de perjúrio e injustiça [...] e está tudo torto, cheio 
de mentira e orgulho, e nada está direito, porque ela cresceu sem verdade. E ele vê como a 
alma, por causa do arbítrio, exagero, arrogância e leviandade no agir, se encheu de 
emproamento e infâmia. Diante de um tal espetáculo, ele envia-a imediatamente para a 
prisão, onde padecerá os castigos merecidos [...]. Às vezes, porém, ele vê diante de si uma 
alma diferente, uma alma que levou uma vida piedosa e sincera [...], compraz-se com ela e 
manda-a sem dúvida para as ilhas dos bem-aventurados ».[36] Jesus, na parábola do rico 
epulão e do pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31), apresentou, para nossa advertência, a imagem de 
uma tal alma devastada pela arrogância e opulência, que criou, ela mesma, um fosso 
intransponível entre si e o pobre: o fosso do encerramento dentro dos prazeres materiais; o 
fosso do esquecimento do outro, da incapacidade de amar, que se transforma agora numa 
sede ardente e já irremediável. Devemos aqui destacar que Jesus, nesta parábola, não fala do 
destino definitivo depois do Juízo universal, mas retoma a concepção do judaísmo antigo de 
uma condição intermédia entre morte e ressurreição, um estado em que falta ainda a última 
sentença. 

45. Esta idéia do judaísmo antigo da condição intermédia inclui a opinião de que as almas 
não se encontram simplesmente numa espécie de custódia provisória, mas já padecem um 
castigo, como demonstra a parábola do rico epulão, ou, ao contrário, gozam já de formas 
provisórias de bem-aventurança. E, por último, não falta a noção de que, neste estado, sejam 
possíveis também purificações e curas, que tornam a alma madura para a comunhão com 
Deus. A Igreja primitiva assumiu tais idéias, a partir das quais, se desenvolveu aos poucos na 
Igreja ocidental a doutrina do purgatório. Não há necessidade de examinar aqui as 
complicadas vias históricas desta evolução; perguntemo-nos apenas de que se trata 
realmente. Com a morte, a opção de vida feita pelo homem torna-se definitiva; esta sua vida 
está diante do Juiz. A sua opção, que tomou forma ao longo de toda a vida, pode ter 
caracteres diversos. Pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da 
verdade e a disponibilidade para o amor; pessoas nas quais tudo se tornou mentira; pessoas 
que viveram para o ódio e espezinharam o amor em si mesmas. Trata-se de uma perspectiva 
terrível, mas algumas figuras da nossa mesma história deixam entrever, de forma 
assustadora, perfis deste gênero. Em tais indivíduos, não haveria nada de remediável e a 
destruição do bem seria irrevogável: é já isto que se indica com a palavra inferno.[37] Por 
outro lado, podem existir pessoas puríssimas, que se deixaram penetrar inteiramente por 
Deus e, consequentemente, estão totalmente abertas ao próximo – pessoas em quem a 
comunhão com Deus orienta desde já todo o seu ser e cuja chegada a Deus apenas leva a 
cumprimento aquilo que já são.[38] 

46. Mas, segundo a nossa experiência, nem um nem outro são o caso normal da existência 
humana. Na maioria dos homens – como podemos supor – perdura no mais profundo da sua 
essência uma derradeira abertura interior para a verdade, para o amor, para Deus. Nas opções 
concretas da vida, porém, aquela é sepultada sob repetidos compromissos com o mal: muita 
sujeira cobre a pureza, da qual, contudo, permanece a sede e que, apesar de tudo, ressurge 
sempre de toda a abjeção e continua presente na alma. O que acontece a tais indivíduos 
quando comparecem diante do Juiz? Será que todas as coisas imundas que acumularam na 
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sua vida se tornarão de repente irrelevantes? Ou acontecerá algo de diverso? São Paulo, na 
Primeira Carta aos Coríntios, dá-nos uma idéia da distinta repercussão do juízo de Deus 
sobre o homem, conforme as suas condições. Fá-lo com imagens que, de alguma forma, 
querem exprimir o invisível, mas sem as podermos transformar em conceitos, pelo simples 
motivo de que não nos é possível entrever o mundo além da morte nem possuímos qualquer 
experiência dele. Acerca da existência cristã, Paulo afirma antes de mais que está construída 
sobre um fundamento comum: Jesus Cristo. Este fundamento resiste. Se nele 
permanecermos firmes e sobre ele construirmos a nossa vida, sabemos que este fundamento 
não nos pode ser tirado, nem mesmo na morte. E Paulo continua: « Se alguém edifica sobre 
este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a obra de cada 
um ficará patente, pois o dia do Senhor a fará conhecer. Pelo fogo será revelada, e o fogo 
provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída subsistir, o construtor receberá a 
paga. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda. Ele, porém, será salvo, como que 
através do fogo » (3,12-15). Seja como for, neste texto torna-se evidente que a salvação dos 
homens pode acontecer sob distintas formas: algumas coisas edificadas podem queimar 
completamente; para alcançar a salvação, é preciso atravessar pessoalmente o « fogo » para 
se tornar definitivamente capaz de Deus e poder sentar-se à mesa do banquete nupcial 
eterno. 

47. Alguns teólogos recentes são de parecer que o fogo que simultaneamente queima e salva 
é o próprio Cristo, o Juiz e Salvador. O encontro com Ele é o ato decisivo do Juízo. Ante o 
seu olhar, funde-se toda a falsidade. É o encontro com Ele que, queimando-nos, nos 
transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos. As coisas edificadas 
durante a vida podem então revelar-se palha seca, pura fanfarronice e desmoronar-se. Porém, 
na dor deste encontro, em que o impuro e o nocivo do nosso ser se tornam evidentes, está a 
salvação. O seu olhar, o toque do seu coração cura-nos através de uma transformação 
certamente dolorosa « como pelo fogo ». Contudo, é uma dor feliz, em que o poder santo do 
seu amor nos penetra como chama, consentindo-nos no final sermos totalmente nós mesmos 
e, por isso mesmo totalmente de Deus. Deste modo, torna-se evidente também a 
compenetração entre justiça e graça: o nosso modo de viver não é irrelevante, mas a nossa 
sujeira não nos mancha para sempre, se ao menos continuamos inclinados para Cristo, para a 
verdade e para o amor. No fim de contas, esta sujeira já foi queimada na Paixão de Cristo. 
No momento do Juízo, experimentamos e acolhemos este prevalecer do seu amor sobre todo 
o mal no mundo e em nós. A dor do amor torna-se a nossa salvação e a nossa alegria. É claro 
que a « duração » deste queimar que transforma não a podemos calcular com as medidas de 
cronometragem deste mundo. O « momento » transformador deste encontro escapa à 
cronometragem terrena: é tempo do coração, tempo da « passagem » à comunhão com Deus 
no Corpo de Cristo.[39] O Juízo de Deus é esperança quer porque é justiça, quer porque é 
graça. Se fosse somente graça que torna irrelevante tudo o que é terreno, Deus ficar-nos-ia 
devedor da resposta à pergunta acerca da justiça – pergunta que se nos apresenta decisiva 
diante da história e do mesmo Deus. E, se fosse pura justiça, o Juízo em definitivo poderia 
ser para todos nós só motivo de temor. A encarnação de Deus em Cristo uniu de tal modo 
um à outra, o juízo à graça, que a justiça ficou estabelecida com firmeza: todos nós cuidamos 
da nossa salvação « com temor e tremor » (Fil 2,12). Apesar de tudo, a graça permite-nos a 
todos nós esperar e caminhar cheios de confiança ao encontro do Juiz que conhecemos como 
nosso « advogado », parakletos (cf. 1 Jo 2,1). 

48. Há ainda um motivo que deve ser mencionado aqui, porque é importante para a prática 
da esperança cristã. No antigo judaísmo, existe também a idéia de que se possa ajudar, 
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através da oração, os defuntos no seu estado intermédio (cf. por exemplo, 2Mac 12,38-45: 
obra do I século a.C.). A prática correspondente foi adotada pelos cristãos com grande 
naturalidade e é comum à Igreja oriental e ocidental. O Oriente não conhece um sofrimento 
purificador e expiatório das almas no « além », mas conhece diversos graus de bem-
aventurança ou também de sofrimento na condição intermédia. Às almas dos defuntos, 
porém, pode ser dado « alívio e refrigério » mediante a Eucaristia, a oração e a esmola. O 
fato de que o amor possa chegar até ao além, que seja possível um mútuo dar e receber, 
permanecendo ligados uns aos outros por vínculos de afeto para além das fronteiras da 
morte, constituiu uma convicção fundamental do cristianismo através de todos os séculos e 
ainda hoje permanece uma experiência reconfortante. Quem não sentiria a necessidade de 
fazer chegar aos seus entes queridos, que já partiram para o além, um sinal de bondade, de 
gratidão ou mesmo de pedido de perdão? Aqui levantar-se-ia uma nova questão: se o « 
purgatório » consiste simplesmente em ser purificados pelo fogo no encontro com o Senhor, 
Juiz e Salvador, como pode então intervir uma terceira pessoa ainda que particularmente 
ligada à outra? Ao fazermos esta pergunta, deveremos dar-nos conta de que nenhum homem 
é uma mônada fechada em si mesma. As nossas vidas estão em profunda comunhão entre si; 
através de numerosas interações, estão concatenadas uma com a outra. Ninguém vive só. 
Ninguém peca sozinho. Ninguém se salva sozinho. Continuamente entra na minha existência 
a vida dos outros: naquilo que penso, digo, faço e realizo. E, vice-versa, a minha vida entra 
na dos outros: tanto para o mal como para o bem. Deste modo, a minha intercessão pelo 
outro não é de forma alguma uma coisa que lhe é estranha, uma coisa exterior, nem mesmo 
após a morte. Na trama do ser, o meu agradecimento a ele, a minha oração por ele pode 
significar uma pequena etapa da sua purificação. E, para isso, não é preciso converter o 
tempo terreno no tempo de Deus: na comunhão das almas fica superado o simples tempo 
terreno. Nunca é tarde demais para tocar o coração do outro, nem é jamais inútil. Assim se 
esclarece melhor um elemento importante do conceito cristão de esperança. A nossa 
esperança é sempre essencialmente também esperança para os outros; só assim é 
verdadeiramente esperança também para mim.[40] Como cristãos, não basta perguntarmo-
nos: como posso salvar-me a mim mesmo? Deveremos antes perguntar-nos: o que posso 
fazer a fim de que os outros sejam salvos e nasça também para eles a estrela da esperança? 
Então terei feito também o máximo pela minha salvação pessoal. 


