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RESUMO 

 

Algo que muito chama a atenção é a reflexão sobre a morte, que muitos não 

querem fazer. Dessa forma, o presente trabalho deseja ajudar a refletir sobre esse 

assunto que parece tão assustador, mas que na verdade nos leva a fazermos a 

experiência da ressurreição, que é uma grande oferta de um Deus que ama, e que 

quer a vida plena de seus filhos e filhas. Sendo assim, tematizar a morte, é por 

equivalência refletir a vida, revalorizando á luz da ressurreição. Cabe, portanto, a 

cada um na sua liberdade acolhê-lo, para que aconteça evento tão maravilhoso. A 

ideia do trabalho é tomar a consciência disso. 

 

PALAVRAS CHAVE: Vida. Morte. Inferno. Purgatório. Parusia. Ressurreição. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O assunto sobre a vida após a morte sem dúvida nos causa uma 

inquietação que muitas vezes gera medo e desconforto entre as pessoas. Mas, 

apesar disso, encontramos na morte como o grande mistério do encontro da pessoa 

consigo mesma e com Deus. Por isso, a importância de entendê-la não como fim da 

vida, mas como uma passagem para a eternidade, procurando deixar o caráter 

aterrador que temos dela e buscar encontrar a alegria e a esperança que devem ser 

elementos importantes em nossa caminhada de fé cristã. 

Por isso vamos procurar resgatar e mostrar a presença de um Deus vivo, 

que não quer a morte do ser humano, mas que entre num processo de mudança de 

vida que começa no aqui e agora da nossa existência, e assim alcance a plenitude 

da vida. Mas tal processo só se alcança com o que chamamos de morte. 

Entretanto, o trabalho está dividido em três capítulos: No primeiro nos 

reportaremos as crenças religiosas que as pessoas têm sobre o destino do ser 

humano na morte no contexto bíblico antes de Jesus Cristo, as ideias que não eram 

tão claras, mas que a pessoa já procurava refletir sobre a existência neste mundo e 

o que vem acontecer depois.  

No segundo capítulo, abordaremos a ideia que a pessoa foi formando 

sobre o destino do ser humano na morte depois de Jesus Cristo encarnado no seio 

da humanidade, que foi morto, mas que, foi ressuscitado por Deus, dando um novo 

sentido para a humanidade diante da morte á qual, passamos a encará-la de um 

novo jeito, não mais com desespero e angustia, mas como processo para a 

ressurreição que é nossa grande esperança cristã. 

Por fim, o terceiro capítulo procura mostrar precisamente Deus como a 

última razão de toda a esperança cristã. Deus fez tudo para que participemos com 

Ele do banquete celeste que está reservado para nós. É necessário, contudo, a 

abertura do coração para acolhermos o convite na liberdade de filhos e filhas 

amados. 
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1.  CRENÇAS RELIGIOSAS SOBRE O DESTINO DO SER HUMANO NA MORTE 

NO CONTEXTO BÍBLICO ANTERIOR A JESUS CRISTO  

 

Será que nós sabemos imaginar a experiência que, de maneira muito 

especial, diz respeito a cada um de nós desde a pessoa mais simples até aos mais 

ocupados e letrados que não tem tempo a perder pensando sobre tal assunto?  

Esta parece ser uma boa pergunta para iniciarmos a nossa reflexão sobre 

a morte, pois, “o discurso sobre a morte, no Antigo Testamento se reduz a um 

discurso sapiencial de aceitação mais ou menos fatalista” (RIZZI, 2000, p. 329). 

Ainda que muitos procurem disfarçar e esconder é um problema de cada um de nós. 

Por isso, é importante nos situarmos no contexto ao qual estamos envolvidos. 

Vejamos:  

 

 

 Chamamos de contexto bíblico pré-cristão aquele período cultural dentro do 
qual mais tarde se formou o cristianismo. É nesse contexto que a Revelação 

bíblica se concretizou e se explicitou. Não de uma vez, mas em etapas, no 
decorrer de toda uma história. Nos textos bíblicos que surgiram naquela 
época revelam-se concepções específicas sobre o destino do homem 

depois da morte. Tais concepções se baseiam, de um lado, na cultura 
judaica da Palestina; mas de outro lado, podemos constatar também a 

influência da filosofia helênica e gnóstica. (BLANK, 2004, p.99).  

 

 

Portanto, no contexto cultural do judaísmo, as crenças sobre o destino do 

homem após a morte supõem, na sua tendência geral, um “monismo antropológico” 

(BLANK, 2004, p. 99). Diante disso, o enfoque básico da cultura gnóstica e helênica 

tem como ponto de partida uma concepção dualista. Por uma questão de espaço e 

vastidão do tema, só nos é possível mencionar os traços gerais dessas duas 

concepções, assim como as suas interferências mútuas. 

 

1.1 ELUCIDAÇÕES PRELIMINARES 

 

Não se trata de questionar o dado da ressurreição, mas apenas de  

olharmos a partir de outra chave de leitura. Pois, a própria complexidade do tema 

nos traz à mente a prudência fundamental da qual, se apresenta estas questões. 

Estamos no terreno da conjetura. Falamos do que, por definição, ultrapassa nossa 
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capacidade humana de certeza e que, portanto, só nos é permitido propor uma 

modéstia proposta de diálogo. Pois, a segurança está unicamente no fundamental, 

no que realmente interessa: que Deus é fiel e que só quer e busca todos os meios 

da nossa salvação; mas que continua respeitando de forma absoluta à nossa 

liberdade, à qual pode rejeitar a salvação.  

Pois, somente desta rejeição procede a não-salvação, que tem 

conseqüências tristes e indesejadas para muitos, e que é sempre uma dor para 

Deus quando fazemos tal escolha. Portanto, diante da conjetura que unicamente 

almeja a segurança de tal modo que deixe claro o amor incondicional de Deus por 

nós; e ao mesmo tempo em que respeita e preserva a dignidade da nossa liberdade.  

 

1.2 O MONISMO DA CULTURA JUDAICO-BÍBLICA 

 

Percebemos que segundo a Revelação bíblica e a concepção de Israel, 

tudo que acontece com o ser humano se dá de maneira global e individual. Isso 

engloba não só os acontecimentos da vida terrena, mas também o que ocorre na 

vida após a morte. E quê:  

 

 
Como consequência, finalizado o tempo desta vida que conhecemos e que 

vamos, bem ou mal, levando, o ser humano deve passar para a outra vida. 
Ele é quem deve passar: pleno e completo, com o que conseguiu ser como 
pessoa. A esse passo ou passagem chamamos morte. Assusta-nos pelo 

desconhecido e pela dor que possa trazer (REVILLA, 1998, p. 45).   

 

 

Assim, a vida humana é um dom recebido de Deus. Ela se desenvolve em 

todas as suas dimensões até o momento por ele designado. “No momento em que o 

ser humano morre, a vida dessa pessoa morre na sua totalidade.” (BLANK, 2004, p. 

100). Segundo o autor era desse modo que a teologia de Israel entendia o além, 

sem, apesar disso, ignorar que os que morreram estavam vivos, na dimensão do 

além por meios da prática da justiça, do nome, e também nos filhos. “Na morte, o ser 

humano ficaria reduzido a uma existência de sombra, fora da comunhão com as 

pessoas da terra. Os mortos desaparecem numa infradimensão, chamada Xeol, e ali 

permanecem sem volta à vida terrena” (BLANK, 2004, p. 100). Mas, podemos 

entender melhor a explicação de Xeol com Ratzinger que diz: 
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                          Realmente, existe, com certeza, uma noite cuja solidão nenhuma voz se faz 
ouvir; existe uma porta pela qual só podemos passar solitários: a porta da 

morte. Todo medo do mundo é, em última análise, o medo dessa solidão. É 
nessa linha de pensamento que se deve procurar a explicação porque o 
Antigo Testamento só usa uma palavra para falar do inferno e da morte, a 

palavra xeol: para ele, ambos são fundamentalmente idênticos. A morte é a 
solidão por excelência. E a solidão em que o amor não consegue penetrar é 

o inferno (RATZINGER, 2005, p.222).   

 

 

Podemos dizer, então que Jesus atravessou a porta de nossa solidão 

extrema quando, na sua paixão, entrou no fundo de nossa sensação de abandono. 

Onde já não se ouvia nenhuma voz, lá estava ele. Com isso, o inferno está vencido, 

ou melhor, dizendo a morte que antes era o inferno não mais existe. Pois morte e 

inferno deixaram de ser a mesma coisa, porque em meio à morte passou a existir 

vida. Sendo assim: “O único inferno que continua existindo é o fechamento 

voluntário de si próprio, a morte, porém, já não é o caminho para a solidão gélida, 

pois as portas do Xeol estão abertas” (RATZINGER, 2005, p.222).   

Assim, a visão primitiva e pessimista da morte, choca-se com a convicção 

fundamental da fé de Israel, segundo a qual Deus é fiel e nunca abandona os 

homens. “Mas Deus resgatará a minha vida das garras do Xeol, e me tomará” (Sl 

49,16).    

Mencionaremos como exemplo dois textos antigos: o primeiro, de 

Ezequiel, do século VI a.C., o segundo, escrito no século IV a.C., do livro de Isaías: 

 

 

Pois bem, profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Iahweh: Eis que abrirei 
os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo, e vos 
reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Iahweh, 

quando abrir vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. 
(37,12-13). 

 

 

E o profeta nos fala: “Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres 

ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o pó, porque teu orvalho será 

orvalho luminoso, e a terra dará à luz sombras”. (Is 26,19). 

Esse é o principal objetivo dessa ressurreição é fazer prevalecer à justiça 

entre os povos. Assim: “E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns 

para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno” (Dn 12,2). 
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O livro de Macabeus, transmite a esperança de que Deus ressuscitará 

todos os mortos, referindo-se de maneira especial à felicidade daqueles que 

morreram por causa da fé. Temos então: “O Criador do mundo, que formou o 

homem em seu nascimento e deu origem a todas as coisas, é ele quem vos 

retribuirá, na sua misericórdia, o espírito e a vida” (2Mc 7,23). 

Podemos perceber que não encontramos nenhuma referência à vida 

como repetição na terra. Segundo o autor: “A revelação sempre sugere a vida num 

corpo espiritualizado e glorioso, numa nova dimensão que vai além das dimensões 

terrenas” (BLANK, 2004, p.102). Portanto, nesse texto e em muitos outros não 

mencionados, percebemos mesma ideia, que Deus é um Deus da vida.    

 

1.3 O DUALISMO DO MUNDO GRECO-ROMANO                

 

A fé do povo de Israel na ressurreição baseava-se unicamente na 

fidelidade de Deus. Uma fidelidade historicamente confirmada por muitos 

acontecimentos. Na natureza humana não há nada que possa justificar a vida 

eterna. Se o homem tem a possibilidade de viver para além da morte, é unicamente 

porque Deus o quer; é porque Deus o possibilita.  

A partir do momento em que Israel teve um contato mais íntimo com a 

cultura e o pensamento helênico, a sua fé confrontou-se com outra concepção de 

esperança na vida eterna, cujo fundamento não é a fé no Deus da vida, mas uma 

reflexão antropológico-filosófica em que: “O ser humano não pode desaparecer na 

morte porque tem em si uma dimensão eterna. Essa dimensão é a alma espiritual, 

que é fundamentalmente distinta do corpo” (BLANK, 2004, p. 102). 

Seguindo essa premissa a morte atinge o corpo, mas não a alma, ela é 

por natureza imortal. Eis, o cerne da antropologia dualista que podemos observar 

expressa na filosofia grega, e que Blank explica:        
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Na morte, a alma se separa do corpo e entra numa nova dimensão, 
chamada ETERNIDADE. Nesta nova dimensão, a alma da pessoa está 

sendo JULGADA por Deus no assim chamado JUÍZO PARTICULAR. 
Conforme o resultado deste Juízo, a alma ou entra diretamente no inferno, 
ou, depois de ter passado talvez certo tempo no PURGATÓRIO, entra no 

céu. Ela aguarda, numa situação de felicidade ou de tormento, a chegada 
do JUÍZO FINAL. Quando o momento deste segundo juízo chegar, 

acontecerá também a RESSURREIÇÃO DO CORPO e, de novo conforme o 
resultado dos dois julgamentos, a alma humana, agora reunida com o seu 

corpo, passará para toda a eternidade numa situação de felicidade total, 
chamada CÉU, ou de tormento inimaginável, chamado INFERNO. (BLANK, 
2000, p. 75). 

  

 

O autor nos informa que a origem do modelo dualista nada tem haver com 

a revelação bíblica, mas que se desenvolveu em várias etapas, a partir do século VII 

a.C.; nas “Religiões Órficas da Trácia, na Grécia antiga, passando por Pitágoras e 

sendo desenvolvida por Platão no século IV a.C., e pela Gnose a partir do século II 

a.C” (BLANK, 2000, p. 78). Assim, a partir desta origem, o modelo dualista do 

homem passou por várias etapas de evolução e adaptação, até que também chegou 

ao cristianismo que:  

 

 

A partir do século IV d.C., sobretudo depois de Agostinho, a compreensão 
cristã do destino humano após a morte baseia-se, cada vez mais, no 

modelo dualista helênico. Este modelo antropológico já era o dominante 
dentro do império greco-romano antes da era cristã e, depois do 
desaparecimento deste império, continuou dentro do pensamento cristão e 

permanece até os dias de hoje. Ele se fixou de tal maneira, que muitos 
cristãos estão convencidos de que estamos diante de um fato de revelação 

divina. Pensam que a base do modelo antropológico dualista seria a própria 
Bíblia (BLANK, 2000, p. 78). 

 

 

Por conseguinte, contra tal ideia é importante lembrar que o modelo 

antropológico dualista não tem sua raiz na Bíblia. Ela é conseqüência de razões 

culturais da época dos primeiros séculos da era cristã. Assim, vemos segundo o 

autor que: “Quando Israel, devido à ocupação dos selêucidas, entra em contato mais 

íntimo com essa concepção, se estabelece também a discussão profunda e muitas 

vezes conflituosa” (BLANK, 2004, p. 103).  

Ela se refere principalmente nos textos do livro do Eclesiastes, escrito 

numa época em que a reflexão judaica tradicional sobre o destino do homem na 

morte já entrava em conflito com a concepção dualista do helenismo.  E: “rejeitando 
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a ideia helênica de que o ser humano é imortal só porque possui uma alma imortal, o 

Eclesiastes defende a tradição antiga de Israel” (BLANK, 2004, p. 103). Ele alerta 

que na concepção helênica falta o principal: a ligação do homem com Deus.  

Pois, “não se alcança a imortalidade simplesmente porque se tem uma 

alma imortal, e sim porque este é um desígnio de Deus” (BLANK, 2004, p 103). É 

necessário entender que foi Deus quem destinou o homem uma vivência eterna e 

que é para Deus que ele ressuscita. Para reforçar essa concepção, o Eclesiastes 

afirma que, se não fosse pela relação que o homem tem com Deus, não haveria 

distinção entre a condição humana com a condição de um animal. 

 

  

Pois a sorte do homem e a do animal é idêntica: como morre um, assim 
também morre o outro, e ambos têm o mesmo alento; o homem não leva 

vantagem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Tudo caminha para o 
mesmo lugar: tudo vem do pó e tudo volta ao pó (Ecl 3,19-20).  

 

 

Entretanto, o autor ainda nos diz que: “O modelo dualista-binário do 

homem, conforme o qual este homem é composto de corpo e alma, não tem a sua 

raiz na Bíblia, mas na cultura pagã do helenismo” (Blank, 2000, p. 78). A práxis da 

pregação eclesial salienta mais a imortalidade que a ressurreição. 

  

1.4 UNIDADE DE CORPO E ALMA  

  

Quando a Bíblia usa o termo alma, ela o faz dentro de uma perspectiva 

integradora, e não a partir de um modelo dualista grego. O termo alma segundo o 

autor aparece centenas de vezes nas traduções do Primeiro e Segundo Testamento, 

no entanto percebemos que: 

 

  

                                      Com exceção dos poucos textos no Judaísmo tardio, claramente 
influenciados pelo helenismo, quando a Bíblia fala da alma, nunca quer 

designar com esta palavra um princípio espiritual autônomo que poderia ser 
separado do corpo. Dentro de uma visão integrativa, os textos bíblicos 
apresentam o homem sempre como unidade indivisível, para quem a alma 

garante a potência de ser para o absoluto (BLANK, 2000, p. 88).   
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Toda pessoa, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo 

corporal e espiritual. O relato bíblico apresenta esta realidade com uma linguagem 

simbólica, ao afirmar “O Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, 

insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente” (Gn 

2,7). O homem na sua totalidade, contudo, é querido por Deus.  

Muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana. 

“Pois, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por 

causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo 

inteiro, mas arruinar sua vida?” (Mt 16,25-26). Ou a pessoa humana inteira: 

“Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a 

eles, cerca de três mil pessoas” (At 2,41). Designa também o que há de mais íntimo 

no homem “Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e 

vigiai comigo” (Mt 26,38).  

E o que há nele de maior valor “Não temais os que matam o corpo, mas 

não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na 

geena” (Mt 10,28). No entanto, percebemos a importância do homem na sua 

totalidade, e unidade de corpo e alma. Unidade essa que o Catecismo nos 

apresenta: 

 

 

 Unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, 
sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atinge sua 

plenitude e apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor. Não é, 
portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal; ao contrário, deve 

estimar e honrar o seu corpo, porque criado por Deus e destinado à 
ressurreição no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda 
que se deve considerar a alma como a “forma do corpo”; ou seja, é graças à 

alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e 
vivo; o espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas 

a união deles forma uma única natureza (CIC 364- 365). 

 

 

Quando a Bíblia trata da ressurreição dos mortos, é importante ter bem 

claro que se trata sempre da ressurreição da pessoa inteira e não só de uma parte 

biológica que tinha sido enterrada. Pois: 
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No AT o hebraico não tem outra palavra para corpo, senão basar (carne), 
que significa propriamente o tecido muscular, mas pode indicar também o 

homem todo. Para os israelitas a relação entre carne e alma não é de 
oposição, mas de justaposição, como de dois elementos de igual valor, 
atribuindo-se a ambos os pensamentos e sentimentos. O israelita não fala 

em criação do corpo, mas do homem. Só em escritos total ou parcialmente 
influenciados pelo helenismo, o corpo é claramente distinguido do princípio 

vital, ou oposto á alma. O NT conservou a terminologia do AT (BORN, 1977, 
p. 306). 

 

 

Assim sendo, o helenismo é um dos causadores da influência de 

separação e diferenças de valores no homem.   

 

1.5 A GNOSE   

 

A segunda linha sobre o destino do homem depois da morte com a qual a 

linguagem bíblica entrou em contato foi à gnose, doutrina de concepção 

acentuadamente dualista.  

Os textos do Antigo Testamento não apresentam qualquer linha do 

pensamento gnóstico porque já estava escrito quando a influência gnóstica começou 

a ser marcante. A questão do dualismo corpo-alma é tratada claramente na teologia 

rabínica. Ao contrário da concepção gnóstico-helênica, em que há separação entre 

corpo e alma, ela procura manter e ressaltar a verdade revelada da ressurreição 

integral do homem. Essa ressurreição se dará, primeiramente em Israel. Outra ideia 

errada que o autor nos chama atenção também:  

 

 

Ainda hoje é difundida entre os cristãos que a alma do morto ficaria 

guardada, esperando até a chegada do Messias prometido, sendo esta a 
maneira de preservar a identidade do ser humano antes e depois da morte. 

Nesse momento, então ela se reuniria ao corpo, e este seria totalmente 
renovado e transformado (BLANK, 2004, p. 105). 

  

 

Podemos notar que, de uma ou de outra maneira, todas essas 

concepções mantêm a ideia fundamental da ressurreição do ser humano na sua 

integridade. Todas elas guardam a tradição que marca o desenvolvimento da 

Revelação bíblica sobre o último destino do homem que acreditamos é ser 

ressuscitado por Deus. Sendo que: 
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                            Desde os inícios, a fé cristã tem-se confrontado com respostas diferentes da 
sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontram-se nas 
religiões e nas culturas antigas, numerosos mitos acerca das origens... 

segundo algumas dessas concepções, o mundo (pelo menos o mundo 
material) seria mau, produto de uma queda, e, portanto, deve ser rejeitado 

ou superado (gnose)... Todas essas tentativas dão prova da permanência e 
da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. 
(CIC 285).  

 

 

Podemos, portanto, avaliarmos que: “no cristianismo primitivo existia um 

vocabulário judaico-gnóstico, do qual se poderia ter derivado o „gnosticismo‟ do NT” 

(BORN, 1977, p. 644). Pois, com a evolução hermenêutica ela procura colocar isso 

em evidência.  

 

1.6 A RESSURREIÇÃO NOS TEXTOS DO ANTIGO TESTAMENTO 

 

A Ressurreição no Primeiro Testamento apresenta a fidelidade e o amor 

de Deus em parceria com o homem que permanece na justiça, no nome e no filho 

como, por exemplo, no livro de Macabeus: “Chegado já ao último alento, disse: Tu, 

celerado, nos tiras desta vida presente. Mas, o Rei do mundo nos fará ressuscitar 

para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis” (2 Mc 7, 9). E no Salmo: 

“O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para 

as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças; ele me guia por caminhos 

justos, por causa do seu nome.” (Sl 23,1-3).  

Também encontramos alento para a alma: “Só em Deus a minha alma 

repousa, dele vem a minha salvação; só ele é minha rocha, minha salvação, minha 

fortaleza, não tropeço!” (Sl 62,2-3). E encontramos ainda muitas outras passagens 

bíblicas: “volta ao repulso, minha vida, pois o Senhor foi bondoso contigo, libertou 

minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. 

Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos (Sl 116, 7-9). Essas 

características sustentaram consequentemente, a esperança também na 

Ressurreição dos mortos. 
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Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam e minha carne 
repousa em segurança; pois não abandonarás minha vida no Xeol, nem 

deixarás que teu fiel veja a cova. Ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio 
de alegrias em tua presença e delícias á tua direita, perpetuamente. (Sl 
16,9-11).  

 

 

Nessa perspectiva, a justiça vivenciada pelas pessoas no dia-a-dia de sua 

vida, em comunhão com o projeto libertador de Deus Pai, era sustentada pela fé, e 

que segundo Queiruga:  

 

 

Um fruto importante dessa recordação é que os longos séculos sem crença 
clara no outro mundo ensinam, ao vivo, que não se alcança a autêntica fé 

na ressurreição com uma fuga rápida para o além, mas que ela se forja na 
fidelidade da vida real e na autenticidade da relação com Deus 

(QUEIRUGA, 2004, p. 266). 

 

 

Deus que as fez sair da escravidão do Egito e que sempre acompanhou a 

trajetória do seu povo, agindo com projetos que apresentavam alternativas em favor 

da vida, nesse seu agir deu a prova de sua fidelidade. A atitude de acreditar na 

fidelidade de Deus Pai, por sua vez, possibilitou que as pessoas se inserissem no 

projeto libertador de Deus. Assim: “É esta confiança vitoriosa, e não o medo e a 

ameaça que estabelece a verdadeira base para a construção do Reino de justiça e 

de amor, a que Jesus Cristo nos amou” (BLANK, 1995, p. 209). 

No Primeiro Testamento, encontra-se no tocante a esperança pela 

ressurreição uma vivência profunda na comunhão com a vida de Deus. Essa 

comunhão não negou a dureza, dificuldades e desafios da vida terrena e, no 

entanto, não tendo clareza da vida eterna, pode-se vincular essa compreensão na 

profunda confiança no espírito vivificador e restaurador de Deus, percebemos isso 

com clareza, por exemplo, no livro Jó. Vejamos: 

 

 

Pelo Deus vivo que me nega justiça, por Shaddai que me amargura a alma, 

enquanto em mim houver um sopro de vida e o alento de Deus nas narinas, 
meus lábios não dirão falsidades, nem minha língua pronunciará mentiras! 
Longe de mim dar-vos razão! Até o último alento manterei minha inocência, 

fico firme em minha justiça e não a deixo; minha consciência não me 
reprova nenhum de meus dias. (Jó 27,2-6). 
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As reflexões demonstram que outro aspecto da fidelidade dos oprimidos a 

Deus, passa pela experiência de contraste entre os sofrimentos do justo e a 

intolerável injustiça de seu fracasso terreno. Pois, “dada esta situação, era inevitável 

que, na maior parte do Antigo Testamento, a retribuição do bem e do mal se visse 

numa perspectiva exclusivamente terrena e se ocupasse somente com as sanções 

temporais” (HARRINGTON, 1985, p.320). 

A fidelidade da relação com Deus, sobretudo, como sustento da 

esperança pela concretização da justiça e fraternidade em favor dos oprimidos, 

alimentava a experiência do amor-doação e a certeza de fé de que sua vida 

pertencia a Deus Pai. 
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2  AS CRENÇAS SOBRE O DESTINO DO HOMEM DEPOIS DA MORTE NO 

CONTEXTO BÍBLICO DEPOIS DE JESUS 

  

A importante passagem da experiência do povo do Primeiro Testamento 

tem suas características que não se deve esquecer, para melhor compreender a 

vivência de Jesus e da comunidade no Segundo Testamento, pois segundo o autor: 

 

 

Nesse sentido, não é casual, e desde já essencial, a atenção renovada a 
sua vida para compreender a gênese e o sentido da profunda 
reconfiguração que o Novo Testamento realiza no conceito de ressurreição 

herdado do Antigo. A vida de Jesus e aquilo em que se crê e que se vive 
em companhia dele constituíram sem sombra de dúvida um componente 

fundamental do terreno fecundo em que o alvissareiro e o específico da 
experiência pascal fincaram raízes (QUEIRUGA, 2004, p. 266).  

 

 

Portanto, toda a revelação sobre o destino do homem depois da morte no 

Segundo Testamento baseia-se primordialmente na afirmação de que Deus 

ressuscitou Jesus da morte, e que segundo o Blank: “o fato de Deus ter ressuscitado 

Jesus morto torna-se assim a confirmação de toda a teologia da ressurreição 

desenvolvida no Antigo Testamento” (BLANK, 2004, p. 107).   

       

2.1 A FÉ NO RESSUSCITADO COMO A DIFERENÇA CRISTÃ 

 

Embora a esperança da ressurreição já seja difundida no Primeiro 

Testamento, é claro que terá sua plenitude em Jesus. E como já abordamos no 

primeiro capítulo: “Deve-se notar que para a Bíblia trata-se sempre da ressurreição 

total, também do corpo, não só imortalidade do espírito como na concepção 

filosófica grega” (RIZZI, 2000, p.341). Constata-se, através da Sagrada Escritura, 

que o projeto de Deus tornou-se realidade concreta para o ser humano pela 

revelação em Jesus Cristo, especialmente na legitimação da vida, justiça e 

fraternidade, no ressuscitar de Jesus pelo amor de Deus Pai. Sendo assim: 
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Ressurreição não significa esquecimento do que houve até agora, e, sim, 
ativação da vida vivida até agora. De sorte que os discípulos “vêem” os 

vestígios da história de sua vida gravados de modo permanente no corpo do 
Ressurreto (cf. Jo 20,20). A ressurreição tem a ver com o mundo, aprofunda 
relações, é consumadora de história, “corporal” (SCHNEIDER, 2002, p. 

406).  

 

 

Os textos sagrados fundamentam a união entre a comunidade daqueles 

que tem fé e o Ressuscitado. Pois sendo assim: “É preciso, pois que, do mesmo 

modo que a religião cristã, também a pregação eclesiástica seja alimentada e 

dirigida pela Sagrada Escritura” (DV nº 21). A Sagrada Escritura, nesse caso, é fonte 

eficaz no sentido de sustentar a práxis libertadora da fé, impulsionando o 

fortalecimento e a contínua construção do Reino de Deus, no contexto 

socioeconômico e político-cultural.  

A unidade entre a comunidade e o Ressuscitado é vista na tradição 

bíblica como penhor da nossa herança: “o penhor da nossa herança, para a 

redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória” (Ef 1,14). Lucas nos 

apresenta: “Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem 

da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. 

Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos; todos, com efeito, vivem para ele” 

(Lc 20,37-38). Vejamos o que João nos fala: “Sim, esta é a vontade de meu Pai: 

quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 

6, 40).  

A Ressurreição, nas Sagradas Escrituras, confirma a filiação dos homens 

e mulheres a Deus Pai, pois: “sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os 

mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele” (Rm 6,9). E, assim 

Jesus: “enviou sobre os apóstolos o seu Espírito vivificador e, por meio dele, 

constituiu o seu corpo, que é a Igreja, como sacramento universal de salvação” (LG 

nº 49). 

A Ressurreição, assim como está sendo apresentada, nas Sagradas 

Escrituras, possibilitou no Concílio Vaticano II uma compreensão mais ampla sobre a 

construção do Reino de Deus. É a partir dessa compreensão que a Gaudium et 

Spes, com a sua expressão sobre uma nova terra e um novo céu, convida para um 

agir transformador, compreendendo o significado da plenitude do amor-doação: 
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A expectativa da nova terra não deve, porém, enfraquecer, mas antes ativar 
a solicitude em ordem a desenvolver esta terra, onde cresce o Corpo da 

nova família humana, que já consegue apresentar certa prefiguração do 
mundo futuro. Por conseguinte, embora o progresso terreno se deva 
cuidadosamente distinguir do crescimento do Reino de Cristo, todavia, à 

medida que pode contribuir para a melhor organização da sociedade 

humana, interessa muito ao Reino de Deus (GS, nº 39). 

 

 

A concepção bíblica sobre o conceito Ressurreição também possibilitou à 

comunidade dos fiéis o Credo Cristão. Como podemos ver no Catecismo da Igreja: 

“O Credo cristão – profissão de nossa fé em Deus Pai, e Filho, e Espírito Santo, e 

em sua ação criadora, salvadora e santificadora – culmina na proclamação da 

ressurreição dos mortos, no fim dos tempos e na vida eterna” (CIC 988).  

 

2.2 A FÉ NA RESSURREIÇÃO FORTALECE A CONSTRUÇÃO DO REINO DE 

DEUS 

 

O que Deus propõe, quando fala de Reino, se revela através de ações 

concretas e experiências históricas, pois segundo o autor: “Estas ações são ações 

de Jesus, e no agir de Jesus encontramos o agir de Deus, no entanto, em todo 

lugar, onde Deus age, acontece o Reino de Deus” (BLANK, 2001, p. 188). Essa 

profissão de fé alimenta e impulsiona a prática da fé libertadora na construção do 

Reino de Deus, contribuindo para o fortalecimento da cultura da solidariedade e paz 

no contexto sócio-econômico e político-cultural. Desse modo, a prática libertadora da 

fé na Ressurreição de Jesus por Deus, possibilita à comunidade crer na ressurreição 

dos mortos: 

 

 

Crer na ressurreição dos mortos foi, desde os inícios, um elemento 

essencial da fé Cristã. Finducia christianorum resurrectio mortuorum; illam 
credentes, sumus - A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos; 

crendo nela, somos cristãos (CIC 991).  

 

 

Essa confiança que Deus Pai transmitiu para a humanidade através da 

Ressurreição de Jesus com sua práxis libertadora, possibilitou a todos os que crêem 

procurar agir com misericórdia, e amor uns com os outros. Nesse sentido, a 
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ressurreição de Jesus, alcança um significado que ultrapassa em muito a 

compreensão dos textos do Antigo Testamento, nos quais se faz referência à 

ressurreição dos mortos. “Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres 

ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o pó, porque teu orvalho será 

orvalho luminoso, e a terra dará à luz sombras” (Is 26,19).  

As testemunhas, aparições e fórmulas de fé contidas nos relatos da 

ressurreição na Sagrada Escritura revelam que a Ressurreição de Jesus legitimou o 

amor, a justiça e a solidariedade como uma opção pelo resgate da dignidade da 

pessoa humana, sendo ela um ato de Deus Pai. “Como o Pai ressuscita os mortos e 

os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer” (Jo 5,21). Desse modo, é 

possível uma sociedade participativa, onde todos possam ser reconhecidos como 

pessoa, imagem e semelhança de Deus, com direito à vida, educação, saúde, lazer, 

trabalho, religião libertadora e moradia, com a superação das exclusões promovidas 

pelas estruturas e sistemas sócio-econômicos e político-culturais.  

A Ressurreição de Jesus legitimou também as alternativas criadas pela 

sua ação libertadora, que sustenta a esperança do resgate em plenitude da 

dignidade dos pobres, miseráveis e excluídos. 

 

 

Para que se realize semelhante transformação libertadora do pecado, de 
suas conseqüências pessoais e cósmicas de todos os demais elementos 
alienatórios sentidos e sofridos na criação. Cristo faz duas exigências 

fundamentais: exige conversão da pessoa e postula uma reestruturação do 
mundo da pessoa (BOFF, 1979, p. 77). 

 

 

Nessa perspectiva, a ação libertadora de Jesus deve ser encarnada, nos 

corações de todos aqueles que querem vida plena para os filhos e filhas de Deus, e 

a eliminação da exclusão social, pela luta em favor da salvação integral de todos. 

O agir de Jesus, com suas ações transformadoras, criaram alternativas 

em favor da vida e da dignidade dos pobres: “Erguendo então os olhos para seus 

discípulos, dizia: Felizes vós os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lc 6,20). 

Os trabalhadores: “Porque o Reino dos Céus é semelhante ao pai de família que 

saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha” (Mt 20,1). Como 

também com os pecadores: “aconteceu que estando ele á mesa em casa, vieram 
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muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus 

discípulos” (Mt 9,10).  

Uma vez que ele apresentou o Reino de Deus recuperando a opção pela 

justiça e cumprindo a Promessa, Eleição e Aliança que Deus Pai fizera com o povo 

de Israel, proporcionou direito à subsistência e vida digna para todos os excluídos 

dentro das estruturas do mundo judaico.  

 

2.3 O AMOR DE DEUS PELA PESSOA TRANSPASSA O ANTIGO E O NOVO 

TESTAMENTO 

 

Temos as palavras da primeira carta de São João que ajuda entender tal 

realidade: “E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus 

é amor: aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece 

nele” (4,16). Pois o amor de Deus por nós age de forma concreta desde o início 

como podemos perceber:  

 

 

Já no Antigo Testamento, a novidade bíblica não consistia, simplesmente, 
em noções abstratas, mas na ação imprevisível e, de certa forma, inaudita 

de Deus. Essa ação de Deus ganha, agora, a sua forma dramática devido 
ao fato de que, em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da “ovelha 

perdida” a humanidade sofredora e transviada (DEUS CARITAS EST, 2007, 
p. 25).    

 

 

O Primeiro e o Segundo Testamento confirmam o amor de Deus Pai em 

prol de seus filhos e filhas, demonstrando maior atenção e zelo por aqueles que são 

desprezados em diversas épocas históricas. Segundo o autor:  

 

 

A tradição bíblica nos apresenta o Deus que é todo amor, e essa tradição 
nos mostra como ele provou ser o Deus vivo, desde sua entrada na história. 

O Deus que dá vida ao ser humano e, para o qual, aliar-se a ele sempre tem 
este significado: optar pela vida, e não pela morte (BLANK, 2000, p.49).  

 

 

Toda a revelação sobre o destino do homem após a morte no Novo 

Testamento baseia-se fundamentalmente na afirmação de que Deus ressuscitou 
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Jesus na morte. Ressurreição esta que é: “entendida como elevação, glorificação e 

um ir para o Pai. Essa concepção está ligada ao tema do Messias, do Filho do 

Homem e do Servo Sofredor que é exaltado” (BOFF, 1976, p. 42). E que segundo o 

Blank comenta sobre essa afirmação acerca da Ressurreição de Jesus é que:  

 

 

Essa formulação se repete 26 vezes nos textos dos Evangelhos e das 
Epístolas, começando com o texto mais antigo de 1 Cor 15, escrito nos anos 

50-51 d.C., e terminando com o quarto Evangelho. Tornou-se a primeira 
formulação do credo da Igreja primitiva, e é nela que Paulo baseia todas as 

suas argumentações sobre a salvação (BLANK, 2004, p.106). 

 

 

Assim vemos como nos diz Paulo: “E se Cristo não ressuscitou, vazia é a 

nossa pregação, vazia também é a vossa fé.” (1 Cor 15,14). Eis questão.  

Ao ressuscitar Jesus, Deus revela-se de fato o Deus fiel no qual a teologia 

de Israel se baseia. Com esse ato, Deus comprova aquilo que os textos do Antigo 

Testamento tinham formulado como esperança de fé, um Deus que ressuscita os 

mortos: “É o Senhor quem faz morrer e viver faz descer ao Xeol e dele subir” (1 Sm 

2,6). Com relação a esse paradigma da fé de Israel, São Paulo nos fala de modo 

específico: “conforme está escrito. Eu te constituí pai de uma multidão de nações, 

nosso pai em face de Deus em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à 

existência as coisas que não existem” (Rm 4,17).  

A ideia de que Deus faz viver os mortos encontra-se no Antigo 

Testamento, de maneira específica em Deuteronômio: “Sou eu que mato e faço 

viver, sou eu que firo e torno a curar” (32,39). No livro da Sabedoria encontramos 

também: “Porque tu tens poder sobre a vida e a morte, fazes descer às portas do 

Hades e de lá subir” (16,13). 

  

2.4 A COMPREENSÃO DA RESSURREIÇÃO EM PAULO EM DOIS MOMENTOS 

 

É importante percebermos o avanço do pensamento de Paulo com 

relação à vinda de Jesus e a ressurreição propriamente dita. Enquanto em 

Tessalônica, provavelmente os primeiros cristãos esperavam uma parusia próxima, 

dentro de sua geração: 
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Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor: que os vivos, os 

que ainda estivermos aqui para a Vinda do Senhor, não passaremos à 
frente dos que morreram. Quando o Senhor ao sinal dado, à voz do arcanjo 
e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo 

ressuscitarão primeiro; em seguida nós, os vivos que estivermos lá, 
seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, 

nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor (1 Ts 4,15-17). 

 

 

Também na comunidade de Corinto, relata seu testemunho a esse 

respeito: 

  

 

Eis que vos dou a conhecer um mistério: nem todos morreremos, mas todos 

seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som 
da trombeta final, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão 

incorruptíveis, e nós seremos transformados (1 Cor 15,51-52).  

 

 

Portanto, eles supõem que nem todos os membros da comunidade 

morrerão antes da vinda de Jesus. Paulo estava esperançoso de encontrar-se entre 

o grupo dos privilegiados que não morreriam até a parusia. 

Na Segunda Carta aos Tessalonicenses, Paulo admoesta aos que 

acentuavam suas opiniões sobre o fim do mundo, impedindo que suponham a 

iminência da vinda do Senhor: “Que não percais tão depressa a serenidade de 

espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga 

vir de nós, como se o Dia do Senhor já estivesse próximo” (2Ts 2,2).  

Ele proíbe a redução cronológica da vinda de Cristo. O que está em jogo, 

portanto, não é a data da parusia, mas a preparação dos cristãos para o advento 

daquele dia que virá como um ladrão: “porque vós sabeis, perfeitamente, que o dia 

do Senhor virá como ladrão noturno” (1Ts 5,2). 

 

2.4.1 Paulo e a Parusia na Comunidade de Tessalônica 

 

Na comunidade de Tessalônica o problema deve ser visto sobre o 

paradigma de espera do retorno do Senhor, a parusia, em sua segunda vinda, que 

fora prometida. No entanto, a verificação de algumas mortes de pessoas que 

esperavam o retorno do Senhor causou um sentimento de angústia. Como resolver 
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este problema? Estariam eles condenados à morte eterna? As inquietações nasciam 

do fato deles não poderiam participar da vinda gloriosa do Senhor, que eles 

esperavam ser breve. Sobre isso Paulo responde: 

 

 

Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não 
ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se crermos que 
Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, 

Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo 
a palavra do Senhor: que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a 

Vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que já morreram. (1Ts 4, 13-
15). 

 

 

Na verdade os questionamentos aconteciam porque na Igreja de 

Tessalônica a fé não tinha projeção para o futuro. Mas no decorrer da história o 

pensamento sobre a parusia foram evoluindo como podemos acompanhar segundo 

o autor: “Temos que considerar a possibilidade de que na sequência das cartas aos 

Tessalonicenses a teologia de Paulo mudou ou evoluiu na sua ênfase” (DUNN, 

2003, p. 350).   

O texto relata uma esperança de ressurreição para aqueles que já 

partiram e acreditavam no Senhor, e não colocam em superioridade os membros da 

comunidade que ainda permanecem vivos. Eles não compreendiam que a morte não 

quebra a comunhão existente com o Senhor. O mais importante para a certeza da 

ressurreição no texto é viver na presença do ressuscitado. Neste sentido, a 

esperança na ressurreição não é importante somente para aqueles que estarão 

presentes naquele dia, mas para todos que morreram com Cristo, pois Deus 

ressuscitou Jesus, e ressuscitará também os que foram vítimas da morte. 

A preocupação com a esperança da parusia nas cartas aos 

tessalonicenses certamente chama a atenção. O tema aparece em destaque desde 

o início: 

 

 

Pois eles mesmos contam qual acolhimento que da vossa parte tivemos, e 
como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e 

verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou 
dentre os mortos: Jesus que nos livra da ira futura (1Ts 1,9 -10). 
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Logo são lembrados também a exortação que Paulo lhes deixou: “nós vos 

exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos, a viver de maneira digna de 

Deus, que vos chama ao seu Reino e à sua glória” (1Ts 2,12). A oração de Paulo é 

que seus corações sejam confirmados: “Queira ele confirmar vossos corações numa 

santidade irrepreensível, aos olhos de Deus, nosso Pai, por ocasião da Vinda de 

nosso Senhor Jesus com todos os santos” (3,13). O ponto alto é a garantia da 

salvação: “Portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a 

salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que nós, na 

vigília ou no sono, vivamos em união com ele” (5,9-10). 

Por fim ao lerem a benção final, eles não poderão esquecer facilmente o 

motivo principal da carta: “O Deus da paz vos conceda santidade perfeita; e que o 

vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo 

irrepreensível para o dia da Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (5,23).     

    

2.4.2 Paulo e a Ressurreição na Comunidade de Corinto  

  

Em Corinto existem alguns membros da comunidade que dizem: “Não 

existe ressurreição dos mortos” (1Cor 15,12), embora ao que parece crescem na 

ressurreição de Jesus. Paulo não nega que o reino de Cristo, é uma realidade do 

presente; para ele, porém, sem dúvida também fazem parte da salvação a 

consumação da história e a salvação do ser humano corporal em seu todo. Se não 

existisse ressurreição dos mortos, a causa de Cristo teria fracassado. “Se não há 

ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou” (1Cor 15,13).  

A ressurreição de Jesus inicia uma história que chegará a seu alvo 

somente quando todos os inimigos estiverem vencidos: “O último inimigo a ser 

destruído será a Morte” (1Cor 15,26). Quem exclui essa esperança histórica nada 

sabe dos projetos de Deus. Em Primeiro Coríntios, Paulo se ocupa detalhadamente 

em responder o problema de com que corpo ressuscitaremos: 

 

 

Mas, dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? 

Insensato! O que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que 
semeias, não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples 

grão, de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo 
como quer; a cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio 

(15,35-38). 



30 

 

  

A essa pergunta que tipo de corpo seria esse, ele responde com a figura 

da “semente” que é transformada na forma de trigo, e com diversas outras 

comparações para ilustrar, assim como existem muitas formas diferentes e, não 

obstante, há identidade, assim também haverá, depois da ressurreição, uma 

corporeidade totalmente distinta da atual e, não obstante, idêntica com ela. 

Vemos assim, a evolução do pensamento de Paulo sobre a ressurreição. 

Primeiro esta preocupado com a parusia, depois, em 1Cor, aborda a ressurreição 

como tal, ou seja, a chave de leitura mudou, mas a esperança é a mesma. A 

ressurreição como horizonte último e pleno. A vinda de Cristo era a ressurreição dos 

mortos e o arrebatamento dos vivos (em tessalônica) e em Corinto a ressurreição de 

Cristo, certeza de fé é a esperança.   
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3   DEUS, ÚLTIMA RAZÃO DE TODA A ESPERANÇA 

       

O conteúdo básico de toda a escatologia é a esperança. Esperança que 

segundo o vocabulário de teologia bíblica é: “dizer a importância que o futuro tem na 

vida religiosa do povo de Deus, um futuro de felicidade para o qual são chamados 

todos os homens” (VOIGT, 1977, p. 288). Esperança que o rumo tantas vezes 

incompreensível da história tenha um dia algum sentido. Esperança que o fim último 

deste mundo ultrapasse os planos e projetos de todos aqueles que se 

autodeclaravam os senhores do mundo, e que por causa disso exerciam o poder, 

oprimindo os fracos, declarando a sua ordem. Pois temos: 

 

 

A esperança do povo de Israel é enraizada nas experiências e nas 
necessidades históricas: é esperança histórica. Alimenta-se nos anseios 

concretos e se apóia na fé no Deus presente, no Deus fiel, interessado 
exatamente na superação destes anseios concretos. Apesar disso, porém, 

não é esperança mundana e unidimensional, na qual não haja lugar para 
nada além das necessidades empíricas (BLANK, 1993, p. 07).     

 

 

Vemos que a esperança em Deus é concreta e histórica e que nos remete 

para além deste mundo. E diante de todas as desgraças, Blank nos apresenta que: 

“a escatologia mantém a esperança de que o fim último de tudo não será o triunfo 

dos poderosos, mas a vitória do projeto histórico de Deus. Daquele Deus que põe 

um fim a todo fim, que é Senhor do Cosmo e Ponto Ômega da sua evolução” 

(BLANK, 2001, p. 07). É importante conceituarmos o termo escatologia para que 

tenhamos clareza do assunto que tratamos: “A escatologia trata da salvação 

escatológica como plenificação de processo de transformação que já começou na 

história atual” (BLANK, 1993, p. 25).  

Eis, portanto nossa grande esperança, principalmente daqueles que 

sofrem. A esperança de todos nós se baseia em Deus. Mas, não num Deus afastado 

do mundo, como alguns gostariam. O Deus que se torna base da esperança 

escatológica é um Deus que incômoda muitos poderosos. No centro da revelação, 

encontramos a grande verdade: “O Deus verdadeiro, Javé, é Deus histórico, 

presente nas lutas de seu povo, que caminha com ele, conduzindo esse povo rumo 

a um futuro melhor. O Deus verdadeiro é um Deus fiel” (BLANK, 2001, p. 08).  
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A fidelidade de Deus vai além de todo pecado, além de toda traição, 

negação e todo limite de amor, como vemos, por exemplo, no evangelho de São 

João: “Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro porque pela terceira 

vez lhe perguntara tu me amas? E lhe disse: Senhor tu sabes tudo; tu sabes que te 

amo. Jesus lhe disse: apascenta minhas ovelhas” (21,17). O atuar de Deus não é 

um agir qualquer. Ele segue uma meta claramente definida com um único objetivo 

que todos tenham mais vida. Eis o princípio de seu agir. Tendo mais vida, vida em 

todos os níveis, na proteção dos pobres e oprimidos. “Não despojes o fraco, por ser 

fraco, nem oprimas o pobre no julgamento” (Pr 22,22).  

Na sua presença, os oprimidos podem levantar a cabeça e os 

desesperados redescobrir a esperança. Porque o agir de Deus não é um agir 

limitado a esferas celestes e afastado do mundo. O campo de ação dele é o mundo, 

a história são as lutas concretas por situações melhores de vida. “A esperança em 

Deus é uma esperança concreta de vida” (BLANK, 2001, p. 09). 

Essa convicção marca a visão do mundo e a visão da história do povo. 

Baseando-se nela, o povo mantinha a sua esperança, apesar de todas as desgraças 

e das catástrofes históricas. Eis a grande verdade escatológica que precisamos 

redescobrir, seguindo os passos da história. 

 

3.1 SIGNIFICADO ESCATOLÓGICO DA RESSUSCITAÇÃO DE JESUS 

 

O costume que temos de falarmos sobre a ressurreição de Jesus pode 

nos causar certa estranheza agora com a palavra “ressuscitação” que o autor 

prefere usar “para falar do evento da páscoa. Isso porque todos os textos bíblicos, 

assim como o credo da Igreja primitiva, insistem que tal evento não era agir ativo de 

Jesus” (BLANK, 2001, p. 330). Podemos ver em algumas passagens bíblicas como 

apresenta: “Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não 

era possível que ele fosse retido em seu poder” (At 2,24). E também: “A este Jesus, 

Deus o ressuscitou, e disto nós somos testemunha” (At 2,32). E tantos outros: 

“Porque, se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração 

que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo” (Rm 10, 9). 

Nesta fórmula do credo antigo da Igreja vemos que: “é compreendida toda 

a essência daquilo que a fé cristã tem a dizer sobre Deus. No fato de ressuscitar 

Jesus da morte, Deus se revela sendo o Deus fiel, assim como era venerado por 
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Israel” (BLANK, 2001, p. 330). Portanto, ressuscitando Jesus, Deus se mostra 

presente na história, de maneira bem clara, como aquele que: “faz viver os mortos e 

chama à existência as coisas que não existem” (Rm 4,17). 

Na ressurreição de Jesus, Deus age como Deus da vida. E que segundo 

o autor: 

 

 

Agindo assim, dá esta vida na história concreta, demonstrando assim, mais 

uma vez, perante todos, que ele está presente nesta história. Mas, não só 
isso! Ressuscitando Jesus, o próprio Deus ratifica a vida e a mensagem 

deste Jesus. Com isso, porém, ratifica também as opções dele que eram as 
seguintes: Opção pelos pobres, opção pela vida, opção pelo serviço e 
contra o poder, opção pela misericórdia e contra o legalismo (BLANK, 2001, 

p. 331).  

 

 

Vemos as opções através das quais, Jesus fez acontecer o plano 

escatológico de Deus. Opções que muitos às vezes não queriam, mas que eram 

importantes para Jesus. Portanto, ressuscitando Jesus, o próprio Deus demonstra 

para todos que o Reino já começou, pois segundo o autor se dá: 

 

 

Ressuscitando Jesus, Deus confirma que o Reino de Deus já começou, 
porque nele Deus, se torna presente, de maneira qualitativamente nova. 

Nele Deus, se torna presente de maneira definitiva como o Deus fiel, o Deus 
da vida, o Deus mais forte do que a morte (BLANK, 2001, p. 331).  

 

 

  Todavia daí a importância de procurar a cada dia construir o Reino de 

Deus já aqui e agora em vista do Reino definitivo que está reservado para seus 

eleitos.  

 

3.2 A RESSURREIÇÃO DE CRISTO, NOSSA RESSURREIÇÃO NA MORTE 

  

A ideia de ressurreição e o seu desenvolvimento no Antigo Testamento 

encontram pleno sentido com a ressurreição de Jesus que, ao ser ressuscitado, por 

Deus, dá ao homem novo sentido para a vida. Mediante este fato, o homem passa a 

viver de forma diferente e a esperança de vida eterna toma nova direção, pois a 
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ressurreição não é um recuperar de uma vida terrena, mas uma nova forma de 

existir junto de Deus: 

 

 

Ressurreição deve ser fundamentalmente distinguida de revivificação. O 

homem ressuscita não para a vida biológica, mas para a vida eterna, não 
mais ameaçada pela morte. A ressurreição se define então como a 
escatologização da realidade humana. A introdução do homem como 

totalidade de corpo-alma no reino de Deus. Essa certeza desdramatiza a 
morte, pois ela não é a última palavra que Deus pronunciou sobre o destino 

humano (BOFF 1976, p. 74). 

    

 

Em pleno ambiente helenístico a resistência da aceitação da mensagem 

da ressurreição de Jesus era uma constante: “Ao ouvirem falar da ressurreição dos 

mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto te 

ouviremos outra vez” (At 17,32). Mesmo mediante todos os testemunhos dos 

discípulos isso não era encarado como algo simples de se entender.  

Já em Paulo, que não foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus, a 

esperança da ressurreição ocupa posição mais destacada do que nos relatos dos 

evangelhos. Ela lhe é familiar por sua herança farisaica.  Inicialmente ela esta 

subordinada à expectativa da parusia. No entanto, o anúncio da ressurreição se 

torna importante para Paulo por causa de dois desafios: por causa de óbitos de 

cristãos em Tessalônica, e por causa de um conceito de salvação em Corinto, sem 

mundo e sem história. 

Portanto, a ressurreição de Jesus tornou-se o grande sinal com que o 

próprio Deus confirmou a situação de Jesus e consequentemente também a nossa: 

“Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder” 

(1Cor 6,14). Aquele que fora morto e vive de novo, agora ressuscitado. O mesmo 

Jesus, como insistem os textos sagrados: “Vede minhas mãos e meus pés: sou eu! 

Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estais 

vendo que eu tenho” (Lc 24,39). O mesmo Jesus visível, palpável. Ressuscitado por 

Deus, para que todos pudessem recuperar a confiança nele e em tudo o que ele 

tinha realizado entre o povo. Segundo o autor: 
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Ressuscitando Jesus, o próprio Deus mostra ao mundo inteiro que está 
solidário com Jesus e com todas as coisas que ele disse e fez. 

Ressuscitando Jesus, o próprio Deus apresenta a prova irrefutável de que 
ele mesmo ratificou e aprovou o projeto de Jesus. Na base dessa prova e 
por causa dela. A causa de Jesus continua, apesar de sua morte na cruz 

(BLANK, 1995, p. 95).  

 

 

Assim também a ressurreição da pessoa acontecerá. Pois queremos e 

devemos descobrir o Deus da vida, para que nossa morte se transforme em vida, 

que se realiza na nossa história concreta, e que devemos ir transformando no Reino 

de Deus que já começa aqui. 

 

3.3 PURGATÓRIO: OFERTA DE DEUS AO HOMEM NA MORTE 

 

Já percebemos o quanto Deus nos ama e que deseja que estejamos com 

ele no seu Reino. Para gozarmos a vida em sua plenitude, e que até o último 

momento ele espera que o acolhamos. Por isso vamos refletir um pouco sobre o 

purgatório.  

É importante iniciarmos conceituando o que queremos dizer quando 

falamos em purgatório, pois segundo Blank: 

 

 

O purgatório nada tem que ver com as imagens medievais de uma câmara 

cósmica de torturas. O nome “purgatório” designa um processo dinâmico e 
central, que acontece no momento exato do primeiro encontro da criatura 

com Deus. Ao longo desse processo, a pessoa humana pode evoluir de tal 
maneira que possa chegar à plenitude da vida (BLANK, 1995, p. 117). 

 

 

Assim, Deus está disposto a oferecer ao homem na morte, „de graça‟ tudo 

aquilo que este lhe ficou faltando. Aceitar, porém esta graça, não é tão fácil como se 

poderia imaginar, porque exige a superação de tudo o que existe de orgulho e de 

egoísta no pensamento do homem. Exige a transformação da personalidade no 

sentido de tornar-se pobre em todas as dimensões de seu ser. Por isso é importante 

fazermos consideração: 
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O purgatório pode ser considerado, por conseguinte, como um processo 
pessoal, histórico, em que a pessoa vai superando suas contradições, seus 

egoísmos, até aquele momento final de encontro com Deus. Aí os últimos 
resquícios serão apagados. No encontro com Deus, a transparência total de 
nossa consciência pela força da luz de Deus permitirá que rejeitemos clara 

e livremente essas últimas incoerências (LIBÂNIO E BINGEMER, 1985, p. 
242).  

 

 

  Pode-se supor que para muitas pessoas, será muito difícil assumir 

semelhante atitude de renúncia. Pois até na morte precisam ainda de transformação 

profunda da personalidade. Assim, se cruzarão no momento da morte, mais uma 

vez, a exigência de conversão e todo o processo de conversão já vivido e vivenciado 

na vida antes da morte. Nos textos dos evangelistas, o perdão sempre fica ligado à 

conversão. É de perdão, porém, que o indivíduo precisa. E a conversão, à qual este 

perdão está ligado, ultrapassa em muito o nível individual, refletindo-se na conversão 

das estruturas, dentro das quais o indivíduo vive. Pois: “convertendo as estruturas 

injustas, estabelecidas pelo seu egoísmo fora e dentro de si, o homem torna-se filho 

de Deus. No seu encontro com Deus na morte, o homem carrega tudo isso de 

maneira consciente” (BLANK, 2000, p. 206).  

Portanto, o homem sabe tudo sobre si mesmo, sobre suas tentativas de 

busca de conversão e também sobre seus insucessos. Ele percebe suas ligações 

íntimas com as estruturas dentro das quais viveu e percebe também como estas 

ligações, pela sua ação, foram mudadas no sentido de refletir sobre o amor de Deus 

para com ele. E, reconhecendo a distância incrível que o afasta de Deus, ele será 

posto perante a necessidade de última e definitiva conversão para Deus. No contato 

com o amor de Deus a pessoa se torna uma pessoa plena, pois segundo o autor: 

 

 

Junto a Deus não haverá nem coxos, nem cegos, nem doentes mentais. 
Não haverá pessoas infantis, ou doentes, ou frustrados, ou inacabadas. 
Junto a Deus só haverá seres humanos plenamente evoluídos até as 

últimas possibilidades de seu ser. O projeto de Deus é um projeto de vida 
plena e, na morte, toda pessoa é oferecida a possibilidade de evoluir a esse 

nível (BLANK, 2000, p. 212). 
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Assim tendo refletido os textos, é que podemos falar de forma 

responsável sobre o purgatório como um processo de amadurecimento e 

conhecimento que o homem deve ter de si mesmo para chegar a Deus. 

   

 

3.4 RESSUSCITANDO JESUS, DEUS SE REVELA COMO DEUS DA VIDA 

 

Nas mais diversas situações, podemos ouvir a frase: Deus é o Deus da 

vida. O sacerdote e líderes de comunidade, catequistas a repetem constantemente. 

Lemos nos livros, as pessoas falam em sua orações. Mas, muitas vezes, tratamos 

como se fosse uma simples fórmula, que por si mesma é letra morta, essa realidade 

muitas vezes esta presente na nossa realidade cotidiana. Mas Deus não é letra 

morta. Deus é ação, vive e quer a vida. Assim “ressuscitando Jesus, Deus revela o 

Deus que ressuscita mortos” (BLANK, 1995, p. 96). E que segundo vemos: 

 

 

Agora se mostrou quão verdadeira era a pregação de Jesus: a ressurreição 

é a realização de seu anúncio de total libertação, especialmente do domínio 
da morte. A ressurreição significa a concretização do Reino de Deus na vida 

de Jesus.  Se a rejeição dos homens não permitiu que o Reino de Deus se 
concretizasse cosmicamente, Deus, porém, que vence no fracasso e faz 

viver na morte, realizou-o na existência de Jesus de Nazaré (BOFF, 1979, p. 
135-136).   

 

 

A partir do momento em que Deus ressuscita Jesus, mostra a todos que a 

morte não é o último passo do ser humano. Por isso no momento em que a pessoa 

já não é capaz de mudar sua própria situação de morte, Deus intervém, 

transformando tal situação de morte em vida. Pois: “Quanto à ressurreição dos 

mortos, não lestes o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de 

Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos” (Mt 

22,31-32). Pois para que vontade se torne realidade Deus mesmo ressuscita os 

mortos. E a prova de que ele realmente o faz, é exatamente a ressurreição de Jesus. 

Assim: 
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A partir dessa base, qualquer pessoa humana pode ter a certeza de que 
Deus não a deixará abandonada na morte. Deus intervirá, da mesma forma 

como interveio na morte de Jesus. Sendo o Deus da vida, ele intervém de 
acordo com a sua opção pela vida, ressuscitando o que foi morto, dando 
novas dimensões de vida numa situação em que a pessoa humana poderia 

no máximo imaginar uma repetição das dimensões já conhecida. Deus é 
mais criativo do que os humanos. Deus vai além das imaginações humanas 

(BLANK, 1995, p. 97). 

 

 

Diante dessas realidades percebemos que verdadeiramente Deus é um 

Deus da vida e que não abandona seus filhos em nenhum momento, mas caminha 

conosco constantemente. E olha por cada um de nós, para que um dia estejamos 

todos com ele no céu. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi apresentado, gostaria de fazer algumas observações, 

sobretudo àqueles que por ventura tenham ficado inquietos com o que foi pensado 

sobre o respectivo tema. Pois como falamos desde a elucidação preliminar, que não 

se trata de questionar o dogma da ressurreição, mas de olhar o mesmo com uma 

outra chave de leitura, pois se trata de um trabalho teológico, e que por isso sempre 

oferece de maneira hipotética. Mas que no entanto, procura conservar sempre aquilo 

que é essencial para nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. 

De toda forma, a apresentação foi feita expondo o pensamento e as 

ideias de autores sobre os quais se apoiava, oferecendo-se ao diálogo, abrindo se 

ás críticas e até mesmo á refutação, desde que verdadeiramente haja motivos para 

tal ponto. E de imediato, nos dispomos á colaboração conjunta na busca constante 

da verdade da nossa fé, para que assim se concretize cada vez mais o que 

acreditamos. Pois o assunto não é um dos mais fáceis, de se compreender, e muito 

menos mais fácil, de se ensinar, e falar para as pessoas que constantemente nos 

questionam sobre estas questões. Por isso a importância de estarmos cada vez 

mais aprofundando nas leituras e na busca de bons fundamentos para nossa fé para 

que assim posamos instruí-los com mais segurança. 

Percebemos que o presente trabalho foi apresentado mais com uma visão 

geral acerca de determinados pontos por causa da vastidão do conteúdo, sem a 

intenção de esgotar o assunto, até mesmo porque nem podemos fazer isso. Mas o 

importante é procurarmos cada vez mais nos prepararmos enquanto peregrinamos 

neste mundo para o encontro com o Senhor quando ele nos chamar, pois não 

sabemos o momento em que isso se dará, mas o importante é procuramos viver a 

cada instante como se fosse o último de nossas vidas e assim o Senhor nos 

encontrará vigilantes na sua chegada.   
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