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I PARTE 

1. Conceito de Escatologia; 

2. As diversas Escatologias; 

3. Morte: fechar os olhos para ver melhor; 

 A morte no sentido filosófico, 

 A morte no sentido biológico, 

 A morte no sentido teológico 

4. Cremos na ressurreição e na vida eterna. 

 

1. CONCEITO DE ESCATOLOGIA 

ESCATOLOGIA: é um ramo da teologia que se preocupa em estudar as 

realidades últimas da existência humana na esfera da fé. A palavra escatologia vem do 

grego eskhaton  que significa “o futuro absoluto”, o fim último da existência humana ou 

também “as últimas de todas as coisas”. Em outras palavras , escatologia é a reflexão 

teológica sobre o que nos espera na outra beira, no final desta vida terrena. Para onde 

vamos? Qual é o fim e o sentido último da existência?  

Teologia da Esperança. Este é um outro nome, mais popular, que poderá ser 

dado para escatologia. Isto porque, sobre a vida após a morte, tudo o que sabemos, o 

sabemos pela esperança. Ora, a esperança brota da fé e a fé nasce de uma experiência 

pessoal de Deus. Logo, quem não se encontrou pessoalmente com Deus , quem não fez a 

experiência com o mistério divino, não poderá alimentar a esperança e não terá nada a dizer 

sobre a vida após a morte, a não ser negar ou temer. 

2. AS DIVERSAS ESCATOLOGIAS 

 

A humanidade sempre buscou na esfera da fé, das crenças diversas, aquilo que a razão 

não pode explicar. A razão humana é limitada porque é humana. Quando a razão não encontra 

mais respostas entramos no mistério, no universo da fé, e buscamos respostas religiosas, 

sagradas, ou, como dizem os filósofos, na esfera da metafísica. Então surgem diversas 

respostas com respeito ao fim último do homem e do mundo. Estas respostas, chamamos de 

respostas escatológicas. 

A resposta judaica cristã é uma delas. A nossa. A resposta oriental será outra , a 

resposta das religiões de matriz africana será diferente e assim teremos várias outras que 



podem mudar no tempo e no espaço, pois são respostas teológicas e a teologia é algo 

dinâmico, que varia no tempo, no espaço e nas culturas diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimos, portanto, algumas respostas para a esperança humana. Sobre isto não adianta 

tentar fazer ciência, não adianta buscar comprovações científicas, pois estão no universo da fé 

e neste universo todas as respostas deverão ser respeitadas. Grande é o erro quando 

tentamos comprovar as nossas respostas escatológicas, provar  ressurreição ou provar a 

reencarnação. Se um dia conseguirmos provar, deixará de ser fé e passará, então, a  ser 

ciência. Não precisaremos mais acreditar e a esperança, então, desaparecerá, ficando somente  

expectativa que fazem parte do relativo universo humano. 

Acontece que o ser humano, antropologicamente, é um ser de esperança. Ser homem 

e ser aberto à transcendência e este é o ponto-chave para todas as respostas escatológicas. 

Não há como fugir da esperança que é parte essencial na existência humana. Ou é Deus ou são 

as ilusões que o mundo nos apresenta. O ser humano precisa de transcendência e isto vai 

além, muito além daquilo que a nossa limitação da ciência possa dizer. 

 

3. MORTE: FECHAR OS OLHOS PARA VER MELHOR 

 Os de tradição religiosa oriental, por exemplo, creem naquilo que chamam de 

“Transmigração das almas”. Para eles, o final de tudo será quando voltarmos a 

ser o Deus de onde viemos. Todas as criaturas são uma centelha, uma fagulhada 

grande divindade que o hinduísmo chama de Brahma. O caminho de todas as 

criaturas é o de retornar para Brahma. Para isto deverão buscar, nas vidas, a 

perfeição, o que dependerá do progresso de cada criatura em sucessivas 

reencarnações. Quando cada criatura atingir a perfeição , ela perderá a sua 

identidade e retornará a Deus novamente, tornando-se Deus. Este caminho de 

retorno, para eles, é penoso, sofrido e exige sacrifício, renúncia da 

materialidade, contemplação. Temos aí, portanto, uma resposta. 

 

 O espiritismo, cuja filosofia é bastante recente , tem raízes no pensamento 

oriental e fala de reencarnação. Diz a doutrina espírita que as almas 

reencarnam para atingirem a purificação, e quando purificadas passam a viver 

numa outra dimensão. No entanto, não se tornam Deus, como diz a crença 

oriental. Para o espiritismo o caminho da purificação é o caminho  da caridade. 

Sem caridade não há salvação. Esta é uma outra resposta para o mistério da 

esperança. 

 

 

 Nós cristãos acreditamos na  ressurreição.  A santidade, cremos , nós a alcançamos 

durante a vida e a vida é uma e única. Temos somente uma vida terrena . 

 



Falar sobre a morte é algo bastante desconfortável. Ninguém se sente muito à 

vontade em gastar tempo sobre o assunto. O temor, o medo e o preconceito mais ou 

menos tomam conta de todos os que são provocados e se manifestar sobre esta 

controvertida temática. 

       Artisticamente a morte quase sempre foi representada por foices e esqueletos, 

no escuro ou na penumbra. Tanto pintores como escultores, poetas, músicos mostram a 

morte como uma tragédia horrível. Porém, morte, de fato, não tem rosto, nem 

individualidade. Ela nos atinge a todos e não é um ente concreto com o qual podemos 

negociar, brigar, dialogar. 

3.1 A morte no sentido filosófico 

 

Tanto para a ciência quanto para a filosofia somente é considerado o material, o 

palpável, e o que existe mesmo, de material, é o corpo .  Então, a vida, do ponto de vista 

filosófico e científico, pertence ao corpo, e , com o final do corpo, o discurso sobre a vida se 

esvazia. Há um silêncio. 

A morte é um fato da vida. O ser humano nasce para a morte, seja ela de qualquer 

natureza: acidental, natural, provocada por guerras, pela fome, pela violência no mundo. 

Enfim, de todas as incertezas da vida, fiquemos com uma certeza: todos nós , a longo prazo , 

estaremos mortos. O problema, então, não é a morte, mas como lidamos com ela. Como  

encaramos esta companheira de caminhada que se aproxima de nós a cada dia. Cada minuto 

ela está mais perto e, se o encontro com ela é inevitável , é melhor chamá-la de irmã, como 

dizia São Francisco de Assis. Francisco dizia que a morte deve ser bem acolhida , festejada, 

como o sono que vem depois do cansaço. 

Precisamos dar um sentido para a morte. Mas que sentido? 

A morte, infelizmente, tornou-se algo assustador. Nos hospitais ela é escondida, 

disfarçada e alguns até dizem que não se deve levar crianças aos funerais, para evitar traumas. 

A morte se alimenta dos nossos temores. Quanto mais medo, mais terrível ela é. A ideia da 

morte, que deveria ser a mais inteligente e mais bem elaborada, porque é a mais certa, 

infelizmente é a mais instintiva e tola, normalmente associada com enfermidades. Porém, as 

doenças fazem parte da vida, é a luta pela vida. Morte é o contrário, a ausência gradativa da 

vida.   

3.2 A morte no sentido biológico 

Antes de qualquer outra coisa, queremos afirmar que existe uma grande confusão 

entre  morte e sofrimento. E isto é falso. Sofrimento faz parte da vida. A vida nos faz sofrer. A 

morte, pelo contrário, é alívio. Nos livramos do sofrimento com a morte. Sofremos para nos 

curar, para sarar.  

Os médicos fisiologistas garantem que no processo da morte primeiro desaparece o 

tato, depois a visão, o paladar, o olfato. Segundo estudiosos, o último sentido a desaparecer é 

a audição, que, como mostraram algumas pesquisas, é um sentido  que até se amplia, a ponto 



do moribundo identificar todos os ruídos à sua volta, inclusive os que jamais seriam 

identificados no pleno uso de todas as outras faculdades sensoriais.  

Outro dado que precisa ser “desmistificado” é “o momento da morte”, o “instante 

derradeiro” a “hora H”. Não existe o momento da morte. Como não existe o momento do 

anoitecer , pois a noite vai se fazendo de maneira gradativa e imperceptível, e isso vale 

também para a alvorada. Assim como não existe o momento da passagem da vigília para o 

sono, a morte é um processo lento e inconsciente. O limite entre os dois mundos é como uma 

neblina que a pessoa atravessa sem perceber. A partida para a morte é sempre inconsciente. 

Definitivamente, não há sofrimento para morrer. É  a angústia psíquica que nos faz 

sofrer, mas isto é muito antes da morte de fato. Sofremos pela revolta de ser impotentes 

diante desta realidade. Na hora da passagem não há dor, apenas sensação de bem-estar. A 

agonia do moribundo é totalmente isenta de angústias. O medo físico da morte se dá devido 

as reações  dos agonizantes, tanto pessoas quanto animais. Entretanto, isso não tem nada  a 

ver com dor. Existe uma farta literatura sobre moribundos que ficaram várias horas em agonia, 

entre gritos, gemidos, arranhando lençóis , e depois , ao saírem deste estado, e recuperarem 

os sentidos, relatam que foi um período tranquilo, pacífico, descansado e sem dores.  

No momento de passagem para o outro lado, quer seja por morte violenta, quer por 

morte não traumática, o organismo, quando necessário, produz uma secreção endócrina 

anestesiante. Assim, qualquer animal que, sendo comido por uma fera, é anestesiado pelas 

suas próprias secreções, morre sem dor nem angústia. Isso vale também para explicar os 

mártires cristãos que morriam comidos por leões trucidados por gladiadores. Conta a história 

que eles morriam cantando salmos. Se perguntarmos a uma criança ou a qualquer pessoa que 

foi mordida violentamente por um animal, ou sofreu um lesão brusca, sobre o sentimento 

momentâneo, a resposta será: medo, raiva ou qualquer outra coisa, mas nunca dor. Isso 

significa que o organismo produziu  referida enzima que o anestesiou. Também numa situação 

de luta corporal , socos e pontapés somente são sentidos posteriormente, quando o 

organismo já está em processo de cura. Os “brigões” dizem que “enquanto o sangue está 

quente não dói”, e é verdade. É o próprio organismo produzindo anestésico nos momentos de 

limite. É por isso que muitas pessoas não percebem que estão feridas quando foram  atingidas 

por balas de armas de fogo. 

3.3 A morte no sentido teológico 

 

É a escatologia que trata deste tema e existem escatologias. Uma delas é a escatologia 

cristã, que possui uma maneira específica de entender o que nos espera para além do funeral. 

A concepção cristã, entende que se morre e se ressuscita durante a vida a cada dia. Enquanto  

a mãe envelhece, por exemplo, ela está ressuscitando na vida dos filhos que rejuvenescem e 

assim é em tudo. Todo o sacrifício é uma espécie de morte que gera vida. O cristão ressuscita 

sempre, em cada gesto de amor, de caridade, e 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 da 

salvação. A morte é meio e não fim. É algo que é preciso e necessário para que a vida continue 



de uma outra forma. A vida precisa da morte para continuar vivendo. Morte e vida são os dois 

lados de uma mesma moeda., de um mesmo processo, pois a morte é o alimento da vida. 

Morrer, portanto, é preciso, como é preciso nascer. Se imaginarmos uma criança no útero 

materno, aos nove meses, entenderemos que naquele lugar não há mais espaço para ela. Ela 

foi concebida para nascer e este é o seu destino. Ela não poderá fugir disto sob pena de 

morrer. Não seria a morte um novo nascimento? Um novo parto, de onde sairemos do ventre 

da mãe terra para vivermos na dimensão da eternidade?  

No momento do nascimento, a criança chora. Ela não quer sair daquele ambiente no qual 

se acostumou, e também porque ela não conhece o novo ambiente. Não será assim também 

com relação à morte? Afinal de contas , não é a morte um novo nascimento?  Quem está do 

lado de cá chora, mas o universo, que está do outro lado da vida terrena, se alegra com mais 

alguém chegando para a eternidade. Como 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. Para o cristão, portanto, morrer é um ato necessário para a vida.  

Ao nascer a criança abandona muitas coisas que não precisará fora do útero: placenta, 

cordão umbilical, bolsa d’agua, sangue da mãe, etc. Na vida depois do parto ele terá luz , ar, 

comida,  verá cores , ouvirá sons, terá paladar, apreciará a arte e a poesia e torcerá pelo time 

de futebol que quiser. Tudo será novo e o que ficou não importa mais.  

Não seria assim a morte? Fechar os olhos para ver melhor? Pois é. Como acontece com a 

criança, que abriu os olhos para ver a luz, com a morte fecharemos os olhos e veremos a outra 

dimensão. Lá não precisaremos de nada do que temos aqui. Os olhos ficam, o corpo fica, 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, nada disso. 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. Se o feto falasse, tudo o que diria seria sem sentido, 

porque ele está numa outra dimensão, sem nenhuma noção daquilo que o espera depois do 

parto.  

A morte, para o cristão, não é uma ruptura radical com a vida. É a mesma vida prolongada 

na dimensão da eternidade. É uma continuidade a partir de um  novo nascimento. Viver e 

preciso, morrer é preciso. Alegria ou tristeza depende de qual lado estamos. Enquanto de um 

lado há choro, no outro certamente haverá festa.  

Com isso não queremos dizer que a morte deverá ser festejada . Humanamente, existe 

algo  de triste na morte, porque existe perda e toda a perda nos faz sofrer . Entretanto, 

sofrimento não é sinônimo de desespero. É natural que não soltemos fogos de artifício na 

morte de alguém que amamos, porém, para nós cristãos, também é natural que a esperança 

vença o desespero e os medos que nos rodeiam. Existem mortes acidentais, prematuras, e 

estas machucam ainda mais. Machucam a ponto de não encontrarmos respostas  e 

duvidarmos do amor do Pai para com seus filhos. Todavia, é exatamente nestes momentos, 

doloridos e sombrios, que o silêncio, fruto da fé, nos conforta porque cremos e esperamos.  

 



4. CREMOS NA RESSURREIÇÃO E NA VIDA ETERNA 

 

O cristianismo é uma religião que acredita na ressurreição individual de cada um 

após a morte, e na ressurreição do mundo todo na parusia 
1
, porque cremos que Cristo 

ressuscitou e com Ele o mundo todo ressuscitará. Este é o nosso credo. 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 ao 

cristãos, mas a todos os homens de boa vontade
2
. O próprio Diretório Geral para a 

Catequese alimenta esta vertente quando diz que a salvação pertence a todos:  

A oferta da salvação a todos os homens como dom da graça e da 

misericórdia de Deus que implica na libertação do mal, do pecado e da 

morte
3
 

 

 A grande ressurreição, portanto, 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. 

 Devemos tomar cuidado para não nos preocuparmos somente com uma 

dimensão da ressurreição: a dimensão pessoal, individual. Isso não é tudo e, se for 

somente isto, a ressurreição do mundo se torna impensável porque é a humanidade que 

ressuscitará. Nós nos salvamos juntos, somos interdependentes com todas as criaturas 

do universo e a ressurreição é o caminho que o mundo inteiro trilha, na história. 

No final dos tempos, os que estiverem vivos, então, verão a parusia.  Mas e os 

que já morreram? Qual é o destino? Já ressuscitaram ? Onde estão ? O que diz a nossa 

fé?  

                                                      Continua no próximo encontro... 

 

                                                           
1
 Segunda vinda de Jesus à Terra. 

2
 Constituição Pastoral Gaudium et Spes, n. 268 

3
Diretório Geral para a Catequese, n. 37 
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