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Definição de Preterismo Completo 

Os termos “Preterismo Completo”, “Preterismo 
Consistente”, “Hiperpreterismo”, “Preterismo Radical” e 
“Doutrina de Himeneu” têm sido usados com variados graus de 
conotações positivas ou negativas para definir o mesmo sistema 
de pensamento. Uma definição simplista de um preterista 
completo é uma pessoa que crê que todas as profecias da 
Escritura foram cumpridas. O Preterismo Completo tem pelo 
menos as seguintes características: 

1. Uma crença que a Segunda Vinda de Cristo já ocorreu 
e nenhuma aparição futura é esperada; 

2. Uma crença que a ressurreição já aconteceu e que, 
portanto, não haverá nenhuma ressurreição futura de 
nossos presentes corpos mortais; 

3. Uma crença que o julgamento final de todos os 
homens já aconteceu (em 70 d.C.), já ocorreu o momento 
da separação dos bodes e ovelhas (Mt 25) e que não 
haverá nenhum julgamento futuro de toda a humanidade. 

 

O Preterismo Completo é verdadeiramente um sistema 
de escatologia único com uma abordagem hermenêutica única 
para muitas passagens. Os preteristas completos não devem ser 
confundidos com aqueles que ensinam uma interpretação 
preterista (cumprida no passado) de algumas passagens. Todos 
os teólogos têm uma interpretação preterista de muitas passagens 
proféticas (primariamente aquelas relacionadas à primeira vinda 
de Cristo, mas também àquelas passagens profetizando o 
julgamento de Cristo em 70 d.C.). Em contraste com a ortodoxia, 
o Preterismo Completo ensina que todas as profecias já se 
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cumpriram. Esse artigo não é uma exposição do sistema, mas 
uma elucidação de alguns dos seus principais ensinos heréticos. 
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As Implicações Heréticas do 

Preterismo Completo 

 

Os preteristas completos concordam que o impacto dessa 
doutrina vai além da escatologia. O preterista completo John Noe 
diz: 

“De fato, uma visão correta dessa realidade consumada é 
da maior importância. As consequências de entender 
erroneamente ou dizer que essa ressurreição não 
aconteceu ainda são devastadoras.”1 

Por outro lado, o apóstolo Paulo nos assegura que crer 
que a ressurreição já se passou é devastador, visto que tem o 
potencial de “perverter a fé” e se “alastrar como gangrena” (2Tm 
2.17-18). As citações que seguem demonstram a realidade disso 
em várias áreas de doutrina.2 

Cristologia 

A natureza da ressurreição do corpo de Cristo 

Citações de preteristas completos 

“Cristo ressuscitou não tanto pelo ato de reanimar seu 
corpo terreno, mas por escapar da Morte e do Hades… a 
reanimação de Cristo, da sua forma terrena, não foi a 
ressurreição em si; ela foi o subproduto — e a prova — 
de sua ressurreição. E mesmo Cristo não foi 

                                                 
1 Noe, Your Resurrection Body and Life, p. 43. 
2 Esse artigo limita a discussão às áreas principais de discordância 
doutrinária, embora muitas outras áreas sejam afetadas também. 



 

8 

ressuscitado para estar ‘na carne’”. 3  

“Ele foi ressuscitado para o mesmo corpo que usou antes 
de morrer. Isso foi feito para provar aos discípulos que 
ele manteve sua palavra… Ele agora apareceu aos seus 
seguidores em necessidade, tendo as mesmas 
propriedades dos anjos.”4 

Passagens da Escritura que são negadas 

“Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu 
mesmo. Apalpai-me e vede; porque um espírito não tem 
carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E, 
dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados 
e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes 
perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então 
lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele o pegou e 
comeu na frente deles.” (Lucas 24.39-43) 

“Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia 
prometido com juramento que do fruto de seus lombos, 
segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar 
sobre o seu trono” (Atos 2.30, ARC) 

“Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e eu o 
levantarei em três dias. Os judeus prosseguiram: Este 
santuário levou quarenta e seis anos para ser edificado, e 
tu o levantarás em três dias? Mas o santuário ao qual ele 
se referia era o seu corpo.” (João 2.19-21) 

“E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os 

                                                 
3 Daniel E. Harden, Overcoming Sproul’s Resurrection Objections: The 
First Century Fulfillment of the Parousia of Christ and the 
Resurrection of the Dead (Kingdom Publications: Bradford, PA, 1999), 
p. 32. 
4 Harden, p. 36. 
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mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo 
Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos 
corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita.” 
(Rm 8.11) 

“Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, e 
dos seus ossos.” (Ef 5.30, ACF) 

Natureza do reino mediador de Cristo 

Citações de preteristas completos 

“Quase todos os preteristas completos creem que o 
milênio ocorreu durante o período de 30 a 70 d.C, e que 
Cristo retornou em 70 d.C., no final desse período 
milenar.”5 

“O período de transição de 40 anos foi um período ‘já, 
mas ainda não’. Quando Cristo retornou em 70 d.C. ele 
terminou de esmagar os inimigos do reino de seu Pai, 
tomou o reino deles, deu de volta ao Pai, a quem ele 
pertencia, e então se assentou à sua direita para governar 
eternamente com ele.”6 

Passagens da Escritura que são negadas 

“Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, 
sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque, 
assim como a morte veio por um homem, também por 
um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, assim 
como em Adão todos morrem, do mesmo modo em 
Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua 
vez: Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na 

                                                 
5 Ed Stevens. Stevens Response to Gentry, (Kingdom Publications: 
Bradford, PA, 1997), p. 3. 
6 Stevens, p. 46 



 

10 

sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino 
a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, 
toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que 
ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo 
de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a 
morte. Pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. 
Mas, quando diz: Todas as coisas lhe estão sujeitas, é 
claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as 
coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, 
então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as 
coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos… 

Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem 
herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a 
incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos 
dormiremos, mas transformados seremos todos, num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da 
última trombeta. A trombeta soará, os mortos 
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 
transformados. Porque é necessário que este corpo 
corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo 
mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo 
corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é 
mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a 
palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela 
vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó 
morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, 
e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a 
vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis 
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no 
Senhor, o vosso trabalho não é vão. 

Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto 
da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 
quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é 
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como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. 
Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o 
acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu 
fogo do céu e as devorou. E o Diabo, que as enganava, 
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta 
e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, 
pelos séculos dos séculos. 

Vi também um grande trono branco e o que estava 
assentado sobre ele; a terra e o céu fugiram de sua 
presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, 
grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se 
alguns livros. Então, abriu-se outro livro, o livro da vida, 
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam 
escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar 
entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além 
entregaram também os mortos que neles havia. E eles 
foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte 
e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a 
segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se 
achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de 
fogo.” (1Co 15.20-28,50-58 com Ap 20.7-15) 

 

Antropologia 

Uma visão baixa do nosso corpo presente 

Citações de preteristas completos 

“Não estamos interessados na sobrevivência deste velho 
corpo.”7 

                                                 
7 John L. Bray, The Rapture of Christians (John L. Bray Ministry, Inc.: 
Lakeland, FL, 1998), p. 24. 
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“O nosso apego emocional aos nossos corpos não será 
diferente do nosso apego àquelas partes do corpo que 
tiramos e descartamos na semana passada — cabelo, 
unha, etc.”8 

“… quando a casca for descartada, uma forma nova e 
melhor pode ser habitada.”9 

“Olhe cuidadosamente para o que a ressurreição do 
corpo é chamada em Rm 8.23b. ‘… igualmente 
gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de 
filhos, a redenção do nosso corpo’. A palavra grega para 
redenção é APOLUTRO. Ela significa “ser livre de’. 
Aqui, Paulo está se referindo à ardente expectativa de ser 
liberto dos nossos corpos! Soa como uma nova criação 
para mim.”10 

 

Passagens da Escritura que são negadas 

“Não sabeis que os vossos corpos são membros de 
Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo 
e os faria membros de meretriz? Absolutamente, não.” 
(1Co 6.15) 

“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito 
Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que 
não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por 
bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no 
vosso espírito, os quais pertencem a Deus. (1Co 6.19-20, 
ACF) 

                                                 
8 Noe, p. 73. 
9 Harden, p. 38. 
10 Dr. Kelly Birks, em um email ao Diretor do Care of Churches 
Committee e Phil Kayser. 12 de fevereiro de 1999. 
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“E não somente ela, mas também nós, que temos as 
primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso 
íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do 
nosso corpo.” (Rm 8.23) 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, 
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” (Rm 
12.1) 

“Porque ninguém jamais odiou a própria carne; antes, a 
alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a 
igreja.” (Ef 5.29) 

 

Uma visão defeituosa dos corpos pré-queda de Adão e 
Eva 

Citações de preteristas completos 

“Inferimos que Adão e Eva teriam morrido fisicamente 
mesmo que não tivessem pecado e sido expulsos do 
jardim.”11 

“‘E, assim como aos homens está ordenado morrerem 
uma só vez, vindo, depois disto, o juízo’ (Hb 9.27). Essa 
vida física não foi perdida em Adão, portanto, não foi 
restaurada em Cristo, nem o será.”12 

“A morte física do velho corpo físico permanece a 
consequência natural de ser criado humano.”13 

                                                 
11 Noe, p. 23. 
12 Noe, p. 43. 
13 Noe, p. 71. 
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Passagens da Escritura que são negadas 

“Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da 
árvore que eu te ordenara não comesses… ao pó 
tornarás.” (Gn 3.17-19) 

“Portanto, assim como por um só homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também 
a morte passou a todos os homens, porque todos 
pecaram.” (Rm 5.12) 

“Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés…” 
(Rm 5.14) 

“Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a 
morte…” (Rm 5.17) 

 

Uma visão defeituosa do nosso corpo ressurreto 

Citações de preteristas completos14 

“Não é o corpo físico que é arrebatado. É o próprio 
cristão que é arrebatado quando ele deixa o seu corpo 
para trás e toma um novo corpo para sempre.”15 

“Paulo chama o corpo da ressurreição, que Deus ‘dá’ ao 
                                                 
14 Há pelo menos três visões da ressurreição entre os preteristas 
completos: 1) a visão metafórica da Igreja sendo ressuscitada para fora 
do Judaísmo (Max King); 2) a visão que uma ressurreição literal e um 
arrebatamento literal aconteceram em 70 d.C., mas não haverá 
nenhuma ressurreição futura (J.S. Russell, Milton S. Terry); 3) a visão 
que o corpo da ressurreição já foi criado e aguarda no Céu até o 
momento do crente morrer (comum entre muitos preteristas completos 
que são reformados). 
15 Bray, p. 32. 
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crente no céu, de um ‘corpo espiritual’ (1Co 15.38,44), 
não de um ‘corpo (físico) ressurreto’.” 

“Essa é a descontinuidade entre a ressurreição de Jesus e 
a nossa. Ele foi o único que recebeu a promessa desse 
mesmo corpo terreno de volta, o único que foi pregado 
na cruz. Ele foi transformado num corpo ressurreto que 
era similar, mas todavia totalmente diferente do seu 
corpo natural. Todos os seguidores de Jesus, contudo, 
recebem um novo corpo espiritual que é semelhante ao 
corpo ressurreto de Jesus. Essa é a continuidade. Mas 
não se trata do velho corpo físico ressurreto.”16 

“Não é dito que ressuscitaremos exatamente da mesma 
forma que Cristo. De fato, o que está implícito aqui é que 
não ressuscitaremos da mesma forma.”17 (Comentando 
sobre 1Co 15, ênfase de Harden.) 

“Essa passagem [Lucas 20.34-36] mostra que após a 
ressurreição em 70 d.C., na vida pós morte o estado do 
homem é semelhante ao dos anjos.18 Os anjos são 
criaturas espirituais, membros da esfera celestial. Eles 
podem ser vistos, tocados, manuseados? Não sob 
condições normais.”19 

“A falácia de Sproul aqui está em pensar que o termo 
corpo deve necessariamente ser físico.”20 

“Sua obra de ressurreição não tem nada a ver com a 
reconstituição de corpos humanos decompostos ou vivos 

                                                 
16 Noe, p. 71. 
17 Harden, p. 30. 
18 É importante lembrar que a igreja primitiva condenou Orígenes por 
usar essa linguagem. 
19 Harden, p. 42. 
20 Harden, p. 49. 



 

16 

em algum ‘fim dos tempos’ antibíblico. Essa tradição de 
homens, como outras antes, torna a Palavra de Deus de 
pouco ou nenhum efeito…”21                                           

Passagens da Escritura que são negadas 

“Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em 
minha carne verei a Deus.” (Jó 19.26) 

“Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, 
uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror 
eterno.” (Dn 12.2) 

“Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e 
ressuscitarão; despertai e exultai, os que habitais no pó, 
porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de 
vida, e a terra dará à luz os seus mortos.” (Is 26.19) 

“… abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, 
que dormiam, ressuscitaram; e, saindo dos sepulcros 
depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa 
e apareceram a muitos.” (Mt 27.52) 

“Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que 
todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e 
sairão…” (João 5.28) 

“Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a 
Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a 
Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso 
corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós 
habita.” (Rm 8.11) 

“Pois assim também é a ressurreição dos mortos. 
Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na 

                                                 
21 Noe, p. 74. 
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incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 
Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se 
corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo 
natural, há também corpo espiritual.” (1Co 15.42-44) 

“O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o 
vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros 
e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 
(1Ts 5.23) 

“Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua 
morte, certamente, o seremos também na semelhança da 
sua ressurreição.” (Rm 6.5; compare com Lucas 24.39-
43 e 1Co 15.12-23) 

 

Cosmologia 

Morte e decadência não como resultado da Queda, mas 
da Criação 

Citações de preteristas completos 

“… a morte física era parte da criação desde o 
princípio.”22 

“Essa vida física não foi perdida em Adão, portanto, não 
foi restaurada em Cristo, nem o será.”23 

“A morte física do velho corpo físico permanece a 
consequência natural de ser criado humano.”24 

                                                 
22 Noe, p. 23. 
23 Noe, p. 43. 
24 Noe, p. 71. 
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“A questão é se a morte física foi a ‘Morte’ com a qual 
Deus ameaçou judicialmente no dia da desobediência de 
Adão, ou se a morte física foi a consequência natural de 
ser humano e criado do pó.”25 

Passagens da Escritura que são negadas 

Veja Gênesis 3.14-19 para a maldição sobre o gado, toda besta 
do campo, etc. Mas observe especialmente o seguinte: 

“E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher 
e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, 
maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o 
sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá 
também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do 
campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que 
tornes à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e 
ao pó tornarás.” (Gn 3.17-19) 

“Portanto, assim como por um só homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também 
a morte passou a todos os homens, porque todos 
pecaram.” (Rm 5.12) 

 “Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a 
morte…” (Rm 5.17) 

“A ardente expectativa da criação aguarda a revelação 
dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, 
não voluntariamente, mas por causa daquele que a 
sujeitou, na esperança de que a própria criação será 
redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da 
glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a 
criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até 
agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as 

                                                 
25 Stevens, p. 25. 
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primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso 
íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do 
nosso corpo.” (Rm 8.19-23)                                               

 

A eternidade deste mundo presente (incluindo morte e 
sofrimento) 

Citações de preteristas completos 

“… o mundo, o universo, o reino, a era da Igreja, 
biblicamente não têm fim… Portanto, eles não têm 
nenhum último dia, última hora, último minuto, último 
segundo, ou última alguma coisa na qual podemos 
colocar uma ressurreição.”26 

“Comparativamente, assim como o pecado não cessou de 
existir após Jesus lidar com ele, a morte física não foi 
eliminada por sua derrota final. Jesus nunca quis dizer 
que os crentes não continuariam a morrer fisicamente. 
‘E, assim como aos homens está ordenado morrerem 
uma só vez, vindo, depois disto, o juízo’ (Hb 9.27). Essa 
vida física não foi perdida em Adão, portanto, não foi 
restaurada em Cristo, nem o será.”27 

“Creio que há um longo futuro à nossa frente neste 
planeta… Milhões ou bilhões de gerações (ou mesmo a 
eternidade) podem estar por vir.” 28 

Passagens da Escritura que são negadas 

“Porque convém que ele reine até que haja posto todos 

                                                 
26 Noe, p. 37. 
27 Noe, p. 43. 
28 Stevens, p. 47. 



 

20 

os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser 
destruído é a morte.” (1Co 15.25-26) 

“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já 
não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, 
porque as primeiras coisas passaram.” (Ap 21.4) 

“Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do Senhor, no qual 
os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os 
elementos se desfarão abrasados; também a terra e as 
obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas 
essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais 
como os que vivem em santo procedimento e piedade, 
esperando e apressando a vinda do Dia de Deus, por 
causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os 
elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo 
a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos 
quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, 
esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados 
por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.” (2Pe 
3.10-14) 

Citações de preteristas completos  

“As Escrituras declaram que ‘habitaremos para sempre 
na csa do Senhor’(Sl 23.6b). Isso no Céu, não na Nova 
Terra renovada.”29 

Passagens da Escritura que são negadas 

“Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua 
descendência coube a promessa de ser herdeiro do 
mundo, e sim mediante a justiça da fé.” (Rm 4.13) 

“Pela fé, Abraão… peregrinou na terra da promessa 

                                                 
29 Noe, p. 63. 
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como em terra alheia… sem ter obtido as promessas; 
vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando 
que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra… Ora, 
todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé 
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, 
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, 
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.” (Hb 
11.8,9,13,39,40) 

“Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.” 
(Mt 5.5) 

“A ardente expectativa da criação aguarda a revelação 
dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, 
não voluntariamente, mas por causa daquele que a 
sujeitou, na esperança de que a própria criação será 
redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da 
glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a 
criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até 
agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as 
primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso 
íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do 
nosso corpo.” (Rm 8.19-23) 

 

Pneumatologia 

Citações de preteristas completos 

“Se o período de transição para a Pneumatologia acabou, 
o período de transição da Escatologia deve ter acabado 
também.”30 

                                                 
30 Stevens, p. 20. 
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“O que acho interessante nas declarações de Gentry31 
aqui é que ele parece deixar-se irremediavelmente 
vulnerável aos argumentos pentecostais em favor da 
continuação dos dons de sinais miraculosos, quando ele 
diz que hoje ainda ‘temos o Espírito Santo derramado e 
seus dons de ensino’. Os preteristas completos não creem 
nisso.”32 [Nota: Ed Stevens está respondendo ao artigo 
de Gentry que chama o preterismo completo de heresia e 
alheio à fé ortodoxa. Gentry é um preterista parcial como 
Sproul.] 

“Se Gentry não assume uma abordagem preterista dessas 
passagens [Atos 2.17ss; 1Co 1.5-8; 1Co 13.8ss], ele se 
deixa sem defesa contra a visão pentecostal. Mas se ele 
assume uma abordagem preterista aqui, sua declaração 
que nós ainda ‘temos o Espírito Santo derramado e seus 
dons de ensino’ parece inconsistente e contraditória.”33 

“O ‘penhor do Espírito’ está, portanto, vinculado ao 
cumprimento da promessa de Deus a Israel. Isso não é 
uma operação ao longo de gerações e eras, mas o foco 
está nos ‘últimas dias’ do Judaísmo histórico. O 
propósito do Espírito, em seus dons e operações 
multifacetados, era realizar a mudança que foi 
decisivamente determinada na morte e ressurreição de 
Cristo. Paulo disse que Deus ‘nos preparou para isto’ 
(2Co 5.5). A mudança pertencia ao tempo de Paulo. Os 
dons sobrenaturais do Espírito pertenciam ao seu tempo. 
Aquilo que estava sendo mudado pertencia ao seu tempo. 
A consumação da mudança pertencia ao seu tempo (1Co 
10.11; Rm 13.11,12; Hb 6.1-6).”34 

                                                 
31 Dr. Kenneth Gentry (um preterista parcial) foi um dos primeiros a 
chamar o Preterismo Completo de heresia. 
32 Stevens, p. 19. 
33 Stevens, p. 19. 
34 Max R. King, The Cross and the Parousia of Christ, (Parkman Road 
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Passagens da Escritura que são negadas 

“Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da 
verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele 
também crido, fostes selados com o Santo Espírito da 
promessa; o qual é o penhor da nossa herança, até ao 
resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.” (Ef 
1.13-14) 

“E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes 
selados para o dia da redenção.” (Ef 4.30) 

                                                

 

 

                                                                                                  
Church  of Christ, 4705 Parkman Road, Warren, Ohio., 1987), p. 596. 
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Questões Confessionais 

Credos Antigos 

Credo Apostólico 

 “Ressuscitou ao terceiro dia; subiu ao céu e está sentado 
à mão direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e 
os mortos. Creio no Espírito Santo… na ressurreição do 
corpo…” 

Credo Niceno 

 “Cremos… e de novo ele há de vir com glória para 
julgar os vivos e os mortos… E aguardamos a 
ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. 
Amém.”  

Credo Atanasiano 

 “Todo aquele que quiser ser salvo, é necessário acima 
de tudo, que sustente a fé universal. A qual, a menos que 
cada um preserve perfeita e inviolável, certamente 
perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta… 
Ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus Pai 
onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. 
Em cuja vinda, todo homem ressuscitará com seus 
corpos, e prestarão conta de suas obras. E aqueles que 
houverem feito o bem irão para a vida eterna; aqueles 
que houverem feito o mal, para o fogo eterno. Esta é a fé 
Universal, a qual a não ser que um homem creia 
firmemente nela, não pode ser salvo.” 
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A Confissão de Fé de Westminster 

1. Preteristas completos que negam que Romanos 8.23 
ensina “a redenção do nosso corpo”, ao insistir que 
significa “escapar do nosso corpo” estariam em 
desacordo com a seguinte passagem na Confissão: CFW 
32:1. 

2. Preteristas completos que negam que o nosso corpo 
mortal ressuscitará do túmulo, e que esses corpos são “o 
mesmo tipo de corpo, e não outro” diferente daquele que 
agora possuímos estariam em desacordo com as 
seguintes passagens na Confissão: CFW 32:2; 32:3. 

3. Preteristas completos que negam que o corpo de 
Cristo que levantou do túmulo foi e continua a ser o seu 
corpo ressurreto estão em desacordo com as seguintes 
passagens da Confissão: CFW 8:4. 

4. Preteristas completos que negam que o corpo de 
Cristo é da mesma natureza que o nosso corpo ressurreto 
estão em desacordo com a seguinte passagem da 
Confissão: CFW 32:3 

5. Preteristas completos que negam que ainda haverá 
uma Segunda Vinda (física e corpórea) do nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo estão em desacordo com as 
seguintes passagens da Confissão: CFW 33:1,2,3. 

6. Preteristas completos que negam que haverá um dia 
de julgamento final no futuro, de justos e injustos, estão 
em desacordo com as seguintes passagens da Confissão: 
CFW 33:1,2,3. 

7. Preteristas completos que negam que o Espírito Santo 
continua a dar dons espirituais, ou que o Espírito Santo 
continua a ser o nosso “penhor”, ou que negam que 
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somos “selados para o dia da redenção” pelo Espírito 
estão em desacordo com as seguintes passagens da 
Confissão e deveriam ser considerados como 
sustentando posições heréticas:  CFW 12:1; 18:2; 26:1. 

8. Preteristas completos que negam que Satanás e seus 
demônios continuam a ser adversários presentes das 
almas dos justos após 70 d.C. estão em desacordo com 
as seguintes passagens na Confissão e deveriam ser 
considerados como sustentando posições heréticas: CFW 
5:6; 17:3; 21:1. 

 

O Catecismo Maior de Westminster 

A posição do preterismo completo está em contradição 
com pelo menos as seguintes seções do Catecismo Maior: 
28,52,53,54, 56,85,86,87,121,145,158,167,176,191,195. 

 

O Catecismo Menor de Westminster 

A posição do preterismo completo está em contradição 
com pelo menos as seguintes seções do Catecismo Menor: 
28,102. 

 
 

 



 

 

 

 

Crítica do Preterismo 

Completo 
 

Phillip G. Kayser 
 

obre o tópico de escatologia, 
parece que há tantas respostas 
quantas pessoas para perguntar. 

De fato, crentes verdadeiros ao longo 
da história têm sustentado todos os três 
ramos da cronologia dos finais dos 

tempos: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Mas à 
parte das diferenças todos concordam nas questões cardinais e 
essas semelhanças revelam o preterismo completo como sendo 
heterodoxo (i.e., heresia). 
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