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RESUMO 

 

Esta monografia tem como questão central o estudo dos escritos do pentamonarquista 

William Aspinwall, notando suas noções de história e tempo, em meio às suas interpretações 

das Guerras Civis de 1640 a 1660. Suas obras, pautadas nas profecias do Livro de Daniel, 

foram produzidas entre os anos de 1653 e 1657, período no qual a Inglaterra vivia uma 

situação de intensa instabilidade, com a chamada Revolução Inglesa. O milenarismo, que 

compõe as reflexões profético-políticas de Aspinwall, pode ser visto como uma das chaves 

centrais para compreender a conformação de seu pensamento a respeito do tempo e da 

história.   

 

Palavras-chave: Milenarismo – William Aspinwall – Revolução Inglesa (1640-1660) – 

Tempo e História 



 

ABSTRACT 

 

This monograph has as its central issue the study of the writings of the fifth monarchist 

William Aspinwall, detaching his notions of history and time, among his interpretations of the 

Civil War from 1640 to 1660. His works, based on the prophecies of the Book of Daniel, were 

produced between 1653 and 1657, the period which England was experiencing a situation of 

intense instability, with the so-called English Revolution. The millenarianism, that composes 

the prophetic-political reflections of Aspinwall, may be viewed as one of the main ways to 

understand the conformation of his  thinking about the time and the history.  

 

Keywords: Millenarianism – William Aspinwall – English Revolution (1640-1660) – Time 

and History 
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INTRODUÇÃO 

 

“I remember an Expression of Yours” [Eu me lembro de uma Expressão Sua], escreveu 

William Aspinwall (1605 – c.1662) em uma epístola dedicada a Oliver Cromwell, em 30 de 

Novembro de 1653, “(…) That these are times of accomplishment of Prophesies. And so 

indeed they are (…)” [De que esses são tempos de cumprimento de Profecias. E de fato eles 

são]
1
. A fala de Aspinwall parece se remeter ao primeiro discurso de Cromwell, feito na 

ocasião da abertura do Parlamento curto em 14 de Julho de 1653, quando ele indicou que o 

povo inglês estava “(...) at the edge of the Promises and Prophecies”[(...) a beira de Promessas 

e Profecias]
2
. 

As declarações de Aspinwall e Cromwell representam interpretações escatológicas da 

época em que viveram. Para eles, Deus estava agindo e um sinal disso era todas as mudanças 

que ocorriam na Inglaterra. Aspinwall e Cromwell vivenciaram um momento particular da 

história britânica, no qual parecia que o mundo estava “de ponta-cabeça”
3
. A este período, a 

historiografia deu o nome de Revolução Inglesa, embora o evento fosse mais conhecido como 

Guerras Civis ou Grande Rebelião durante o século XVII
4
.  

A revolta, ocorrida entre 1640 e 1660, teve como uma das causas principais as tensões 

estabelecida entre o rei Carlos I e o Parlamento, cujo auge ocorreu quando o monarca 

requisitara dos parlamentares a arrecadação de impostos para financiar o exército inglês na 

reconquista da Irlanda. O Parlamento Longo negou o pedido, e o rei reagiu fechando-o e 

perseguindo cinco de seus opositores, provocando um intenso conflito político, o qual se 

espalhou pelo país, gerando uma guerra civil
5
. Neste contexto, as ideias radicais religiosas 

difundiram-se amplamente, procurando compreender e resolver as crises britânicas.   

                                                 

 

1
    ASPINWALL, William. An Explication and Application of the Seventh Chapter of DANIEL: With a 

Correction of the Translation. London: Printed by R.I. for Livewell Chapman, at the Crown in Popes-head 

Alley., 1654. s.n.p. Tradução livre. 
2
    CROMWELL, Oliver. Speech One, made at the opening of the Little Parliament on 14yh July 1653. 

Disponível on-line em: The Cromwell Association <http://www.olivercromwell.org/letters_and_ speeches.htm>, 

acessado em 25/09/2012. Tradução livre. 
3
    HILL, Christopher. O Mundo de Ponta-Cabeça: idéias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
4
    Sobre essa discussão, cf. OSTRENSKY, Eunice. As revoluções do poder. São Paulo: Alameda, 2005. 

p.23-24. 
5
    HILL, Christopher. O século das revoluções, 1603-1714. São Paulo: Unesp, 2012. p.120-124. 
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As querelas estenderam-se até que, em 30 de Janeiro de 1649, Carlos Stuart fora julgado 

pelo Parlamento e declarado traidor do povo inglês. Como consequência, o rei foi executado 

publicamente
6
. A sua morte não representou o fim do conflito, pelo contrário, impulsionou 

mais agitações e manifestações políticas, sociais e religiosas da população, visto que se 

tratava da primeira vez em que um monarca era condenado publicamente
7
. Fervilhavam 

reflexões sobre o momento feitas, sobretudo, por grupos religiosos – entre eles Quakers, 

Diggers, Anabatistas e Homens da Quinta Monarquia –, que apoiavam ou criticavam 

regalistas ou parlamentares. A participação desses movimentos foi considerada fundamental 

pela historiografia, levando Samuel Gardner a denominar o evento, no século XIX, como 

“Revolução Puritana”
8
. 

Tendo a religião como perspectiva primordial, grande parte das discussões políticas 

durante esse contexto baseava-se em perspectivas proféticas e milenaristas. Dentre os 

movimentos religiosos que atuaram neste momento, destacamos as reflexões dos Homens da 

Quinta Monarquia, segundo os quais todas as crises e guerras na Inglaterra eram vistas como 

esforços de Deus contra o Demônio em direção à destruição da quarta monarquia. Os 

pentamonarquistas baseavam-se nas profecias dos livros de Daniel e do Apocalipse para 

propor que toda a estrutura social fosse modificada de acordo com a Bíblia, na expectativa de 

que isso auxiliasse Cristo a instaurar a Quinta e Última Monarquia, na qual haveria mil anos 

de felicidade antes do Juízo Final
9
.  

William Aspinwall, entre 1653 e 1657, escreveu diversas obras de cunho 

pentamonarquista, argumentando que o Milênio estava próximo e que as crises enfrentadas 

pela Inglaterra eram realizações de profecias
10

. A Quinta Monarquia, para ele, chegaria em 

breve e, nela, Cristo seria o legislador e o soberano do governo civil
11

. Ainda que suas obras 

tivessem como questão central esses projetos profético-políticos relacionados à Quinta 

Monarquia, percebe-se em seus textos interpretações sobre os eventos que ocorriam na 

                                                 

 

6
    Idem, ibidem. 

7
    HILL, Christopher. Op. cit., 1987. 

8
    OSTRENSKY, Eunice. Op. cit. p.24. 

9
    CAPP, Bernard. The Fifth Monarchy Men: a study in Seventeenth Century English Millenarianism. 

London: Faber Finds, 2008.  
10

    ASPINWALL, William. The legislative povver is Christ's peculiar prerogative. London: Printed for 

Livewel Chapman, at the Crown in Popes head alley, 1656.  
11

    ASPINWALL, William. A brief description of the Fifth Monarchy, or KINGDOME that shortly is to 

come into the World: The Monarch, Subjects, Officers, and Lawes thereof, and the surpassing Glory, Amplitude, 

Unity, and Peace of that Kingdome.   London: Printed by M. Simmons, and are to be sold by L. Chapman, 1653. 
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Inglaterra durante a Grande Rebelião, uma vez que o autor valia-se dos acontecimentos de sua 

época para assegurar que os prognósticos bíblicos cumpriam-se. Por se basearem no 

milenarismo, essas percepções de Aspinwall sobre a situação inglesa nos seiscentos 

articulavam concepções singulares de tempo – porque esta corrente de pensamento volta-se 

para a crença em um tempo perfeito que, fatalmente, virá para concretizar a vontade de Deus 

– e de história – uma vez que para os milenaristas, esta cumpre seu devir em direção ao 

Apocalipse e à Salvação dos eleitos
12

.  

Tendo isso em vista, nossa monografia propõe-se a analisar como as ideias de tempo e 

de história foram articuladas nos escritos de William Aspinwall – produzidos em meados da 

década de 1650. Essas duas concepções foram mobilizadas pelo autor ao longo de suas obras, 

servindo como elementos de articulação de suas reflexões pentamonarquistas em torno da 

reorganização da sociedade inglesa, na expectativa da chegada do Milênio. Por sua vez, as 

propostas proféticas de Aspinwall inseriam-no em um amplo debate político-religioso, no 

qual a crença no estabelecimento da Quinta da Monarquia fornecia uma leitura possível das 

crises do século XVII e oferecia projeções sobre um futuro almejado. 

Neste sentido, o pensamento milenarista desenvolvido nas obras de Aspinwall indicava 

relações com o passado, o presente e o futuro, específicas, uma vez que este constitui uma 

perspectiva necessariamente temporal, que se refere particularmente, mas não 

exclusivamente, ao futuro
13

. Percebendo o milenarismo como uma das chaves centrais para 

compreender a conformação de seu pensamento, pretendemos proceder nossa análise em 

diálogo com estudos mais abrangentes sobre as concepções de tempo e história, entre eles as 

reflexões de J. Pocock, especialmente a respeito dos imbricamentos entre escatologia, tempo e 

história
14

; e de François Hartog, no que se refere às experiências do tempo e aos regimes de 

historicidade
15

. 

                                                 

 

12
    REIS, José Eduardo. Do espírito da utopia: lugares utópicos e eutópicos, tempos proféticos nas 

culturas literárias portuguesa e inglesa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. p.318. 
13

    Idem, p.315. 
14

    POCOCK., J. G. A. “Time, History and Escathology in the Thought of Thomas Hobbes” In: 

ELLIOTT, J. H.; KOENIGSBERGER, H. G. The Diversity of History: essays in honour of Sir Herbert Butterfiel. 

London: Routledge/Kegan Paul Ltd., 1970. POCOCK, J. G. A. “Time, Institutions and Action: an essay on 

traditions and their understanding” In: ______. Politics, Language, and Time: Essays on Political Thought and 

History. Chicago/London: Taylor & Francis, 1971. 
15

    HARTOG, François. “Tempo, história e escrita da história: a ordem do tempo”. Revista de História, 

148. 2003. pp.09-34. HARTOG, François. “Historicité / regimes d‟historicité”. In: DELACROIX, C.; DOSSE, 



12 

Segundo Hartog e Koselleck, até meados do século XVIII, a experiência do tempo era 

dada a partir de um enfoque no passado
16

. Os estudos historiográficos orientavam-se pela 

máxima ciceroniana da historia magistra vitae, segundo a qual a história tinha um papel 

pedagógico, isto é, olhava-se para o passado como se este fosse um exemplo a ser seguido ou 

evitado no presente
17

. Em nossa análise documental, verificamos que esse referencial 

pedagógico do passado, todavia, é feito por Aspinwall a partir do passado bíblico. A única 

fonte de conhecimento histórico confiável era aquela disposta nas Escrituras, pois eram 

provenientes de Deus e dos anjos, que apenas pretendiam dizer a verdade, diferentemente dos 

historiadores gregos
18

. Aspinwall, então, partilhava deste distanciamento do pensamento 

clássico que, conforme seu contemporâneo Francis Bacon, tinha como objetivo limitar a 

universalidade do conhecimento da natureza, proveniente de Deus, em princípios e 

doutrinas
19

. Bacon e alguns outros filósofos e cientistas modernos rejeitavam, especialmente, 

o aristotelismo, buscando novos métodos e teorias científicas. A maior preocupação desses 

estudiosos era fazer com que suas inovações se encaixassem nas determinações das 

Escrituras
20

: era preciso voltar-se para a Bíblia, que de acordo com Hill, representou a 

principal fonte de conhecimento histórico, científico, filosófico e moral no século XVII
21

.  

Sendo assim, era o passado bíblico que tinha um papel pedagógico. O passado, contudo, 

não parecia ser o suficiente para absorver as demandas da Inglaterra seiscentista, que se 

encontrava entre as crises e os conflitos da Revolução Inglesa, e os processos de colonização 

da América do Norte, que se consolidaram no século XVII por meio das migrações, 

                                                                                                                                                         

 

F.; GARCIA, P.; OFFENSTADT, N. (orgs). Historiographies, II – Concepts et débats. Paris: Folio Histoire, 

2010. 
16

    KOSELLECK, Reinhart. “História Magistra Vitae”. In:______. Futuro Passado: contribuição à 

semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC-Rio, 2006.. HARTOG, François. Op. 

cit., 2003. 
17

    KOSELLECK, Reinhart. “História Magistra Vitae”. In: ______. Op. cit. 
18

    ASPINWALL, William.  The work of the age: or, the sealed prophecies of Daniel opened and 

applied. London: Printed by R.I. for Livewell Chapman, and are to be sold at the sign of the Crown in Popes-

head Alley., 1655. p.49-52. 
19

    ROSSI, Paolo. “Bacon e a Bíblia” In: ______. A Ciência e a Filosofia dos Modernos. São Paulo: 

Unesp, 1992. 
20

    RUTHERFORD, Donald. “Innovation and orthodoxy in early modern philosophy” In: ______ (org.). 

The Cambridge Companion  to Early Modern Philosophy. New York: Cambridge University Press, 2006.  
21

    HILL, Christopher. “Uma cultura bíblica” In: ______. A Bíblia Inglesa e as Revoluções do século 

XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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especialmente de puritanos, para a Nova Inglaterra, esperando refugiar-se das crises 

econômicas geradas pelos enclousures e das perseguições religiosas aos protestantes
22

.  

Além disso, a experiência colonial era percebida por muitos puritanos por meio de 

perspectivas escatológicas que – em alguns casos – podiam motivar as migrações
23

, uma vez 

que a América representava “(...) um presságio de fim do mundo, já que a humanidade é 

enfim revelada a si mesma e sua integridade e que o Evangelho é pregado em todas as nações, 

sinal indubitável da iminência do Juízo Final”
24

. Nesse sentido, não era apenas o passado que 

permeava as reflexões dos protestantes, mas também as profecias e previsões bíblicas, isto é, 

o futuro escatologicamente esperado. 

Assim, o período de transformações vivenciado por Aspinwall colaborou para suas 

percepções do tempo e da história. Esse aspecto será discutido no primeiro capítulo de nossa 

monografia, “William Aspinwall na Nova e na Velha Inglaterra”, em que apontamos as 

discussões político-religiosas das quais Aspinwall participou quando migrara para a colônia 

inglesa na década de 1630; e as crises sofridas pela Inglaterra, quando o autor retornou a 

metrópole em 1653, em meio às Guerras Civis e ao início do Protetorado de Oliver Cromwell, 

e começou a escrever textos de cunho pentamonarquista. 

Confrontado com o contexto revolucionário, Aspinwall interpretou o momento como 

um momento de cumprimento dos prognósticos bíblicos, o que abordaremos no segundo 

capítulo de nosso trabalho, “Uma época de realização de profecias”. A execução de Carlos I 

foi observada pelo pentamonarquista como uma vitória na luta contra o Anticristo
25

 e a, 

assim, a Rebelião era legitimada como um meio justo – concedido por Deus – de povo inglês 

proceder contra um reino demoníaco e tirano
26

. Aspinwall, assim, inseria-se em uma ampla 

                                                 

 

22
    KARNAL, Leandro. “A Formação da Nação” In: ______ [et al.]. História dos Estados Unidos: das 

origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2007. 
23

    MILLER, Perry. “The Church Covenant” In: ______. The New England Mind – The seventeenth 

century. Cambridge/Massachusetts/London: Belknap Press of Harvard University Press, 1982. 
24

    LESTRINGANT, Frank. “O Conquistador e o fim dos tempos”. In: NOVAES, Adauto (org.). Tempo 

e História. São Paulo: Cia. das Letras, 2006. p.411. 
25

    ASPINWALL, William.  The work of the age: or, the sealed prophecies of Daniel opened and 

applied. London: Printed by R.I. for Livewell Chapman, and are to be sold at the sign of the Crown in Popes-

head Alley., 1655. 
26

    ASPINWALL, William. The legislative povver is Christ's peculiar prerogative. London: Printed for 

Livewel Chapman, at the Crown in Popes head alley, 1656. 
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discussão sobre o direito de revolta do povo contra seu soberano
27

, que transcorreu a década 

de 1650. 

Tais percepções sobre a Revolução Inglesa esboçadas por Aspinwall indicam-nos 

aspectos de sua noções milenaristas a respeito do tempo e da história, as quais são tratadas por 

nós no terceiro capítulo, “Tempo e história no pensamento milenarista de William 

Aspinwall”. Verificamos que as noções temporais do autor articulavam-se aos seus planos 

políticos a respeito de uma sociedade ideal, descrita nas profecias cristãs. Deste modo, o 

futuro escatológico era o objetivo a ser alcançado; o passado, indicado na Bíblia, era a base 

para as análises proféticas; e o presente era percebido como o espaço de efetivação dessas 

profecias, as quais poderiam ser mais rapidamente concretizadas por meio da ação humana, 

pois, segundo sua concepção
28

, a espera pela obra de Deus não era passiva
29

. 

 

                                                 

 

27
    SKINNER, Quentin. “O Dever de Resistir” e “O Direito de Resistir”. In: ______. As Fundações do 

Pensamento Político Moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
28

    Conforme Christopher Hill, o puritanismo – baseado nas ideias da predestinação – indicava que a 

cooperação dos eleitos era fundamental para apressar a realização dos propósitos de Deus. HILL, Christopher. O 

Eleito de Deus: Oliver Cromwell e a Revolução Inglesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p.202. 
29

    Idem. 
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CAPÍTULO 1: WILLIAM ASPINWALL NA NOVA E NA VELHA INGLATERRA 

 

A vida e os escritos de William Aspinwall estavam associados a dois mundos, o Velho e 

o Novo, isto é, a Inglaterra e a América Inglesa. O entrecruzamento entre as duas regiões 

envolvia debates políticos e religiosos, que influenciaram a conformação de seu pensamento 

milenarista, pois as ideias escatológicas permeavam ambos os espaços. Para muitos dos 

colonos protestantes que migraram para a Nova Inglaterra, a colônia traduzia-se como uma 

possibilidade de organização de uma comunidade santa, na qual os puritanos poderiam não 

apenas preservar suas diferentes concepções religiosas que desenvolveram na Inglaterra, 

como também avançar em direção à purificação de suas crenças e cultos
30

. 

A América era percebida por alguns puritanos como um espaço especial dentro da 

Providência, sobretudo, em relação ao Milênio
31

. E esse desejo escatológico de concretização 

de uma sociedade cristã ideal na Nova Inglaterra teria sido uma das razões para os processos 

migratórios e para a fundação de uma comunidade puritana que procurava ser única e sagrada 

no mundo
32

. Por ter sido uma questão de destaque, as correntes milenaristas foram concebidas 

– especialmente pelo historiador Perry Miller, em sua obra The New England Mind (1930) – 

como o fator central para migrações protestantes, pois levavam aos colonos enxergar o Novo 

Mundo como uma “terra prometida”. Sua posição foi criticada por tendências historiográficas 

revisionistas, pensadas, nos anos 1990, por autores como Theodore Bozeman e Reiner 

Smolinski
33

. Segundo Bozeman, a motivação dos colonos pautava-se em eventos imediatos, 

isto é, perseguições religiosas, crises financeiras, entre outros problemas. Normalmente, os 

puritanos refugiavam-se na Holanda, mas tensões políticas entre esta e a Inglaterra levaram os 

protestantes britânicos a procurar outros espaços, como a América Inglesa
34

. Para Smolinski, 

essa busca por um lugar seguro proporcionou especificidades ao milenarismo desenvolvido na 
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Nova Inglaterra, mas que não apontam para a participação dessa corrente de pensamento 

como uma motivação para a saída da metrópole
35

. 

Outro estudo recente sobre essa questão, o do teólogo Jeffrey Jue, afirma, ainda, que o 

milenarismo não foi o motivo original dos impulsos migratórios, pois alguns protestantes, 

como Joseph Mede, reconheciam a colônia como um lugar dominado pelo Demônio, quando 

este perdeu sua autoridade na Europa. A Nova Inglaterra, por vezes, foi concebida como um 

espaço pagão, que não faria parte do Milênio. Todavia, o autor ressalta que o milenarismo fez 

parte de debate fundamental sobre a construção e organização dos instrumentos políticos, 

jurídicos e administrativos da América Inglesa
36

. 

A discussão historiográfica sobre os motivos do processo migratório para a América 

Inglesa é extensa
37

. Embora haja divergências nas opiniões sobre o que teria levado os 

protestantes a partirem em direção à Nova Inglaterra, os autores, de modo geral, sinalizam 

para a importância do pensamento religioso, especialmente de vertente milenarista, na 

conformação da sociedade colonial norte-americana. Essa discussão nos interessa na medida 

em que auxilia a compreender as ideias que influenciaram o pensamento de William 

Aspinwall
38

, portanto, este capítulo tem como objetivo apresentar os debates nos quais o autor 

esteve envolvido, tanto na Nova como na Velha Inglaterra. 
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1.1. Da Velha à Nova Inglaterra 

Aspinwall e sua esposa chegaram à América Inglesa na década de 1630, fixando-se na 

colônia de Massachusetts Bay
39

, que fora fundada pelo milenarista John Mason
40

 e outros 

separatistas puritanos entre 1620 e 1630
41

. Servindo como refúgio das perseguições 

religiosas
42

 e dos problemas econômicos
43

, a América Inglesa era almejada pelos protestantes, 

pois aparecia como uma possibilidade de reorganização da população que sofria com as crises 

britânicas; ao mesmo tempo em que as autoridades inglesas também a viam com simpatia, 

porque a colônia se tornava “(...) um receptáculo de tudo o que a metrópole não desejava”
44

. 

A América figurava, então, como um espaço de múltiplas possibilidades de atuação para 

os colonos, neste sentido, muitos a observaram como um lugar sacralizado, no qual poderiam 

construir uma Nova Jerusalém
45

. Essa posição foi reforçada, sobretudo, por John Winthrop 

que, em seu sermão aos colonos que chegavam em 1630 à Massachusetts, anunciou que a 

nova comunidade que ali se formaria seria como “a city upon a Hill” [uma cidade acima da 

Colina], fazendo alusão à terra prometida. Winthrop, e provavelmente, outros colonos 

percebiam a Nova Inglaterra por meio de ideias milenaristas, que se tornaram amplamente 

conhecidas no mundo anglo-saxão durante os seiscentos
46

. 

Influenciados pelas perspectivas escatológicas, os colonos puritanos articularam 

diversos debates político-religiosos. Primeiramente, ressaltamos a questão da conformação do 

governo e das leis nesse espaço novo
47

. A Bíblia foi vista como um instrumento legislativo, 

sobretudo para pensadores como John Cotton
48

 que propôs, em 1636, uma compilação de 

legislação à General Court da colônia, baseada na adoção das leis mosaicas como 
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instrumentos jurídicos. Inicialmente, suas ideias foram criticadas, mas depois algumas de suas 

reflexões foram usadas como base do governo civil instituído em 1639
49

. As sugestões de 

Cotton levavam em conta uma concepção de que o Milênio seria o resultado da pregação fiel 

dos homens acerca do Evangelho, sendo assim, este reino de mil anos de felicidade seria 

alcançado por meio das ações humanas. Suas propostas civis e legislativas, nesse sentido, 

buscavam apontar os caminhos que os homens e as mulheres deveriam seguir para trazer o 

Milênio à Nova Inglaterra
50

. Aspinwall, que, nessa época, atuava como comerciante e como 

diácono da igreja de Boston, defendeu a utilização desse código elaborado por Cotton, o que o 

envolveu em desentendimentos com os magistrados coloniais
51

.  

Ele esteve relacionado, ainda, com uma seguinte polêmica, a do antinomianismo. A 

doutrina antinomianista afirma que Cristo, quando sacrificado, absolveu os eleitos de seus 

pecados. Neste sentido, a eternidade seria alcançada simplesmente pelo reconhecimento dos 

erros, sem qualquer punição ou coerção moral
52

. Assim, a Salvação não dependia do 

seguimento de leis morais, mas sim da fé
53

. Na Nova Inglaterra, entre 1636 e 1638, houve 

uma intensa controvérsia antinomianista, da qual participaram Anne Hutchinson, John Cotton, 

John Wheelwright e seus seguidores
54

, como William Aspinwall. A partir de 1636, 

Hutchinson marcava reuniões em sua casa, com o intuito de discutir sermões. Cotton pregava 

nesses encontros e, pouco tempo depois, Hutchinson também começou a discursar e 

profetizar. Acusados de sedição, Hutchinson e outros envolvidos na controvérsia foram 

expulsos de Massachusetts e se mudaram para Rhode Island
55

. Aspinwall, em 1637, fora 

acusado de sedição e de antinomianismo. Ele recorreu à General Court, mas mesmo assim 

acabou sendo banido
56

. Foi, então, para Rhode Island, onde continuou a atuar politicamente
57

.  
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Um terceiro tema de calorosos debates na colônia inglesa girava em torno da conversão 

dos índios. Para alguns protestantes, os indígenas podiam ser compreendidos como uma das 

tribos perdidas de Israel. Tanto na Nova como na Velha Inglaterra argumentava-se que a 

cristianização dos indígenas relacionava-se com o chamado dos judeus, que estariam 

destinados a tornarem-se cristãos
58

. Os questionamentos propostos pelo problema dos judeus 

fizeram, inclusive, com que Cromwell readmitisse-os na Inglaterra em meados dos anos 1650. 

Neste debate, o trabalho The Hope of Israel do rabino Menasseh Ben Israel foi extremamente 

influente no Novo e no Velho Mundo, na década de 1650.
59

. 

Estas três questões de reflexão na América Inglesa – a conformação do governo civil, o 

antinomianismo e a conversão dos índios – relacionavam-se, para o historiador J. Maclear, à 

espera pelo reino de Cristo na Nova Inglaterra. O autor demonstra que essas discussões foram 

fundamentais para o desenvolvimento da crença na Quinta Monarquia na metrópole. Segundo 

Maclear, os intercâmbios de ideias entre os habitantes da América Inglesa e da Inglaterra 

eram profícuos, e muitas das reflexões coloniais contribuíram fortemente para o pensamento 

milenarista durante a Grande Rebelião na metrópole
60

. 

William Aspinwall participou dessas relações colocadas pelos debates no Novo e no 

Velho Mundo na década de 1640, quando foi autorizado a retornar à Massachusetts, depois de 

ter confessado suas transgressões
61

. Suas convicções políticas e religiosas não foram deixadas 

de lado e, em 1647, ele publicou Certaine Queries Touching the Ordination of Ministers
62

, no 

qual expôs suas reflexões sobre os poderes dos ministros da igreja. Embora tenha sido escrito 

quando o autor encontrava-se na colônia, o texto foi publicado em Londres, o que apresenta 

duas questões interessantes. Em primeiro lugar, isso demonstra o intercâmbio de reflexões 

entre a Nova e a Velha Inglaterra, que se davam por meio do retorno de colonos para a 
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Europa
63

, da publicação na metrópole de obras produzidas na colônia e vice-versa
64

, e das 

trocas de cartas entre habitantes das duas regiões. 

Essa rede de comunicação entre os dois espaços, permitia que houvesse notícias tanto da 

América na metrópole, como da Inglaterra na colônia. Inclusive, sabe-se que os 

acontecimentos da Grande Rebelião foram debatidos na Nova Inglaterra, especialmente a 

questão da decapitação de Carlos I
65

. Isso nos permite inferir a respeito da segunda implicação 

da publicação de Certaine Queries Touching the Ordination of Ministers na metrópole: no 

texto, o autor argumenta a favor da autonomia da Igreja na Inglaterra, criticando a influência 

de Roma. A Igreja Católica Romana era percebida como corrupta e, portanto, não poderia 

representar Cristo, o que não lhe concedia o direito de distribuir o poder entre os ministros
66

. 

Com esta argumentação, Aspinwall criticava o “papismo” do arcebispo William Laud, sob o 

governo de Carlos I. O autor, assim, inseria-se nos debates americanos e ingleses 

fundamentando-se nas Escrituras. Suas reflexões, segundo Stephen Lee Robbins, 

aproximaram-se ainda mais do milenarismo em 1652, quando escreveu um tratado que 

delineava eventos escatológicos, baseados em reflexões bíblicas e astrológicas, denominado 

Speculum Chronologicum
67

. De acordo com Robbins, o estudo produzido por Aspinwall neste 

tratado fornecia importantes princípios cronológicos que, posteriormente, foram usados pelo 

autor em seus escritos pentamonarquistas
68

.  

Suas ideias políticas e religiosas colocaram Aspinwall em novos conflitos com as 

autoridades coloniais nos anos 1650
69

 e, em 1653, o autor partiu para a metrópole
70

, onde 

passou a escrever sobre a Quinta Monarquia. Conforme o estudo de J. Maclear, podemos 

destacar que essa experiência colonial e os debates em torno do governo, da conversão dos 

judeus e da controvérsia antinomianista foram fundamentais para a construção do pensamento 
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de pentamonarquistas, como William Aspinwall, Thomas Venner e John Elliot, na 

Inglaterra
71

.  

 

1.2. De volta à metrópole de ponta-cabeça 

Aspinwall chegou à Inglaterra e 1653, em meio às Guerras Civis, iniciadas cerca de 10 

anos antes, em 1640. Em 1641, a Irlanda, que se encontrava sob domínio inglês, rebelou-se e 

era preciso contê-la. Carlos I voltou-se para o Parlamento para requisitar impostos a fim de 

financiar o exército, assim como indicou um candidato para comandar as lutas para 

reconquistar a Irlanda. Todavia, houve oposição de alguns membros do Parlamento Longo 

que buscaram limitar a soberania real e afirmar a autonomia da autoridade parlamentar
72

. As 

propostas do governante foram negadas; consequentemente, Carlos I perseguiu seus 

opositores e se recusou a reinar com os parlamentares
73

, optando pela dissolução do 

Parlamento, a qual era inconstitucional segundo o ato trienal aprovado em 1641, que previa 

reuniões do Parlamento a cada três meses e impossibilitava sua dissolução ou prorrogação, 

sem que houvesse consentimento de seus membros
74

. 

Essa tensão entre Carlos Stuart e os parlamentares espalhou-se por Londres e o monarca 

abandonou a cidade, cujo controle havia perdido. Os conflitos entre os parlamentares e os 

regalistas intensificaram-se e expandiram-se para outras cidades, levando a uma guerra civil. 

Depois de diversas disputas durante os anos 1640, em 1648, o coronel Thomas Pride e seus 

soldados prenderam e excluíram uma série de membros do Parlamento Longo, que eram 

contrários as propostas de punição de Carlos I. O evento, conhecido como Pride’s Purge 

[Expurgo de Pride], fez com que restassem apenas 200 parlamentares, que compuseram o que 

comumente se chamou de Rump [Rabo do Parlamento]
75

. Os remanescentes, então, acusaram 

Carlos I de traição em 1649. No mesmo ano, o monarca foi julgado e condenado à morte
76

. 
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Ainda que o regicídio não fosse incomum na Inglaterra, aquela foi a primeira vez em 

que um rei era condenado e executado publicamente, o que provocou intensas agitações 

político-religiosas nas quais se expunha a sensação de que o mundo estava de ponta-cabeça
77

.  

Alguns grupos protestantes apoiavam o Parlamento, considerando-o como um agente 

favorável à causa de Deus, enquanto Carlos I era observado como um seguidor do 

Anticristo
78

. 

Nesse contexto turbulento do início dos anos 1650, emergiu o movimento dos Homens 

da Quinta Monarquia. Segundo o historiador Bernard Capp, em The Fifth Monarchy Men, os 

pentamonarquistas constituíam um grupo singular dentre as seitas religiosas que atuaram 

durante as Guerras Civis. Para o autor, 

 

The Fifth Monarchists were a political and religious sect expecting the imminent 

Kingdom of Christ on earth, a theocratic regime in which the saints would establish 

a godly discipline over the unregenerate masses and prepare for the Second Coming. 

(…) But the Fifth Monarchists were unique, amongst the major groups, in that the 

millenarianism formed the basis core of their doctrines, and was indeed the raison 

d’être of the movement. It was unique, too, in claiming the right and indeed the duty 

of taking arms to overthrow existing regimes and establish the millennium, and also 

in its detailed formulation of the political, social and economic structure of the 

promised kingdom. [Os Pentamonarquistas eram uma seita política e religiosa 

esperando o iminente Reino de Cristo na terra, um regime teocrático no qual os 

santos estabeleceriam uma disciplina divina sobre as massas regeneradas e preparar-

se-iam para a Segunda Vinda. (...) Mas os Pentamonarquistas eram os únicos, entre a 

maioria dos grupos, em que o milenarismo formava o núcleo básico de suas 

doutrinas, e era de fato a razão de ser do movimento. Ele era único, também, a 

reivindicar o direito e de fato o dever de pegar em armas para derrubar os regimes 

existentes e estabelecer o milênio, e também a formular detalhadamente a estrutura 

política, social e econômica do reino prometido]
79

. 

 

Tais propostas de reestruturação social, política e administrativa foram elaboradas por 

diversos autores pentamonarquistas, entre eles John Rogers, Thomas Venner e William 
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Aspinwall. Aspinwall passou a escrever textos pentamonarquistas a partir de 1653, quando 

voltara para Londres, fundamentando-se especialmente nos sonhos proféticos dos livros de 

Daniel e do Apocalipse.  Suas publicações inseriam-se em um momento de ampla difusão de 

impressos, visto que durante o Interregno, o controle e a censura decresceram, possibilitando 

a divulgação de ideias políticas e religiosas
80

. Sendo assim,  

 

The English Revolution inaugurated a new era in the dissemination of political 

information in England. From the outbreak of hostilities between king and 

Parliament, the press was instrumental in the conflict; the press was also the 

medium, as well as primary exhibit, of social transformation in the early modern 

period. [A Revolução Inglesa inaugurou uma nova era de disseminação de 

informação política na Inglaterra. Desde a eclosão das hostilidades entre o rei e o 

Parlamento, a imprensa foi fundamental para o conflito; a imprensa também foi o 

meio, assim como uma evidência principal, da transformação social no período 

moderno]
81

. 

 

Nesse contexto de intensas atividades em torno da publicação e da propagação de textos 

impressos e das profundas mudanças no governo, iniciadas entre o fim dos anos 1640 e o 

início dos anos 1650, as primeiras obras lançadas por Aspinwall foram A Brief Description of 

Fifth Monarchy (1653)
82

, na qual explica e descreve a Quinta e Última Monarquia que deve 

ser governada por Jesus Cristo, e An Explication and Application of the Seventeenth Chapter 

of Daniel
83

, obra escrita no final de 1653, mas publicada em 1654, em que o autor dedicou-se 

a explicar as profecias milenaristas a partir do livro de Daniel, de modo a demonstrar que 

estas estavam se realizando no período revolucionário. Nesse texto, Aspinwall colocou uma 

epístola dedicada a Oliver Cromwell, que, enquanto líder do movimento parlamentarista, 
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começara a reorganizar o poder na Inglaterra nos anos 1650, a partir de um modelo 

republicano.  

Em abril de 1653, Cromwell acabou com o Rump Parliament, por conta da divergência 

de interesses entre seus membros, uma vez que este era comporto por parlamentaristas civis, 

grupos religiosos radicais e líderes militares
84

. Ao dissolver o Rump, Cromwell convocou uma 

nova assembleia, o Little ou Nominated Parliament [Parlamento Pequeno ou Nominal], na 

qual escolheu os membros, segundo suas convicções religiosas, considerando-os como 

homens de Deus
85

. O Parlamento acabou conhecido como Barebones Parliament [Parlamento 

Descarnado], devido a um de seus membros, chamado pejorativamente de Praisegod 

Barebon
86

. Grande parte dos projetos desse Parlamento envolvia reformas radicais, já 

pensadas por alguns membros do Rump
87

, entretanto os conservadores tramaram a sua 

dissolução para evitar a concretização dessas propostas, concedendo o poder ao exército. “Os 

oficiais elaboraram uma nova constituição, o Instrumento de Governo, provavelmente 

preparado pelo major-general Lambert, de quem Cromwell ganhou o posto [vitalício] de 

Lorde Protetor”
88

. 

Esses acontecimentos não foram aprovados por toda a população, sobretudo no que 

concerne à posição dos grupos radicais religiosos, como os Levellers e os pentamonarquistas, 

que criticaram esse sistema republicano. Cromwell, por sua vez, usava a oposição como base 

de seus argumentos, afirmando que os radicais levariam a Inglaterra de volta à monarquia
89

. 

Além disso, o Lord Protector assentou sua política nas armas, perseguindo os diversos 

dissidentes
90

, entre eles os Homens da Quinta Monarquia. 

Entretanto, os pentamonarquistas continuaram suas atividades. Neste sentido, 

Aspinwall, na década de 1650, publicara outros textos
91

, nos quais elaborou compreensões 
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para o momento das revoltas e propôs soluções para as crises seiscentistas. Sua argumentação 

partia de reflexões milenaristas – influenciadas pelos debates político-religiosos dos quais 

participou tanto na Nova como na Velha Inglaterra –, que procuravam indicar a necessidade 

de serem realizadas reformas políticas, sociais, religiosas, administrativas e econômicas que 

viabilizassem e, inclusive, acelerassem a chegada da esperada Quinta e Última Monarquia, na 

qual apenas Cristo teria o direito de reinar e legislar tanto a igreja como o governo civil.  

Aspinwall, por meio de suas perspectivas proféticas, opunha-se aos governos 

mundanos, percebendo-os como domínios anticristãos, os quais deviam ser derrotados para o 

retorno de Cristo. Para ele, as crises do século XVII anunciavam a proximidade da destruição 

desses reinos. Deste modo, os eventos das Guerras Civis – por meio de análises e 

interpretações conforme as profecias bíblicas – simbolizavam evidências de que o Milênio era 

iminente. Naquele momento, mais do que nunca, os homens precisavam agir para favorecer as 

forças divinas na luta contra o Demônio. Uma dessas possibilidades de ação concentrava-se 

na compreensão das ações de Deus, as quais poderiam revelar seus propósitos
92

. Aspinwall, 

então, voltou-se para esse objetivo, elaborando reflexões sobre o contexto revolucionário, as 

quais – para o autor – poderiam fornecer bases essenciais para esse entendimento dos planos 

de Deus.  
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CAPÍTULO 2: UMA ÉPOCA DE REALIZAÇÃO DE PROFECIAS 

 

2.1. 1653: William Aspinwall e as histórias da Grande Rebelião   

1653 foi um ano de intensas transformações na Inglaterra e na trajetória pessoal de 

William Aspinwall. Em abril de 1653, Oliver Cromwell dissolveu o Rump Parliament e 

organizou o Barebones
93

. Em meados do mesmo ano, William Aspinwall foi banido da 

América Inglesa e partiu de volta para Londres, depois de uma estadia de quase 20 anos na 

colônia. Já na Inglaterra, ele publicou sua primeira obra pentamonarquista em Agosto, A Brief 

Description of Fifth Monarchy, no qual o autor explicou e descreveu como seria esse reino 

civil de Cristo na terra
94

. Ainda no mesmo ano, em novembro, Aspinwall escreveu An 

Explication and Application of Seventeenth Chapter of Daniel, dedicado a Cromwell, na 

esperança de que o líder político participasse dos esforços para a construção da Quinta 

Monarquia. O texto continha reflexões sobre os sonhos proféticos de Daniel e aplicações 

desses ao contexto da Grande Rebelião
95

. Em Dezembro, Cromwell dissolveu o Barebones, 

considerado por alguns pentamonarquistas como um Parlamento dos santos, devido a sua 

formação a partir de membros de diversas seitas religiosas
96

. No mesmo mês, Cromwell foi 

nomeado Lord Protector. 

À luz de todas essas modificações sociais e políticas, Aspinwall analisou tanto o 

período anterior à sua chegada a Londres – particularmente o ano de 1649, quando o monarca 

Carlos Stuart fora executado –, quanto os eventos contemporâneos a ele, compreendendo as 

décadas de 1640 e 1650 enquanto momentos de realização das profecias bíblicas, que previam 

a Segunda Vinda de Cristo. Seus tratados pentamonarquistas argumentavam em torno da 

iminência do Milênio e da perfeição do governo civil e da legislação de Jesus durante esses 

mil anos de felicidade. Assim, a história da Grande Rebelião servia ao autor como indício de 

que a Quinta Monarquia era uma certeza e, mais do que isso, que estava próxima. 
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Essas reflexões permearam as suas obras seguintes. Em 1654, Aspinwall publicou A 

Premonition of Sundry Sad Calamities Yet to Come, abordando as desgraças que ocorreriam 

antes do retorno de Cristo, tais como as intensas mudanças no governo e as crises
97

; que teve 

uma reedição no ano seguinte, intitulada Thunder from Heaven Against the Back-Sliders and 

Apostates of the Times
98

. Em 1655, Aspinwall escreveu The Work of the Age or The Sealed 

Prophecies of Daniel Opened and Applied, no qual tratou sobre as profecias do livro de 

Daniel, buscando aplicá-las ao contexto revolucionário da época em que vivia
99

. O tratado 

The Legislative Power is Christ’s Peculiar Prerrogative foi publicado em 1656 e propôs a 

utilização das Escrituras como instrumentos legislativos, jurídicos, administrativos e 

políticos
100

. Esse texto foi fortemente influenciado pelas discussões coloniais das quais 

Aspinwall participou, encabeçadas por John Cotton. The Legislative Power parece ter sido 

inspirado pela reedição de An Abstract of Laws and Government de Cotton (originalmente 

lançado em 1641 na América Inglesa), publicada pelo livreiro Livewell Chapman
101

 em 1655 

a pedido de Aspinwall, que também elaborou um prefácio para a obra
102

. O último texto 

escrito pelo pentamonarquista data de 1657 e é intitulado The Abrogation of the Jewish 

Sabbath, or, Sabbath of the 7th Day of the Week, em que Aspinwall concentrou-se nas 

datações a respeito da celebração do Sabbath
103

. 

 Devido a esta atenção dada por Aspinwall aos eventos dos anos 1640 e 1650 para 

elaborar suas propostas profético-políticas, observamos em seu pensamento reflexões que 

perpassam os domínios da história, ainda que seus trabalhos não fossem propriamente 

historiográficos. Neste capítulo, temos como proposta analisar essas interpretações 
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milenaristas de Aspinwall sobre o Interregno, ressaltando os posicionamentos políticos e 

religiosos transmitidos por suas obras, em um momento de intensos debates. 

  

2.2. A Grande Rebelião como cumprimento de uma profecia 

 Para Aspinwall, a Quinta Monarquia era iminente. Cristo retornaria e o momento 

particular vivido pela Inglaterra confirmava essa previsão
104

. Ele não estava isolado em sua 

percepção das Guerras Civis, pois os demais pentamonarquistas e os Quakers, Levellers, 

Anabatistas e outros grupos religiosos partilhavam de uma apreensão escatológica do período. 

Entre 1640 e 1660, as reflexões sobre essa temática expandiram-se fervorosamente, 

especialmente porque a imprensa se desenvolveu com menos constrangimentos dos sistemas 

de controle e censura
105

, permitindo a disseminação de uma vasta gama de ideias político-

religiosas. Além disso, outro fator foi importante para a popularização desses textos 

escatológicos; Christopher Hill apontou que a intensificação das profecias nos seiscentos 

também se relacionava com a tradição proveniente da Reforma protestante, que “(...) 

estimulara o espírito de profecia. A abolição dos intermediários entre o homem e a divindade, 

bem como a ênfase na consciência individual, deixaram Deus falar diretamente a seus 

eleitos”
106

.  

 Assim, as perspectivas proféticas popularizaram-se como soluções possíveis para os 

problemas vivenciados pelos ingleses, uma vez que estas correntes de pensamento buscavam 

auxílio na autoridade da Bíblia. No século XVII, as Escrituras representavam a base de todo 

saber e a fonte de orientação para os homens e as mulheres, especialmente em momentos de 

crise
107

. Devido ao baixo custo das Bíblias, bem como do acréscimo da circulação do Livro 

Sagrado na língua inglesa, houve a possibilidade de que um público bastante diverso tivesse 

acesso a esse conhecimento religioso e passasse a elaborar suas reflexões a respeito dele
108

. 

Os debates contaram com personagens bastante variados como os eruditos John Milton e 

Joseph Mede – Mede, enquanto era fellow na Christ‟s College, dedicou-se a estudar as 
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profecias bíblicas, elaborando refinadas sincronias entre elas na tentativa de melhor precisar 

as previsões de fim do mundo
109

 –; os filósofos e cientistas Francis Bacon
110

 e Isaac 

Newton
111

 – que pensaram a Quinta Monarquia –; mulheres
112

, tais como Anna Trapnel e 

Grace Carrie
113

– as quais tiveram considerável espaço de atuação durante as Guerras Civis, 

como profetizas, autoras de textos milenaristas, impressoras, livreiras
114

, entre outras 

atividades –; e os vários membros, de diversas camadas sociais, dos movimentos religiosos, 

como Levellers, Diggers, Anabatistas, Quakers e Homens da Quinta Monarquia.  

 Os pentamonarquistas destacaram-se propondo uma reordenação da sociedade, 

relacionada à espera pelo Milênio
115

, apoiando o uso das leis mosaicas como instrumentos 

jurídicos e administrativos até a Segunda Vinda de Cristo
116

·. “The Fifth Monarchists 

emerged in the years immediately following the king‟s execution in January 1649, fired by 

hopes that such an unprecedented event proved the millennium was at hand, but equally by 

fears that the Rump and New Model Army had no intention to assist in its birth” [Os 

Pentamonarquistas emergiram nos anos imediatamente seguintes à execução do rei em Janeiro 

de 1649, inflamados pelas esperanças de que um evento tão sem precedentes provava que o 

milênio estava à mão, mas igualmente pelos temores de que o Rump e o New Model Army não 

tivessem intensão de assistir em seu surgimento]
117

.  Alguns membros desse movimento, 

ansiosos pelo retorno de Cristo, consideravam que a violência poderia ser utilizada, se isso 

fosse determinado por Deus, para acelerar a chegada da Quinta Monarquia
118

. A decapitação 

de Carlos I fora, então, legítima, pois era necessária para o advento do Milênio.  
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Nesse sentido, incialmente, a queda da monarquia e a subsequente adesão à república 

foram bem acolhidas por muitos pentamonarquistas. Revendo a questão a partir de 1653, 

Aspinwall também concordou com a supressão do governo de Carlos Stuart. Conforme o 

estudo do historiador português José Eduardo Reis,  

 

Para este escrupuloso milenarista, a quarta monarquia metonimicamente identificada 

com a dinastia Stuart, não só representava a última construção de governo forjada 

exclusivamente pela vontade do homem, mas também pela extensa longevidade da 

sua duração e pela intensa perversidade de sua natureza, era portadora de sinais 

autodestrutivos. E depois de cotejar os acontecimentos que levaram à ascensão, ao 

derrube e a condenação à morte do monarca inglês Carlos I com a primeira visão do 

apocalipse do profeta Daniel (...), isto é, depois de recorrer à prefiguratio 

interpretativa, nesse caso à similitude entre o presente histórico inglês seiscentista e 

o passado judaico bíblico, Aspinwall infere que a destruição da monarquia Stuart 

mais não significa que o prenúncio da destruição inevitável de todos os vestígios do 

poder sacrílego mundano. (...) Aspinwall, tomando o vaticínio bíblico como um 

princípio de explicação irrefutável ajustado ao caso inglês, postula, com convicção 

dogmática um nexo de casualidade entre as circunstâncias históricas verificadas no 

seu tempo e o acontecimento epifânico profetizado para o fim dos tempos”
119

. 

 

De acordo com o que foi indicado por Reis, nas análises de Aspinwall, a deposição e a 

morte de Carlos I estavam imbricadas às profecias da queda da quarta monarquia. Esse 

diagnóstico, feito a partir das aproximações entre a situação britânica do século XVII e as 

profecias de tradição judaico-cristã era possível devido ao recurso à leitura analógica e 

proporcional
120

 da Bíblia. As Escrituras não deviam ser lidas literalmente, nem 

alegoricamente, mas sim interpretadas por sistemas de analogia e proporção, os quais 

permitiam associar as narrativas bíblicas a contextos históricos determinados. 

Conforme o pentamonarquista, esse tipo de interpretação das profecias partia de três 

pressupostos: 
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1- That there is no prediction of judgement, nor promise of mercy in Scripture, but 

it relates to some particular thing, person, nation or time; or else generally to all 

things, persons, nations, and times, under the same or the like condition. [Que não 

há predição de julgamento, nem promessa de misericórdia na Escritura, que não se 

refira a coisa, pessoa, nação ou tempo particular; ou então genericamente a todas as 

coisas, pessoas, nações, e tempos, sob a mesma ou semelhante condição]. 

2- That whatsoever is particularly applied to some particular thing, person, nation 

or time, may be applied Analogically and by way of proportion, unto any other 

things, persons, nations and times, upon the same or like terms.[Que tudo quanto é 

particularmente aplicado a coisa, pessoa, nação ou tempo particular, pode ser 

aplicado Analogicamente e por meio de proporção, em quaisquer outras coisas, 

pessoas, nações e tempos, sob a mesma ou semelhante condição]. 

3- That particular judgements threatned in case of repentance, may be obviated, and 

prevented in whole or in part: and so also mercies in case of apostasie and 

backsliding.[Que julgamentos particulares ameaçados no caso de repetição, possam 

ser evitados, e prevenidos no todo ou em parte: e então também as misericórdias nos 

casos de apostasia e retrocesso]
121

. 

 

Isto é, a Bíblia, para Aspinwall, versava sobre casos específicos e/ou gerais, sendo assim, os 

temas dos quais ela tratava poderiam ser interpretados analógica e proporcionalmente e 

aplicados a quaisquer pessoas, coisas, regiões e épocas. O autor afastava-se de concepções 

teológicas, sobretudo de alguns luteranos, que analisavam as narrativas das Escrituras de 

modo literal
122

 e das perspectivas alegóricas e figurais, como a de Santo Agostinho entre os 

séculos IV e V e de outros pensadores católicos posteriores, que buscavam descobrir 

significados ocultos nos escritos bíblicos
123

. Sua proposta de reflexão partia da aplicação das 

profecias, segundo esquemas analógicos e proporcionais, ao passado, ao presente e ao futuro.  

 Além disso, por Aspinwall e os Homens da Quinta Monarquia – independentemente de 

suas bases interpretativas – projetarem suas análises com relação ao sobrenatural, suas 

previsões e argumentações podiam sempre ser reelaboras. Conforme Koselleck, “uma 

                                                 

 

121
      ASPINWALL, William.  A premonition of sundry sad calamities yet to come. Grounded upon an 

Explication on twenty fourth Chapter of ISAIAH. London: Printed for Livewell Chapman, and are to sold [sic] at 

the Crown in Popes-head-alley, 1654. p.3. Tradução livre. 
122

    WHITROW, G. J. O Tempo na História: concepções de tempo da pré-história aos nossos dias. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1993. p.156. 
123

    AUERBACH, Erich. “Figura na profecia fenomenal dos Padres da Igreja” In: ______. Op. cit. 



32 

profecia não realizada sempre podia ser reinterpretada. E mais, o erro manifestado pelo não-

cumprimento de tal expectativa passava a ser uma prova de que a profecia apocalíptica do fim 

do mundo haveria de ocorrer da próxima vez com muito mais probabilidade”
124

. As 

imprecisões e erros decorrentes das interpretações dos pentamonarquistas também podiam ser 

explicados pela própria ideia de que a profecia, enquanto sinal de Deus, não era totalmente 

compreensível para os homens. Logo, se um prognóstico não se concretizasse, havia um 

equívoco do estudioso e não de Deus e de Suas palavras, encontradas nas Escrituras. 

Assim, podemos considerar, no limite, que os pressupostos interpretativos de Aspinwall 

apontavam para uma concepção de que os escritos bíblicos eram guias para analisar quaisquer 

situações
125

. E por meio destes esquemas analíticos, ele observava o contexto britânico 

seiscentista, indicando que a Quinta Monarquia estava próxima e que nela Cristo teria poder 

não apenas sobre a igreja, mas também sobre o governo civil e, principalmente, a esfera 

legislativa
126

. A iminência do Milênio era confirmada pelos acontecimentos do período 

revolucionário que, pelas analogias a proporções, eram interpretados como concretizações das 

profecias a respeito da queda da quarta monarquia. 

A derrubada de Carlos I e, consequentemente, do sistema monárquico, figurou um 

indício fundamental para William Aspinwall de que as forças demoníacas estavam sendo 

destruídas. De modo geral, o autor considerava que a maior parte dos governos terrenos 

provinha do Demônio, uma vez que se formaram a partir de guerras, conquistas e acordos. 

Estes não tinham compromisso com a verdade e a felicidade das pessoas, visto que eram 

governados por tiranos
127

. Particularmente, o reinado de Carlos Stuart fora associado ao 

pequeno chifre
128

 da Besta descrita nos sonhos proféticos de Daniel
129

.  

                                                 

 

124
    KOSELLECK, Reinhart. “‟Espaço de experiência‟ e „horizonte de expectativa‟: duas categorias 

históricas”. In: ______. Op. cit. p.316. 
125

    HILL, Christopher. “Uma cultura bíblica” In: ______.  Op. cit., 2003. 
126

         ASPINWALL,William. A brief description of the Fifth Monarchy, or KINGDOME that shortly is to 

come into the World: The Monarch, Subjects, Officers, and Lawes thereof, and the surpassing Glory, Amplitude, 

Unity, and Peace of that Kingdome. London: Printed by M. Simmons, and are to be sold by L. Chapman, 1653. 
127

       ASPINWALL, William.  The legislative povver is Christ's peculiar prerogative. London: Printed for 

Livewel Chapman, at the Crown in Popes head alley, 1656. 
128

 Trataremos mais profundamente sobre essa questão no item A luta contra o Anticristo, neste capítulo. 
129

       ASPINWALL, William. An Explication and Application of the Seventh Chapter of DANIEL: With a 

Correction of the Translation. London: Printed by R.I. for Livewell Chapman, at the Crown in Popes-head 

Alley., 1654. 



33 

Visto que o governo civil pertencia exclusivamente a Cristo, uma vez que Ele o 

recebera como presente de seu Pai, a ira divina se voltaria contra os governos demoníacos
130

 a 

partir de dois atos previstos por Daniel: a destruição do governo e a entrega do poder aos 

santos
131

. Na Inglaterra,  

 

First, the Father, according to Christs Intercession, sets an open doore of Providence, 

before his people, to assume this power delegated by Christ to them, in a just and 

righteous way, which was done by hardining the late kings heart (as sometime he 

did Pharaohs) to take up arms, and make War upon his owne subjects. And so the 

war became Defensive on their parts. And the Law of Nature allows a Sonne to 

defend himself against the assault of a furious Father. [Primeiro, o Pai, de acordo 

com a Intercessão de Cristo, coloca uma porta aberta da Providência, à frente de seu 

povo, para assumir esse poder delegado por Cristo a eles, em um modo justo e 

correto, o qual foi feito pelo endurecimento do coração do último rei (como algumas 

vezes o fez com os Faraós) para pegar em armas, e fazer Guerra sobre seus próprios 

assuntos. E então a guerra se tornou Defensiva em suas partes. E a Lei da Natureza 

permite a um Filho se defender contra o assalto de um pai Furioso]
132

. 

 

Neste excerto, podemos verificar as analogias formuladas por Aspinwall. Seus dois usos 

da palavra “Father” referem-se a distintas autoridades. No primeiro caso, o autor trata sobre a 

autoridade de Deus, que junto com Seu Filho, permitiu ao povo uma possibilidade de assumir 

o poder delegado por Cristo. Na segunda asserção, o pentamonarquista usa o termo “Father” 

para simbolizar uma autoridade civil caracterizada pela tirania. Este “Father”, ao contrário da 

acepção divina, é furioso (“a furious Father”) e atenta contra seu filho (“Sonne”). O “Sonne”, 

assim como o filho de Deus (“Chist”), pode interceder contra a fúria dessa autoridade 

maligna, defendendo-se. Como apontado por Eunice Ostrensky, as metáforas sobre um pai 

furioso que age contra seu filho faziam parte das discussões sobre a soberania dos monarcas 

no século XVII,  
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O pai demente que ataca os membros da própria família, o corpo sem cabeça, o 

pastor que se transforma em lobo, o navegador que deliberadamente lança o navio 

contra rochedos: todas essas metáforas sugerem a vontade descontrolada do rei, os 

males do arbítrio e do uso imoderado da prerrogativa régia
133

. 

 

Para os regalistas, esse abuso de poder não justificava uma sublevação contra a 

autoridade, pois esta poderia levar a anarquia, que também não era desejada
134

. Todavia, nem 

todos os ingleses partilhavam dessa opinião. Aspinwall não aceitava a opressão monárquica, o 

“furious Father” deveria ser detido. O paralelismo dos dois “Father” e dos dois filhos, 

“Christ” e “Sonne” usados nesse excerto de An Explication and Application of the 

Seventeenth Chapter of Daniel é, portanto, intencional e serve como recurso interpretativo, 

que permite a Aspinwall aplicá-lo ao momento da Grande Rebelião.   

Por meio dessa explanação, o autor pentamonarquista indicava que as Guerras Civis 

eram justas, já que visavam à libertação do povo de um governo tirânico (“Father”), opressor 

e anticristão. Deus concedera aos ingleses (“Sonne”) o direito de se defenderem contra esse 

reino. Desse modo, o autor se posicionava em um debate político que começara com a 

Reforma. No século XVI, vários adeptos do protestantismo sofreram perseguições dos 

soberanos católicos, o que levou os reformadores a se questionarem sobre os limites de suas 

obrigações políticas e a possibilidade de reagir aos monarcas opressores
135

. 

 Os calvinistas, inicialmente, pregavam a passividade política. Só era possível resistir, 

segundo Calvino, se a submissão ao governante implicasse na desobediência a Deus, 

comprometendo a Salvação dos súditos. Já alguns luteranos propunham a defesa ativa de sua 

crença. Os impasses em resolver essa questão deviam-se à concepção de que todo poder e 

toda autoridade emanavam de Deus, de modo que os reis eram representantes do divino
136

. 

 Na década de 1550, a ideia de parte dos luteranos da possibilidade de resistência pela 

força foi reafirmada, depois das reflexões dos anos 1530 sobre a legitimidade de confrontar o 

imperador católico Carlos V que perseguia os príncipes protestantes. A possibilidade de 

resistir influenciou os calvinistas, sobretudo, John Knox e Teodoro de Beza, que foram os 
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primeiros a afirmar a necessidade de o povo se proteger contra os tiranos, uma vez que os 

magistrados e soberanos foram instituídos para preservar o bem-estar de todos e não para 

persegui-los. Finalmente, em meados do século XVI, Calvino modificou sua doutrina, 

legitimando a resistência a um governo opressor
137

. 

 Com o passar do século XVI, os debates protestantes contribuíram para que autores 

como John Locke elaborassem uma “(...) teoria da revolução inteiramente política, alicerçada 

numa tese moderna e secularizada dos direitos naturais e da soberania original do povo”
138

. 

Nesse contexto, George Buchanan e Johannes Althusius elaboraram escritos sobre o 

pensamento político revolucionário dos calvinistas, tomando a revolta como um direito do 

povo e não apenas um dever religioso de proteção da fé. Se a sociedade era formada por meio 

de um acordo entre o governante e o povo, com o objetivo de assegurar o bem comum; o povo 

poderia opor-se ao soberano, quando este não cumprisse seu dever, sendo assim, era legítimo 

depor um tirano, como um ato de autodefesa de seus súditos
139

. 

 Aspinwall, no século XVII, também se posicionou em relação à possibilidade de revolta 

no caso de tirania. Ele não considerou a existência de uma soberania do povo, a partir de uma 

tese secularizada, como alguns dos pensadores citados por Quentin Skinner; mas legitimou as 

revoltas partindo da premissa de que nem todos os soberanos têm seu poder descendente de 

Deus. Um reino provém Dele quando há um chamado, uma eleição livre do povo ou quando 

os habitantes de uma determinada região são libertados por um líder político. Se o governo é 

adquirido pela força, violência e insinuação, ele é tirânico e, por consequência, deriva do 

Demônio
140

. Identificada como uma monarquia anticristã, a autoridade de Carlos I não era 

considerada legítima; portanto, rebelar-se contra ela era um ato de defesa do povo, em favor 

de sua Salvação e do retorno de Cristo, único governante e legislador verdadeiro. 

 Sendo assim, depois de Deus ter concedido aos ingleses a chance de depor um tirano 

por meio das Guerras Civis, seu segundo ato foi “(...) an Act of Faith in the Saints, taking 

hold of this opportunity of Providence, and receiving the power given to them by Christ” [(...) 

um Ato de Fé nos Santos, agarrando essa oportunidade da Providência, e recebendo o poder 
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lhes dado por Cristo]
141

. Isto é, conforme Aspinwall, depois de 1649, o poder foi cedido por 

Deus aos crentes que, agora, deveriam abolir as reminiscências do poder monárquico
142

 para 

continuar a luta contra o Anticristo e favorecer a Quinta Monarquia. 

 

2.3. A luta contra o Anticristo 

No tratado The Work of the Age, de 1655, William Aspinwall declarou, 

 

(…) I doubt not but the Little Horn, Dan.7-8 may rightly, and without injury to the 

truth, be applied to Charls Stuart the late king. For as much as there are so many 

remarkable Characters which Christ in a providential way hath delineated, even to 

the very last streke as I may say, which are applicable all of them unto Charls 

Stuart, and cannot suitably bee accommodated unto any other of the Ten Horns 

besides him, as I suppose” [(…) Eu não duvido que o Pequeno Chifre, Dan.7-8 

possa certamente, e sem injúria à verdade, ser aplicado a Charls Stuart o último rei. 

Existem assim tantas Características marcantes as quais Cristo em um modo 

providencial tem delineado, até mesmo para o último ataque como eu posso dizer, 

que são todas aplicáveis em Charls Stuart, e não podem ser adequadamente 

acomodadas em qualquer outro dos Dez Chifres além dele, como eu suponho]
 143

. 

 

Conforme a profecia de Daniel, o pequeno chifre seria o mais tirano dos outros dez 

chifres da quarta besta e sua destruição estava associada à chegada da Quinta Monarquia. 

William Aspinwall, em seus textos, apontou que Carlos I era este décimo chifre, assim, as 

revoltas contra o rei não eram sedições, mas atos contra o Demônio que tinham a aprovação 

de Deus. Essas associações da monarquia com a figura do Anticristo foram comuns, durante o 
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Interregno, assumindo um lugar fundamental nas discussões político-religiosas de pensadores 

como John Milton, Thomas Goodwin, John Cotton e Joseph Mede
144

.  

 De modo geral, no século XVII, havia diversos estudos sobre o Anticristo, pois 

acreditava-se que a busca pela sua identificação pudesse auxiliar na tentativa de precisar o fim 

dos tempos. Normalmente, na doutrina protestante falava-se que o Anticristo era o Papa e o 

papado, isto é, a pessoa e a instituição; entretanto, outros personagens foram caracterizados 

como este agente demoníaco
145

. Para Christopher Hill, as mudanças na concepção do 

Anticristo variavam com o contexto no qual estas leituras eram produzidas – sobretudo, 

quando este era permeado por crises –, uma vez que este designava a personificação de um 

inimigo, que podia ser, simultaneamente ou não, uma ou mais pessoas e instituições
146

. 

 Durante as Guerras Civis, além de os protestantes pensarem que o Anticristo era o Papa, 

o papado ou mesmo toda a Igreja Romana, eles alimentavam a ideia de que ele estava na 

Inglaterra. Ele podia ser qualquer um: o arcebispo William Laud, o monarca Carlos I ou a 

instituição monárquica. Os parlamentares, inclusive em suas propagandas políticas, diziam-se 

contrários ao “Partido do Anticristo”, percebido como o movimento dos regalistas
147

. Os 

milenaristas elencaram diversas acusações a Carlos I, denominando-o como o Anticristo e 

como um dos chifres da Besta. John Milton, no texto The Tenure of Kings and Magistrates 

denunciou a monarquia de Carlos Stuart como um dos dez chifres
148

. Bernard Capp 

demonstrou que os pentamonarquistas criticaram o rei enfaticamente, ressaltando sua possível 

associação com as forças demoníacas. Conforme o historiador, 

 

John Rogers, lecturer at Thomas Apostle‟s in London, saw Charles as one of the toes 

of the image in Dan.ii, destroyed by Christ. John Spittlehouse, assistant to the 

Marshal-General (who controlled military security), argued that Charles was a part 

of Antichrist, destroyed „as soon as the fatal blow was given‟. Mary Cary, the Fifth 

Monarchy prophetess, identified Charles as the little horn. [John Rogers, leitor na 

Thomas Apostle’s em Londres, viu Carlos como um dos dedos da imagem em 

Dan.ii, destruída por Cristo. John Spittlehouse, assistente do Marechal-General ( que 
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controlava a segurança militar), argumentou que Carlos era uma parte do Anticristo, 

destruída „assim que o golpe fatal foi dado‟. Mary Cary, a profetiza 

Pentamonarquista, identificou Carlos como o pequeno chifre]
 149

. 

 

 Inserido nestes debates da década de 1650, Aspinwall denunciava a opressão do 

governo de Carlos I, partindo dos sonhos proféticos de Daniel.  No século XVII, conforme 

Louis Brown, as reflexões sobre o Livro de Daniel, especialmente o sétimo capítulo – que 

versava sobre a visão das quatro bestas que antecederiam o retorno de Cristo – geraram 

controvérsias e discussões. De modo geral, considerava-se que essas bestas seriam 

equivalentes a quatro grandes monarquias que sucederiam uma a outra até a última delas ser 

derrotada, propiciando um governo de mil anos de felicidade liderado por Cristo
150

. A 

identificação das monarquias fornecia uma organização da história a partir de estágios 

sucessivos
151

. Os pensadores, majoritariamente, consideravam a primeira monarquia como a 

Babilônica, a segunda como a Persa-Meda, a terceira como a Grega e a quarta como a 

Romana
152

. Aspinwall partilhava dessa leitura da profecia das quatro bestas e também 

interpretava a estátua do sonho de Nabucodonosor, a qual teria a cabeça de ouro, dois braços 

de prata, um ventre de bronze, dois pés e dez dedos de ferro e barro
153

. Ele compreendia que a 

primeira monarquia – isto é, a Babilônica – surgiu boa como ouro, sendo caracterizada por 

sua unidade. Depois, o ouro se degenerou e transformou-se em prata, representando os 

governos Medo e Persa, que eram unidos, mas ao mesmo tempo divididos. A prata virou 

bronze – ou seja, o domínio dos Gregos. Por fim, o bronze foi transformado em ferro, um 

metal pouco valorizado, mas com longa durabilidade. O ferro foi considerado o Império 

Romano, que se dividiu em dois – Império do Ocidente e Império do Oriente, representando 
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duas pernas. Dentre esses dois domínios, ainda dava-se a divisão de dez reinos (dedos), que 

oscilavam entre a força do ferro e a fragilidade do barro
154

.  

Um desses dez dedos ou o pequeno chifre da quarta besta – o mais tirano de todos e que 

faria guerra contra os santos – era outra questão que suscitava debates mais extensos, uma vez 

que os pensadores elaboravam identificações diferentes. Ele podia ser explicado como o 

papado; William, o conquistador normando; a família Stuart ou especificamente Carlos I
155

. 

Para Aspinwall não havia dúvidas de que o rei decapitado em 1649 era o pequeno chifre, pois 

todas as descrições desse tirano profético aproximavam-se do monarca. O pentamonarquista 

apresentou comparações que comprovavam sua interpretação, dentre elas, o fato de Carlos I 

não ser o filho primogênito; de reinar sobre três regiões diferentes (Inglaterra, Irlanda e 

Escócia); de ter atentado contra os protestantes; de ter comandado um governo arbitrário; e de 

ter sido decapitado
156

. O autor, ainda, opunha-se a outras leituras, considerando-as imprecisas. 

Em suas palavras, 

 

Divers are the Interpretations which are made of this Little Horn. Some apply it to 

Antiochus Epiphanes; Others to Mahomet: Others to the Roman Civil Power, or the 

Antichristian power, or both; Others to the Norman Race, or William the Conquerer; 

And lastly I have made Application thereof to Charls Stuart, the lake king that was 

beheaded. Some other Application I have met with, which I judge not worth the 

answering or inquiring into being inconsistent in it self. [Diversas são as 

Interpretações as quais são feitas sobre esse Pequeno Chifre. Algumas aplicaram-no 

a Antíoco Epifânio; Outras a Maomé: Outras ao Poder Civil Romano, ou ao poder 

Anticristão, ou ambos; Outras à Raça Normanda, ou Guilherme o Conquistador; E 

finalmente eu tenho feito Aplicação disso a Carlos Stuart, o último rei que foi 

decapitado. Alguma outra Aplicação eu encontrei, a qual eu julguei que não merecia 

a resposta ou investiga-la por ser inconsistente nela mesma]
157

. 
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Segundo o milenarista, este chifre da profecia não poderia ser Antíoco Epifânio, 

soberano do reino Sírio, porque ele não fora julgado, nem executado. Segundo Matthew Goff, 

a leitura de que Antíoco Epifânio era o pequeno chifre baseava-se em uma diferente 

interpretação das quatro monarquias, colocando-as respectivamente como a Babilônica, a 

Meda, a Persa e a Grega. Além disso, esta caracterização relacionava-se, sobretudo, a 

supressão das cerimônias judaicas pelo governante no século II a.C.
158

. Aspinwall, 

contrariamente a esta leitura, admitia que as quatro monarquias eram respectivamente a 

Babilônica, a Meda-Persa, a Grega e a Romana, por conseguinte, Antíoco Epifânio não se 

encaixaria em sua concepção cronológica da profecia do sétimo capítulo de Daniel. 

Para ele, também não era possível que fosse Maomé, pois este nunca fez parte da quarta 

monarquia, identificada com o Império Romano. As análises de Aspinwall partiam do mundo 

ocidental, portanto, Maomé não era concebido como um agente influente nas profecias. Outro 

líder descartado pelo autor foi Guilherme, o conquistador normando. Guilherme invadiu a 

Inglaterra em meados do século XI. Para Aspinwall, o seu domínio foi tirânico, pois subjugou 

o povo inglês e atentou contra a religião, mas ainda assim, o conquistador normando não era o 

pequeno chifre, porque não sofrera julgamento e/ou decapitação
159

. O autor, assim, adentrava 

as reflexões seiscentistas sobre a invasão normanda que, de acordo com Quentin Skinner,  

movimentaram alguns debates políticos e constitucionais na Inglaterra. Para alguns 

pensadores, Guilherme era um soberano legítimo, por ter reivindicado a coroa e lutado por 

ela. Enquanto outros, sobretudo os autores próximos às ideias whigs,  perceberam-no como 

um invasor, o qual não tinha direitos sobre o trono inglês. Alguns grupos religiosos radicais, 

como o dos Levellers, argumentavam que a história da Inglaterra, desde a invasão normanda, 

comprovava as falhas do regime monárquico. Esse argumento, por sua vez, auxiliava a 

reforçar e sustentar posições favoráveis à autoridade do Parlamento
160

. Aspinwall não 

aprofundou seus comentários sobre Guilherme, mas o percebeu como um tirano, 

aproximando-se das leituras que não o consideravam como um soberano legítimo da 

Inglaterra. 
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Por fim, Aspinwall afirmou que não era possível que o Poder Civil Romano fosse este 

chifre, pois ele já era a quarta monarquia. Para ele, era inconcebível que algo fosse o todo e 

também a parte, isto é, sendo o Império Romano a última monarquia a ser derrotada, o 

pequeno chifre deveria ser outra força
161

. O pentamonarquista, assim, excluiu as outras 

possibilidades de interpretação desse tirano profético. Apenas Carlos I possuía todas as 

características do pequeno chifre e, para o autor, estas eram provas incontestáveis de que a 

morte do rei simbolizava a aproximação do início da abolição do domínio do Anticristo, o 

qual Aspinwall previa que se daria a partir de 1673
162

. A execução do rei em 1649 

representou, então, para os Homens da Quinta Monarquia “(...) the clearing of the way for 

King Jesus” [(...) a desobstrução do caminho para o Rei Jesus]
163

. 

O Parlamento e Oliver Cromwell foram considerados libertadores e os 

pentamonarquistas esperavam que eles desenvolvessem as reformas políticas e sociais em 

direção ao retorno de Cristo. Cromwell foi acolhido com entusiasmo, sendo considerando 

como um escolhido de Deus
164

. Aspinwall também compreendeu que Cromwell desempenhou 

um papel fundamental na luta contra as forças demoníacas, opondo-se a Carlos I. No início da 

década de 1650, o autor julgava o líder parlamentar como um instrumento de Deus na luta 

contra o Anticristo, uma vez que ele liderara os conflitos contra Carlos Stuart. Muitos 

protestantes perceberam Cromwell como um libertador, um eleito de Deus que tiraria a 

Inglaterra daquela situação de crise
165

. Alguns pentamonarquistas, como Spittlehouse, 

chegaram inclusive a argumentar que Cromwell era um segundo Moisés e deveria governar a 

Inglaterra
166

. Aspinwall, menos entusiástico que Spittlehouse, apontava que Cromwell ainda 

precisava acabar com todos os vestígios da monarquia, preparando o país para a Segunda 

Vinda de Cristo
167

, por isso, o autor procurou indicar ao líder político quais deveriam ser seus 

atos para tornar possível o retorno de Jesus. Cromwell era uma figura central para a chegada 

do Milênio, pois, como Aspinwall afirmou em sua epístola dedicada a ele em 1653, 
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GOD having Honoured you to be a choise Instrument in his hand, for the 

accomplishment of sundry thing foretold in this Prophesie, and executing the 

Judgement written upon the little Horn (the Family of the Stuarts) I though it most 

meet to present these my Meditations upon this 7. Chapter of Daniel, to your 

Excellencie, that you may more distinctly discern the true grounds of all the Great 

Revolutions that have happened in these Nation, which are founded upon the 

Eternal Counsel of God, and that all men may see the just warrant you had from 

Christ, to act as you have done. [DEUS tendo vos Honrado como um Instrumento 

escolhido em sua mão, para o cumprimento de várias coisas prognosticadas nessa 

Profecia, e execução o Julgamento escrito sobre o pequeno Chifre (a Família dos 

Stuarts) Eu penso que devo apresentar estas minhas Meditações sobre o 7. Capítulo 

de Daniel, a vossa Excelência, que pode discernir mais distintamente as verdadeira 

bases de todas as Grandes Revoluções que tem ocorrido nessa Nação, as quais são 

fundadas sobre o Eterno Conselho de Deus, e que todos os homens podem ver a 

garantia justa que vós tens de Cristo, para agir como vós tens agido]
 168

. 

 

 Deus utilizara Cromwell como ferramenta na execução de Carlos I, na destituição do 

poder monárquico e no início da república na Inglaterra. Justificada pela vontade divina, a 

alteração do governo era legítima. Vale ressaltar que para tratar sobre as transformações 

políticas, Aspinwall utilizou o termo “Great Revolutions”. “Revolução” foi um conceito que, 

até meados do século XVII estava associado à astronomia, compreendendo o movimento 

circular dos astros
169

. O sentido de um processo cíclico, de um retorno, não abrangia a 

concepção de mudanças, fossem estas políticas ou de quaisquer outras naturezas. As tensões e 

crises políticas, normalmente, eram abordadas por meio do uso dos termos “rebellion”
170

 ou 

“revolt”
171

. Contudo, a partir de meados do século XVII, a ideia de “revolution” admitiu 

novos sentidos. De acordo com o historiador Ilan Rachum, na década de 1640, Anthony 

Ascham usou a palavra “revolution” com o intuito de fazer uma defesa da posição 
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parlamentar, indicando que as mudanças no governo eram parte dos desígnios de Deus. Esse 

uso procurou distanciar-se da ideia de “rebellion” que podia fazer referência a uma ação 

ilegítima
172

.  Assim, entre o final dos anos 1640 e os anos 1650, “(...) the new meaning of the 

word began to permeate the language of politics” [(...) o novo significado da palavra começou 

a permear a linguagem da política]
173

. 

 Este novo sentido acerca de “revolução” também foi influenciado pela entrada de textos 

de autores italianos na Inglaterra nas décadas de 1640 e 1650, os quais o aplicavam às 

reflexões políticas
174

. No entanto, essas ideias não foram adotadas pela maioria dos 

pensadores. De acordo com Rachum, prevaleceram usos ambíguos da palavra, que ora 

voltavam-se para a concepção de retorno, ora para a compreensão de transformações
175

. 

Aqueles que aderiram à perspectiva de que “revolution” designava alterações no campo 

político aproximavam-se de reflexões que privilegiavam as noções de movimentos lineares, e 

não cíclicos. Neste sentido, textos como os de James Howell admitiam a ideia de 

“revolution”, destacando seu caráter de novidade, isto é, de rompimento com um estado 

anterior. Para Howell, essa ruptura foi desempenhada pela república, considerada pelo autor 

como algo melhor do que o sistema monárquico
176

. 

 Aspinwall, no trecho acima de An Explication and Application of the Seventeenth 

Chapter of Daniel, parece aproximar-se dessa nova significação do termo “revolução”, pelo 

uso da expressão “Great Revolutions” associada às mudanças políticas vivenciadas pela 

Inglaterra entre a queda da monarquia e o início de uma república encabeçada por Oliver 

Cromwell. Essa transformação era aclamada e legitimada porque fazia parte da Providência. 

Deus operara na sociedade inglesa e utilizara Cromwell como um instrumento para 

concretizar seus planos de destruição do pequeno chifre.  

  

2.4. As transformações no governo e a traição da causa da Quinta Monarquia 

As exaltações ao papel de Cromwell como instrumento de Deus, contudo, diminuíram à 

medida que seu governo afastou-se das expectativas da Quinta Monarquia. Os 
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descontentamentos dos pentamonarquistas iniciaram-se em julho de 1653, com a dissolução 

do Barebones Parliament, o qual contava com membros de alguns movimentos religiosos 

radicais, entre eles os pentamonarquistas. Acreditava-se que o Barebones poderia realizar as 

reformas necessárias para a consolidação do reino de Cristo, entretanto, as esperanças dos 

pentamonarquistas foram abaladas com o fim deste Parlamento
177

. Cromwell foi, então, 

considerado um traidor da causa da Quinta Monarquia
178

. 

A partir de 1653, os pentamonarquistas criticaram Cromwell, opondo-se ao seu 

Protetorado, notando-o como um novo empecilho anticristão para a chegada do Milênio
179

. 

Assim, depois de Carlos I, o pequeno chifre passou a ser identificado com o Lord 

Protector
180

. No final de 1653, “(...) Feake discoursed on the little horn of Dan.vii. 8, and by 

denying that it was Charles I implied that it was Cromwell. Powell prophesied that the 

government would soon fall (...)” [(...) Feake discursou sobre o pequeno chifre de Dan.vii. 8, 

e ao negar que ele era Carlos I subentendia-se que ele era Cromwell. Powell professou que o 

governo logo cairia (...)]
181

. 

Descontente com as críticas, Cromwell perseguiu os pentamonarquistas, o que culminou 

na prisão de diversos membros do movimento
182

. Além disso, a circulação de impressos 

voltou a ser regulada a partir de setembro de 1655, quando nenhuma notícia teria a permissão 

de ser publicada sem a autorização do secretário do conselho do Estado, John Thurloe. A 

oposição ao Protetorado foi feita a partir de publicações ilegais, acarretando novas prisões
183

. 

Reivindicando o direito de se rebelar, os Homens da Quinta Monarquia continuaram a se 

pronunciar. “Rogers argued that only godly governments need be obeyed, and that if 

Cromwell disagreed, he should not have fought against Charles I” [Rogers argumentou que 

apenas governos divinos precisam ser obedecidos, e que se Cromwell discordava, ele não 

deveria ter lutado contra Carlos I]
 184

.O direito de resistir a um governo tirano
185

 continuou a 

ser uma das pautas das reflexões milenaristas durante o período cromwelliano. 
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William Aspinwall contribuiu para os ataques ao Protetorado em 1654 e 1655, com 

duas edições de um mesmo tratado referente às desgraças que acometeriam a terra antes do 

retorno de Jesus, A Premonition of Sundry Sad Calamities
186

e Thunder from Heaven
187

. As 

perseguições e prisões dos pentamonarquistas, depois de 1653, significavam, para Aspinwall, 

a iminência de “(...) calamities, moral declension, and chaotic social condition” [(...) 

calamidades, decadência moral, e condição de caos social]
188

 previstas no Livro de Isaias, que 

antecederiam o Milênio. Dentre as desgraças enunciadas nas Escrituras, Aspinwall destacou 

três formas opressoras de governo que ocorreriam com a Inglaterra, segundo suas analogias e 

proporções, Fear [Medo], Pit [Poço] e Snare [Armadilha]
189

, cuja tirania foi descrita pelo 

pentamonarquista, a partir de sua análise de Isaias 24:17: 

 

The first form of Government he calls FEAR] which implies the terror and Tyranny 

of the first Government; putting the effect for the cause by a Metonymie. The 

second he calls a PIT.] The word here used signifies properly such a pit, as I digged 

under ground: which implies that this second form of Government, was purposely 

contrived, to obviate the Tyranny of the first. And it is called a PIT, to show that it is 

of a lower constitution then the former was. (…) And the third form of Government, 

he calls a SNARE] The word properly signifies such a snare as fowlers use to lay to 

catch the birds withal, either by the foot or by the neck, from which they cannot 

deliver themselves. Which snare the fowlers use to cover with chaff or some such 

thing, so as the birds shall not see the snare, till they be taken in it. Which doth 

imply, that this third form of Government in that land, for the nature of it, shall be a 

snare. And for the manner of erecting the same, it shall be secret and hidden; 

covered over with such specious and fair pretences, that men shall not discerne their 

Snare, till they be taken in it. [A primeira forma de Governo ele chama de MEDO] o 

que sugere o terror e na Tirania da primeira forma de Governo, colocando o efeito 

pela causa por meio da Metonímia. A segunda ele chama de um POÇO] A palavra 

aqui usada significa propriamente um poço, como o que eu cavei sob a terra: o que 
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implica nessa segunda forma de Governo, era propositadamente artificial, para evitar 

a Tirania do primeiro. E ele é chamado como um POÇO, para mostrar que ele é de 

constituição inferior em relação a que o anterior era. (...) E a terceira forma de 

Governo, ele chama de uma ARMADILHA] A palavra propriamente significa uma 

armadilha como as que os caçadores usam para pegar os pássaros, seja pelo pé seja 

pelo pescoço, a partir do qual eles não podem salvar-se. A qual armadilha os 

caçadores costumam cobrir com palha ou qualquer coisa assim, para que os pássaros 

não vejam a armadilha, até que eles sejam pegos por ela. O que implica, que essa 

terceira forma de Governo na região, por sua natureza, deve ser uma armadilha. E 

para a maneira de erguer a mesma, ela será secreta e oculta; coberta com tais 

pretextos capciosos e justos, que os homens não deverão distinguir a Armadilha, até 

que sejam tomadas nela]
 190

. 

 

Os termos Fear, Pit e Snare – recorrentes no Livro de Isaias, tanto na versão da Bíblia 

de Genebra (1599)
191

, quando na King James Bible (1611)
192

 – foram tomados por Aspinwall 

como metonímias. A ideia de “metonymie”, usada pelo autor, era definida – conforme o 

English Dictionary de Henry Cockeram, de 1623 – como uma figura de linguagem, em que a 

causa é tomada pelo efeito, o tema pelo complemento, ou o contrário
193

. Tendo em vista tal 

concepção – referenciada pelo pentamonarquista no trecho aqui citado como o emprego do 

efeito pela causa (“the effect for the cause”) –, o uso das palavras Fear, Pit e Snare designaria 

o resultado dos governos tirânicos previstos por Isaias, isto é, as sensações de medo e 

aprisionamento estariam relacionadas à atuação dos governos cruéis, artificiais e enganadores 

que acometeriam o mundo. 

  Aspinwall associou estes reinos descritos por Isaias à situação inglesa de intensas 

alterações no governo, iniciadas pela Grande Rebelião e pela decapitação de Carlos I. 

Conforme a análise de Stephen Lee Robbins, o primeiro tipo de governo identificado pelo 

pentamonarquista, o Fear, parece se remeter ao monarca Stuart; o segundo, Pit, ao Barebones 

Parliament, que se esgueirou a partir da tirania anterior, mas acabou sendo dissolvido; e o 

terceiro, Snare, emergiu de conspirações e manteve-se escondido até que capturasse a 
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Inglaterra
194

. Essa última forma de governo, Aspinwall compreendeu como o Protetorado de 

Oliver Cromwell
195

, que surgira para os milenaristas como uma esperança de efetivação das 

reformas necessárias para o reino de Cristo, mas que não as concretizou. 

Cromwell não removeu a carcaça do poder monárquico, como Aspinwall sugerira-lhe 

anteriormente
196

. Ainda que a coroa tenha sido recusada pelo Lord Protector entre 1654 e 

1655, por pressão dos militares
197

, isso não representou uma abolição completa da estrutura 

regalista, o que levou William Aspinwall a dizer, em 1656, que o governo e a Inglaterra 

estavam em desordem, tornando impossível a existência da paz e da verdade na região
198

·. O 

sofrimento, as crises e a administração errônea eram decorrentes de um domínio anticristão, 

pois mesmo “(...) that power and authority, which the Parliament put forth, as the 

representative of the Nation, in rooting up the race of those Tyrants, was delivered too them in 

Christs way, not in Dragons way” [(…) que o poder e a autoridade, os quais o Parlamento 

desenvolveu, enquanto representante da Nação, ao extirpar a raça daqueles Tiranos, eram 

entregues a eles pelo modo de Cristo, não pelo modo do Dragão]
199

, isto é, pelos meios da 

Besta do Apocalipse. O Parlamento, entretanto, podia se desviar do caminho de Deus e tomar 

partido do Demônio, perseguindo erroneamente os santos, isto é, os pentamonarquistas
200

. 

Os Homens da Quinta Monarquia foram perseguidos pelo regime de Cromwell. 

Consequentemente, os membros do movimento criticaram o Lord Protector enfaticamente. 

Rogers o acusou de ser um apóstata e um perseguidor
201

 e outros milenaristas cogitaram o uso 

da força contra o Lord Protector. Thomas Venner planejou um ataque armado ao regime em 

1657
202

, mas na aliança militante do pentamonarquista existiam oficiais infiltrados do 

secretário do conselho do Estado, Thurloe, que denunciaram seus planos e fizeram com que 
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os rebeldes fossem presos
203

. No mesmo ano, Edward Sexby sugeriu no texto Killing no 

Murder que a morte de Cromwell traria a liberdade ao povo inglês
204

. 

Outros pentamonarquistas seguiram perspectivas menos violentas, disseminando 

panfletos e sermões que tinham como objetivo colocar o regime cromwelliano em descrédito, 

ao não reconhecer sua legitimidade
205

. Aspinwall preferiu essa proposta de ação, apontando 

que o direito de reinar e legislar pertencia exclusivamente a Cristo, cujo retorno estava 

próximo
206

. O autor indicou que a repressão aos Homens da Quinta Monarquia era executada 

pelas forças mundanas que não queriam perder o seu poder, isto é, pelas autoridades inglesas, 

representadas pelo Protetorado. Esse impedimento de tratar sobre o Milênio era entendido 

como mais um sinal de sua aproximação
207

. 

Concomitantemente às críticas dos pentamonarquistas ao governo cromwelliano e às 

suas esperanças escatológicas desenvolviam-se outros argumentos contrários ao Protetorado, 

os quais admitiam contornos regalistas. Esta posição favorável à monarquia era pautada na 

disseminação de lendas que apresentavam Carlos I como um rei martirizado. Isso contribuiu, 

segundo Christopher Hill, para a divulgação de reflexões favoráveis à Restauração do regime 

monárquico entre 1659 e 1660
208

. Além da disseminação dessas narrativas, a sucessão de 

Richard Cromwell, após a morte do Lord Protector em 1658, não contentou as camadas 

sociais mais abastadas, que passaram a demandar um sistema de governo que protegesse 

eficazmente a propriedade, o que estava comprometido em meio às tensões políticas e sociais. 

Neste sentido, a monarquia com Carlos II aparecia como uma possibilidade de manter suas 

posses em segurança
209

. 

Contrários à Restauração, os pentamonarquistas ainda tentaram, entre 1659 e 1661, lutar 

pela “velha e boa causa” da Quinta Monarquia, mas seus esforços foram reprimidos. Thomas 

Venner, que saíra da prisão em 1659, depois de sua tentativa fracassada de sublevação contra 

Cromwell em 1657, planejara novos embates em Janeiro de 1661. Venner liderou um pequeno 

grupo de dissidentes, que realizaram atentados a Londres, mas que foram reprimidos 
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violentamente
210

. Tendo suas esperanças desfeitas, “After 1660, many Fifth Monarchists 

accepted that God had restored the Stuarts to punish the people for their sins, and accordingly 

recognized the validity of the monarchy as long as God appeared to suport it” [Depois de 

1660, muitos Pentamonarquistas aceitaram que Deus havia restaurado os Stuarts para punir as 

pessoas por seus pecados, e conformemente reconheceram a validade da monarquia enquanto 

Deus parecesse sustentá-la]
211

.  

Essa desilusão com a proximidade da Quinta Monarquia e consequente conformação 

com a Restauração parecem ter acometido William Aspinwall. A última obra milenarista do 

autor data de 1657 – em que ele estuda a cronologia para verificar a data correta do 

Sabbath
212

, depois não há mais textos argumentando sobre a Segunda Vinda. No final da 

década de 1650, Aspinwall mudou-se para a Irlanda, por razões desconhecidas
213

. Ainda que 

não tenhamos fontes para compreender sua saída da Inglaterra, inferimos que esta possa ter 

sido decorrente de um afastamento dos Homens da Quinta Monarquia, em consequência à 

radicalização do grupo, encabeçada pelos projetos de Thomas Venner, uma vez que 

Aspinwall era considerado um pentamonarquista moderado, contrário ao uso da violência
214

. 

Outra possibilidade é a de que o autor tenha fugido devido às perseguições ao grupo entre o 

final da década 1650 e o início dos anos 1660, que desarticularam este movimento 

milenarista.  

Ainda que estas perspectivas escatológicas tenham perdido a força depois da 

Restauração, suas reflexões ao longo da Revolução Inglesa foram imprescindíveis para os 

debates político-religiosos que ocorreram no século XVII. Na medida em que os milenaristas 

entrelaçavam a situação britânica seiscentista aos prognósticos cristãos, eles elaboravam 

argumentações proféticas que se inseriam em uma ampla querela política.  

Tendo em vista, sobretudo, as reflexões de William Aspinwall e dos Homens da Quinta 

Monarquia, essa tendência de aproximação das profecias ao contexto revolucionário, lhes 

permitia compreender as Guerras Civis, a decapitação de Carlos I, o Protetorado de Cromwell 

como confirmações de profecias a respeito do Milênio, o que servia como argumentação para 

                                                 

 

210
   CAPP, Bernard. Op. cit., 2008b. 

211
   CAPP, Bernard. Op. cit., 2008a. p.133. Tradução livre. 

212
    ASPINWALL, William. The abrogation of the Jewish Sabbath, or, Sabbath of the 7th day of the 

week. London: Printed by J.C. for Livewel Chapman, 1657. 
213

    ROBBINS, Stephen Lee. Op. cit., 1988. p.327. 
214

    REIS, José Eduardo. Op. cit., p.375. 



50 

considerar ou não a validade de um governo e reivindicar o direito de se opor a este. A 

formulação dessas associações proféticas à realidade, com propósitos de reflexão político-

religiosa, mobilizava noções de tempo e história específicas do pensamento milenarista. 

Aspinwall articulava essas categorias para entender sua própria época e alimentar expectativas 

de um futuro ideal. Em seus escritos, passado, presente e futuro imbricavam-se, buscando 

gerar uma leitura da situação vivenciada por homens e mulheres nas décadas das Guerras 

Civis e, ao mesmo tempo, propor uma saída para o momento conturbado.  
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CAPÍTULO 3: TEMPO E HISTÓRIA NO PENSAMENTO MILENARISTA DE 

WILLIAM ASPINWALL 

 

Na década de 1650, William Aspinwall interpretou a sociedade inglesa do período 

revolucionário, argumentando que esta passava por um momento de concretização das 

profecias bíblicas. A execução de Carlos I, as Guerras Civis, a ascensão de Cromwell e outros 

eventos ocorridos entre os anos de 1640 e 1660 eram sinais de que a queda da quarta 

monarquia era inexorável e iminente. As reflexões do autor sobre sua época, então, 

procuravam propor saídas possíveis para a situação de crise política e social na Inglaterra, 

baseando-se nas expectativas de um futuro ideal, o qual chegaria com o Milênio.  

Para o pentamonarquista, o retorno de Cristo estava próximo. Em 1653, Aspinwall 

declarou “(…) that the uttermost durance of Antichrists dominion, will be in the yeare 1673. 

As I have proved from Scripture in a brief Chronology (…)”
215

 [(...) que o fim da duração do 

domínio do Anticristo, será no ano de 1673. Como eu provei a partir da Escritura em uma 

breve Cronologia (...)]. Os governos terrenos estavam destinados a ruir e a execução de Carlos 

I era um dos indícios de que a autoridade do Demônio sobre a terra estava chegando ao fim
216

.  

De modo geral, as previsões sobre a chegada do Milênio, elaboradas pelos Homens da 

Quinta Monarquia, afirmavam-se em torno de profecias bíblicas, especialmente as do Livro 

de Daniel e do Apocalipse. Aspinwall formulava suas previsões e interpretações por meio da 

aplicação desses prognósticos bíblicos à situação enfrentada pela Inglaterra nos seiscentos. As 

Escrituras, nesse sentido, possibilitavam ao autor duas relações com o pensamento histórico. 

Em primeiro lugar, a Bíblia fornecia o conhecimento de um passado sagrado, necessário para 

a legitimação de suas reflexões profético-políticas, pois como indicado por Pocock e Skinner, 

a história pode ser utilizada para reforçar e apoiar determinadas ideologias políticas
217

. Neste 

sentido, a argumentação de Aspinwall baseava-se em questões da história sagrada para 

apontar que nem Carlos I e nem Oliver Cromwell eram soberanos legítimos, possibilitando 
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sua identificação das Guerras Civis como conflitos justos, que buscavam o fim do domínio 

anticristão e a ascensão do reino de Cristo, uma vez que os poderes civil e legislativo 

pertenciam única e exclusivamente a Ele
218

. 

Em segundo lugar, as Escrituras forneciam a Aspinwall as bases para a construção de 

cronologias, as quais sustentavam suas previsões e fundamentavam as suas interpretações 

proféticas sobre sua época, possibilitando-lhe fazer uma história escatológica das Guerras 

Civis. Essa apreensão milenarista do passado bíblico e do presente turbulento vivenciado 

pelos ingleses, por sua vez, relacionava-se à espera de um futuro ideal, o Milênio. O 

milenarismo indicava relações temporais com as quais Aspinwall operava seus textos, pois 

este pode ser compreendido – segundo José Eduardo Reis – enquanto uma perspectiva 

essencialmente temporal relacionada à espera de uma época perfeita
219

. Sendo assim, os 

prognósticos, as cronologias e as demais análises de Aspinwall indicam-nos a especificidade 

desta concepção temporal do pentamonarquista, na qual o passado bíblico era essencial para 

suas reflexões; o presente atuava como o momento de ação e concretização das profecias; e o 

futuro representava a situação a ser alcançada.  

Tendo em vista essas percepções temporais e históricas do autor, neste capítulo 

pretendemos problematizar as noções de tempo e história articuladas por William Aspinwall 

em meio aos seus projetos proféticos. Inferimos que a especificidade dessas duas categorias 

no pensamento do autor, a partir da perspectiva milenarista, parecia articular e reforçar as suas 

proposições, sustentando sua argumentação político-religiosa de negação da soberania dos 

reinos mundanos em comparação à autoridade exclusiva do governo de mil anos de Cristo. 

 

3.1. O conhecimento histórico e os Homens da Quinta Monarquia: a cronologia das 

quatro bestas e o devir da história 

 Ainda que a história não fosse necessariamente o objeto central das obras dos Homens 

da Quinta Monarquia, esta não estava ausente de seu pensamento. Ao contrário disso, as suas 

reflexões utilizavam noções temporais e históricas pautadas nas Escrituras. Assim, além do 
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caráter de legitimação que a história poderia fornecer a suas ideias
220

, os autores desse grupo 

usavam questões temporais especialmente para elaborar cronologias e prognósticos 

escatológicos. As revelações bíblicas assumiam, então, um sentido de conhecimento 

histórico
221

. 

O pensamento escatológico, conforme Pocock, concebia que o conhecimento de Deus 

era possível apenas por meio de Seus atos, os quais foram documentados na Bíblia, 

estabelecendo uma história sagrada. Sendo assim, a perspectiva historiográfica cristã possuía 

um sentido inescapável, visto que era orientado pela vontade de Deus. Já no século XVI, o 

luterano Melanchton argumentava que o estudo da história, associado ao da Bíblia era 

benéfico aos homens, pois este lhes permitia verificar as manifestações das profecias e 

promessas de Deus
222

. Assim, a história – na tradição protestante – servia como ferramenta 

para a interpretação dos planos divinos, de modo que era possível ligar as narrativas bíblicas 

aos eventos do passado e do presente, produzindo uma reflexão providencial
223

. Essa 

concepção indicava que a história, assim como o mundo, iniciara-se com o Gênesis, isto é, a 

Criação realizada por Deus, e terminaria com o Juízo Final. Deste modo, a Salvação era vista 

como um processo histórico
224

 e os textos apocalípticos permitiam perceber e organizar a 

história a partir dos estágios que levariam a este fim
225

.  

Um dos modos de conhecer essas sucessivas etapas do devir histórico dava-se por meio 

dos estudos cronológicos. Como demonstrado por G. J. Whitrow, “embora a Bíblia não 

mencione datas, sua cronologia, particularmente a do Antigo Testamento, tornou-se 

importante a partir da Reforma e das controvérsias teológicas dela resultantes”
226

. As 

cronologias, todavia, não possibilitavam o conhecimento exato do que aconteceria no futuro, 

mas ajudariam a prever os eventos vindouros
227

. 
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Nesta perspectiva, a cronologia das quatro monarquias previstas por Daniel era central, 

uma vez que servia aos anseios especulativos dos protestantes, desde o século XVI, a respeito 

da Segunda Vinda
228

. No século XVII, o pentamonarquista William Aspinwall também se 

debruçou sobre os estudos dessa cronologia milenarista. As obras em que o autor explicou 

profundamente as suas considerações a este respeito foram An Explication and Application of 

the Seventeenth Chapter of Daniel (1654), apresentando as quatro bestas a partir da visão de 

Daniel, e The Work of the Age (1655), tratando da estátua do sonho de Nabucodonosor, 

também no Livro de Daniel.  

Sua interpretação destas profecias, que seguia em parte a exegese consagrada das 

visões, considerava que a primeira monarquia, ou besta – representada como um leão com 

asas de águia – era o governo babilônico
229

. A feição de leão, segundo Aspinwall, simbolizava 

a aparente força, coragem e magnificência dos príncipes desse reinado
230

. A unidade dessa 

monarquia – também compreendida pela cabeça de ouro da estátua do sonho de 

Nabucodonosor
231

 – foi abalada. Sua sucessora caracterizava-se pela divisão entre os Medos e 

Persas, simbolizada pelos dois braços de prata da estátua profética
232

 ou pela segunda besta, 

um urso. Essa divisão não significava uma separação total desses dois impérios, pois “There 

were two sides, but one Beast” [Haviam dois lados, mas uma Besta]
233

. A consideração de 

Aspinwall de que a segunda monarquia comportava dois reinos simultaneamente é essencial 

para a organização de sua cronologia. Alguns exegetas dessa profecia identificaram esta cisão 

de modo distinto, propondo que a segunda monarquia fosse a Meda e a terceira, a Persa
234

, 

fornecendo outra leitura histórica que não coincidia com as previsões de Aspinwall. O autor 

precisou considerar uma diferente identificação das monarquias, preferindo as interpretações 

que percebiam o segundo império como o Medo-Persa, uma das perspectivas mais populares 
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entre os milenaristas
235

. Colocando a segunda besta simultaneamente como os governos Medo 

e Persa, Aspinwall ordenava as etapas da história providencial de modo a culminar em uma 

datação que lhe permitisse afirmar que as décadas que compreenderam a Grande Rebelião 

eram momentos de realização dos prognósticos bíblicos. 

A terceira besta, então, era outra. Esta era representada por um leopardo ou uma 

pantera; ou o ventre de bronze da estátua de Nabucodonosor
236,

 e identificada com o império 

dos gregos
237

. O leopardo, conforme o pentamonarquista, é uma besta pequena, cruel e 

vigilante, que tira vantagens de viajantes
238

. Essa descrição permitia ao autor associar essa 

monarquia, essencialmente, ao domínio de Alexandre, o grande.  

 

He was a man of an untamable spirit, quick and nimble in his motions, ambitiously 

aspiring to subdue all the Nations of the world, and vigilant to take all opportunities 

to effect his designes, and fierce also and furious in prosecuting the same. So that in 

a few yeers he conquered the whole world, and then  he wept, because he had no 

more worlds  to conquer [Ele era um homem de um espírito indomável, rápido e ágil 

em seus movimentos, ambiciosamente aspirando subjugar todas as Nações do 

mundo, e vigilante para aproveitar todas as oportunidades para realizar seus 

desígnios, e também feroz e furioso em perseguir os mesmos. De modo que em 

poucos anos ele conquistou o mundo todo, e então ele lamentou, porque ele não 

tinha mais mundos a conquistar]
239

. 

 

Alexandre fora considerado por Aspinwall como um soberano cruel e um grande 

conquistador, tal como a descrição da terceira besta vista por Daniel, que além da aparência 

de leopardo, possuía quatro asas e quatro cabeças. As quatro asas simbolizavam que este reino 

havia se estendido por toda a terra, como ocorreu com o processo de expansão grega 

desencadeada por Alexandre Magno no século IV a.C. Contudo, seu reino não manteve a 
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unidade, dividindo-se em quatro partes, ou quatro cabeças, após a morte do líder 

macedônico
240

.  

A monarquia seguinte caracterizava-se pela sua deformidade. Segundo o milenarista, ela 

combinava a crueldade do leão, do urso e do leopardo, conformando uma besta terrível e 

inominável
241

. Tomando a descrição do apóstolo João do Dragão vermelho do Apocalipse, 

Aspinwall traça um paralelo com a profecia de Daniel, informando que o quarto império “(...) 

was like a Leopard and his feet as the feet of a Bear, and his mouth as a mouth of a Lion, 

Rev.13.1,2. He also had seven Heads, and ten Horns, and ten Crowes upon his Horns, and 

upon his Heads the names of Blasphemy” [(…) era como um Leopardo e seus pés como os 

pés de um Urso, e sua boca como a boca de um Leão, Rev.13.1,2. Ele também tinha sete 

Cabeças, e dez Chifres, e dez Coroas sobre os Chifres, e sobre suas Cabeças os nomes da 

Blasfêmia]
242

. Diferentemente do Dragão de João, entretanto, a visão de Daniel comportava 

uma besta com dez chifres ao invés dos sete descritos pelo apóstolo. Para Aspinwall isso era 

explicável porque João deveria ter ficado tremendamente afetado pela visão de algo tão 

terrível que acabou omitindo alguns dos chifres
243

. 

O número dez também estava presente no sonho de Nabucodonosor, em que a estátua 

possuía dois pés e dez dedos de ferro e barro, misturando a força e a durabilidade do metal – 

que tornariam essa monarquia a mais longa de todas – com a fragilidade da terra – que 

indicaria a possibilidade de sua ruína
244

. Os dez chifres ou dedos simbolizavam as divisões 

dessa monarquia, identificada como o Império Romano. Sua deformidade indicava a 

ferocidade desta besta, especialmente, em relação aos santos, aos quais perseguiu 

fortemente
245

. Outra especificidade desta fera seria um dos chifres de suas cabeças, o menor 

deles
246

, que seria um rei tirano, o qual subjugaria outros três reinos; atentaria contra a 

religião; faria guerras contra seus três domínios; teria um governo arbitrário e opressor; e 

                                                 

 

240
    Idem, ibidem. 

241
    Idem, p.24-25. 

242
    Idem, p.24. 

243
    Idem, p.25. 

244
    ASPINWALL, William. The work of the age: or, the sealed prophecies of Daniel opened and applied. 

London: Printed by R.I. for Livewell Chapman, and are to be sold at the sign of the Crown in Popes-head Alley., 

1655. p.8. 
245

    ASPINWALL, William. An Explication and Application of the Seventh Chapter of DANIEL: With a 

Correction of the Translation. London: Printed by R.I. for Livewell Chapman, at the Crown in Popes-head 

Alley., 1654. p.25. 
246

    Tratamos mais detidamente sobre o pequeno chifre no segundo capítulo de nossa monografia, 

intitulado Uma época de realização de profecias. 



57 

finalmente seria decapitado e o poder monárquico seria abolido por meio de um ato público 

do Estado
247

. Para Aspinwall, todas essas características podiam ser perfeitamente aplicadas 

ao caso de Carlos I. 

Vale ressaltar que nas descrições de William Aspinwall das quatro monarquias, 

percebemos as divisões dos reinos são entendidas como características de sua decadência. 

Apenas a primeira possuía unidade e, por isso, assemelhava-se ao ouro, um metal precioso e 

admirado. Entretanto, essa união fora perdida com as sucessivas cisões dos impérios 

subsequentes, mostrando a decadência dos reinos mundanos com o passar do tempo. Esses 

governos estavam fadados à destruição e isso é demonstrado por suas seguidas separações. 

Para Aspinwall, a unidade de governo seria essencial, uma vez que esta era uma das 

características da Quinta e Última Monarquia. O Reino de Cristo, conforme o 

pentamonarquista, seria universal: “(...) this Government should spread it self into all the 

quarters of Heaven, East, West, North & South: So extensive should the Government be, and 

so also should be the peace of the same (…)” [(…) esse Governo deve se espalhar por todos 

os cantos do Céu, do Leste, do Oeste, do Norte & do Sul: Tão extenso deve ser esse Governo, 

quanto também deve ser a paz do mesmo (...)]
248

. 

A unidade dos governos era uma das questões que perpassava os debates sobre a 

política na Época Moderna. Como demonstrado por Quentin Skinner, em As Fundações do 

Pensamento Político Moderno, já no século XIV, autores escolásticos como Bartolo de 

Sassoferrato e Marsílio de Pádua elaboravam textos refletindo em torno deste tema. Bartolo 

“(...) inicia seu Tratado sobre o governo da cidade argumentando que o „objetivo básico‟ no 

governar deve consistir sempre na busca da „paz e da unidade‟, e no Tratado sobre a tirania 

reitera que „o principal objetivo numa cidade‟, e por conseguinte o maior dever de um 

governante justo, deve sempre ser o de „manter os cidadãos na paz e na serenidade‟.”
249

. 

Deste modo, um soberano deveria propiciar a concórdia necessária para a manutenção de seu 

domínio. 
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 Para Sassoferrato e Pádua, o oposto desta tranquilidade, a discórdia e a tirania 

autorizariam o povo a sublevar-se contra o líder político, com o objetivo de alcançar um 

governo que fornecesse justiça e paz
250

. A conservação e a coesão do Estado eram, então, 

fundamentais. Nicolau Maquiavel, no século XVI, em seus Discursos sobre a primeira 

década de Tito Lívio e em O Príncipe, indicou que o principal objetivo do soberano era 

manter seu governo
251

. A unidade política foi considerada como um aspecto essencial para a 

conservação da monarquia por diferentes autores. Essas afirmações em torno da unidade 

sustentaram algumas reflexões sobre as monarquias absolutas, como foi o caso do pensamento 

de Bodin, que considerava o absolutismo como a única alternativa possível para a unidade e a 

paz políticas
252

. 

Para William Aspinwall, no século XVII, a unidade, essencial para a manutenção e 

sobrevivência de uma república, só seria possível na monarquia reinada por Cristo, perfeita e, 

portanto, eterna. Em comparação à magnificência do governo de Jesus, os reinos terrenos 

eram falhos, pois tinham sua origem ligada às forças demoníacas. Sendo assim, o autor 

pregava a necessidade de as instituições e os poderes reais serem abolidos
253

, opondo-se aos 

soberanos mundanos que, em sua opinião, eram anticristãos. A única autoridade legítima era a 

de Cristo, a qual seria universal e infindável. As cisões no governo, neste sentido, não eram 

provenientes de uma administração divina, e demarcavam a decadência das forças anticristãs 

das quatro outras monarquias.  

Os estágios das destruições sequenciais desses impérios (ou bestas), aplicados por 

Aspinwall aos eventos do passado e do seu presente demonstram um fio condutor de seu 

pensamento histórico: o da Salvação. O sentido dado à história, pelo autor, mostra os abalos 

no domínio do Anticristo no passado e no presente, que lhe permitem prever que no futuro 

este será definitivamente destruído. Os seus cálculos para a queda do Anticristo apontavam 

para o ano de 1673
254

, quando os 1260 anos de duração da quarta monarquia, isto é, o período 
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descrito na Bíblia como “time, times, and halfe a time” [tempo, tempos, e metade de um 

tempo]
255

 se encerrariam. 

Essa duração profética do domínio da última besta suscitou uma série de estudos 

escatológicos que combinavam a história, a matemática e a astrologia
256

, procurando 

determinar quando se daria a destruição da quarta monarquia. Joseph Mede, estudioso 

proeminente e conhecido à época, utilizou o princípio protestante da analogia fidei, segundo o 

qual as Escrituras nunca se contradizem porque, no limite, possuem um único autor, isto é, 

Deus; deste modo, todos os seus trechos podem se relacionar. Tendo esse recurso em vista, 

Mede sincronizou as profecias de I Timóteo, Daniel e Apocalipse, indicando que todas 

falavam de um mesmo evento e, portanto, poderiam auxiliar a compreender o significado do 

“time, times, and half a time”, possibilitando prever quando se daria a chegada do Milênio
257

. 

Aspinwall, em seus escritos, argumentava sobre a proximidade da Quinta Monarquia 

com base na autoridade da Bíblia e da história sagrada, para sustentar suas cronologias. As 

Escrituras eram, de fato, a fonte de conhecimento histórico principal do autor, por serem 

consideradas mais verdadeiras do que as produções seculares, sobretudo, as de pensadores da 

Antiguidade Clássica. Ao fim de The Work of the Age, Aspinwall confronta sua leitura da 

cronologia das quatro monarquias/bestas com a história profana dos gregos e encontrou uma 

discrepância na contagem dos soberanos que existiram entre Ciro da Pérsia e Alexandre 

Magno
258

. Para Aspinwall, os historiadores clássicos estavam equivocados ao afirmarem que 

existiam treze reis depois do governo de Ciro; enquanto o anjo que apareceu para Daniel em 

seu sonho, lhe disse que houve apenas quatro monarcas, dos quais o último era muito rico e 

provocou o soberano grego, Alexandre, que levou o governante persa à ruína
259

. Confrontado 

com esta oposição, o pentamonarquista lançou o seguinte questionamento aos seus leitores: 
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Now let every understanding Christian weigh the Angels words, and that the words 

of the Greek Historians. The Angel tells you of a truth, that there shall be but four 

Princes in Persia after Cyrus, untill Alexander, Herodotus, Diodorus Siculus, 

Metasthenes, and other Greek Writers, and others that follow after them, say, there 

were thirteen form Cyrus to Alexander, chuse you whether you will beleeve. [Agora 

vá todo Cristão esclarecido pesar as palavras dos Anjos, e aquelas palavras dos 

Historiadores Gregos. O Anjo lhe diz uma verdade, que não deve haver mais que 

quatro Príncipes na Pérsia depois de Ciro, até Alexandre, Heródoto, Diodoro Sículo, 

Megástenes, e outros Escritores Gregos, e outros que os seguem depois deles, dizem 

que houve treze de Ciro a Alexandre, escolha qual acreditará]
260

. 

 

Conforme o milenarista, o anjo seria mais confiável que os historiadores profanos, uma 

vez que seu objetivo era iluminar Daniel, trazendo-lhe a verdade
261

, diferentemente dos 

gregos, que poderiam falar mentiras, por serem profanos e não estarem comprometidos com 

os desígnios de Deus. Neste sentido, para o autor, era mais plausível considerar as afirmações 

dos anjos para prosseguir com suas datações sobre o fim de cada uma das monarquias 

terrenas. 

Essa desconfiança dos autores da Antiguidade Clássica fazia parte de uma das 

tendências do pensamento moderno, influenciada pelas ideias dos reformadores 

protestantes
262

. Lutero, no século XVI, considerava que o pensamento de Aristóteles não era 

voltado para o sagrado e Calvino era contrário à aproximação de Santo Agostinho das 

discussões de Platão, pois os gregos eram  pagãos
263

. Essas reflexões iniciadas à época da 

Reforma propuseram novos questionamentos a respeito do saber
264

. A partir de meados do 

século XVII, essas inquietações trouxeram um novo problema aos filósofos e aos demais 

pensadores: qual seria a autoridade do conhecimento?
265

 Por um lado, alguns argumentaram 

que a tradição dos antigos era desprivilegiada em relação às reflexões modernas, afirmando 

um progresso do saber das civilizações com o passar do tempo. Nesta perspectiva, o passado 

era visto como uma infância, enquanto presente – isto é, a Época Moderna – encontrava-se em 
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um estágio mais “evoluído”
266

. Por outro lado, houve reflexões que se preocuparam em 

elaborar diferentes justificativas para o uso das obras antigas, mas não necessariamente as do 

Período Clássico. De acordo com Stephen Pumfrey, alguns desses filósofos consideravam que 

o conhecimento havia chegado aos gregos por meio da transmissão, de geração para geração, 

das palavras de Moisés. Neste sentido, as ideias dos pensadores clássicos tinham uma origem 

divina que permitia que seus textos continuassem a ser considerados como autoridades. Já 

algumas tendências protestantes optaram por afastar-se da leitura dos gregos e utilizarem os 

textos bíblicos – mais confiáveis por serem as palavras Deus –, propondo que as reflexões 

científicas e filosóficas se baseassem nas Escrituras
267

. 

Francis Bacon, filósofo contemporâneo a William Aspinwall, foi um dos grandes 

expoentes dessa perspectiva científica e filosófica protestante. Para ele, Aristóteles era o 

Anticristo e o pensamento dos gregos era tido como estéril, pois tinha “(...) a pretensão de 

encerrar, dentro da particularidade de um princípio e de uma doutrina, a universalidade do 

saber e a totalidade da natureza”
268

. O entendimento da criação de Deus, isto é, da natureza, 

era corrompido por essa tradição profana. Além dos antigos, os escolásticos também foram 

apontados por Bacon como agentes que se desviaram do conhecimento verdadeiro, pois se 

basearam nos autores clássicos
269

. A rejeição do aristotelismo por parte deste filósofo 

implicava na busca de novos métodos e teorias científicos. Todavia, Bacon preocupava-se em 

fazer com que suas inovações encaixassem nas determinações das Escrituras. Um de seus 

argumentos para isso era de que a Bíblia dizia que o conhecimento humano aumentaria antes 

da Vinda de Cristo
270

. A sugestão de Bacon, então, era voltar às fontes “verdadeiras” de 

conhecimento, as dos escritos bíblicos
271

. 

William Aspinwall, tal como Bacon, preferia confiar nos textos sagrados. Sendo assim, 

ao confirmar a autoridade da Bíblia, o pentamonarquista procurava conferir legitimidade à sua 

interpretação da cronologia das bestas e, consequentemente, indicar suas previsões para o 

derradeiro fim da quarta monarquia. 1673
272

, então, não representava uma data aleatória para 
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a queda do Anticristo, mas sim o resultado de uma contagem complexa que associava a 

história às Escrituras. Para Aspinwall, as palavras de Deus dispostas na Bíblia eram infalíveis, 

portanto, representavam o guia mais eficaz para a compreensão do passado, do presente e do 

futuro.  

 

3.2. O tempo profético 

O passado e a história sagrados eram fundamentais para a argumentação milenarista de 

William Aspinwall, visto que lhe conferiam autoridade a suas ideologias político-religiosas. 

Essa importância dos eventos pretéritos foi percebida pelos historiadores François Hartog
273

 e 

Reinhart Koselleck
274

 como uma ênfase das correntes de pensamento desde a Antiguidade até 

meados do século XVIII. Hartog estudou a relação dos homens com o tempo, propondo a 

ideia de regime de historicidade como categoria de análise das experiências temporais
275

. 

Segundo esta concepção, o autor identificou três regimes, o da historia magistra vitae, o 

moderno e o presentista
276

. Nesta monografia, interessa-nos, sobretudo, a definição do regime 

de historicidade antigo, ou da historia magistra vitae, segundo a qual “(...) a relação entre o 

passado e o futuro era dominada ou regulada por referência ao passado”
277

. Esta 

preponderância do passado, de acordo com Koselleck, tinha um sentido pedagógico, pois 

considerava os feitos pretéritos como exemplos a serem seguidos ou evitados
278

.  

Em seus textos, Aspinwall buscava fundamentar suas reflexões pentamonarquistas no 

passado descrito pela Bíblia. A história sagrada utilizada pelo autor, contudo, não se voltava 

apenas para o que já havia ocorrido em outras épocas, como também se direcionava ao futuro, 

visto que o cristianismo era “(...) uma religião da história que girava em torno da história 

acontecida, eventos registrados e datas conjeturais ou estabelecidas; e girava também em 
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torno da história futura, deduzida de indícios proféticos e indicações bíblicas”
279

. Hartog 

concebeu que o antigo regime de historicidade sofreu alterações durante o período em que 

vigorou, uma delas é considerada como a existência de “(...) um regime cristão, com sua 

história orientada pela Salvação”
280

, que pressupõe uma atenção especial ao futuro 

escatologicamente esperado.  

Sendo assim, em combinação com o passado, a doutrina milenarista de William 

Aspinwall, articulava também ideias sobre as épocas vindouras, centrando-se, sobretudo, na 

expectativa da chegada do reino de Cristo. A expectativa pode levar ao sentimento de  

esperança que, como enunciado por Ernst Bloch, é um princípio eminentemente humano, que 

caracteriza o agir. Esta, em momentos de crise, pode promover perspectivas específicas em 

relação à espera de futuros melhores
281

. Tendo isso em vista, é necessário atentar para as 

particularidades admitidas pelas expectativas proféticas dos milenaristas durante a Revolução 

Inglesa. A singularidade do contexto revolucionário parece-nos adicionar outra questão 

pertinente ao escopo de nosso trabalho: a percepção temporal. Se em grande medida, os 

pensadores do século XVII – conforme indicado pelos estudos de Hartog e Koselleck – 

voltavam-se para o passado a fim de responder às questões de sua época, o período de 

intensas movimentações políticas e religiosas, compreendido entre as décadas de 1640 e 1660, 

trouxe questões novas que não eram suficientemente respondidas pelo apelo ao passado.  

 Exemplo dos novos problemas que surgiram na Época Moderna foi a intensificação das 

relações entre o Velho e o Novo Mundo nos séculos XVI e XVII, a qual teve grande impacto 

no pensamento
282

, representando um abalo das certezas dos europeus
283

. No caso da 

Inglaterra, foi em meados das décadas de 1620 e 1630 que o processo de consolidação da 

colonização dos domínios americanos efetivou-se, firmando-se, sobretudo, nas iniciativas de 

empresas e de colonos puritanos
284

. Paralelamente a isso, somavam-se as tensões políticas e 

religiosas vivenciadas pela Inglaterra. Nosso caso pode aproximar-se do que fora observado 

por François Hartog a respeito das agitações e conflitos que ocorreram na França, entre 1570 

e 1580. O autor observou que as questões colocadas pelo Novo Mundo e pelas crises 
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despontaram uma preocupação entre os intelectuais sobre como interpretar essas mudanças, 

causando certa “(...) ansiedade acerca da história e do tempo”
285

. Nesse contexto, segundo o 

autor, alguns intelectuais buscaram outras maneiras de abordar a história e constituíram 

algumas outras relações temporais, nas quais os pensadores pesquisados por Hartog 

simultaneamente utilizavam os princípios da historia magistra vitae e também os 

questionavam
286

.  

A constatação de Hartog auxilia-nos a refletir sobre o caso de William Aspinwall. O 

pentamonarquista estava inserido em uma sociedade cujas estruturas e ordem foram abaladas. 

A sensação de que o mundo estava de ponta-cabeça reclamava diferentes possibilidades de 

compreensão, as quais não eram satisfatórias se baseadas exclusivamente no passado. O 

futuro, nesse sentido, manifestava-se como uma forma de apreensão do mundo. E o futuro no 

qual Aspinwall e os Homens da Quinta Monarquia se baseavam era iminente, pois, no caso do 

milenarismo, pensava-se que esse “(...) tempo perfeito virá certamente para os que acreditam 

na vontade redentora e justiceira de Deus, ou então, numa perspectiva mais imanente, acabará 

inelutavelmente por se realizar com o próprio devir (submetido ou não a leis científicas) da 

história”
287

. 

Para Aspinwall, o Milênio adviria em breve e precederia um reino eterno de Cristo, 

depois da destruição final do Demônio no Apocalipse
288

. Nas palavras do autor, 

 

(...) as well as Charles, and then these four Monarchies being destroyed, the fifth 

Kingdom or Monarchy follows immediately, v.27. The Kingdom, and dominion, and 

greatnesse of the Kingdom under the whole Heaven, shall be given to the people, the 

Saints of the most high, whose Kingdom is an everlasting Kingdom. And this I call 

the fifth Monarchy, which in extent is more large then the foregoing Monarchies 

(…). And for durance it shall continue as long as the world lasteth, it shall never be 

destroyed [(…) assim como Carlos, essas quarto Monarquias sendo destruídas, o 

quinto Reinado ou Monarquia segue imediatamente, v.27. O Reinado, e domínio, e 

grandeza do Reino sob todo o Céu, deve ser dado ao povo, aos Santos do altíssimo, 
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cujo Reinado é uma  Monarquia eterna. E isso eu chamo de quinta Monarquia, que 

em extensão é maior que todas as Monarquias vigentes (...). E por duração ela deve 

continuar enquanto o mundo durar, ela nunca deve ser destruída]
289

. 

 

Aspinwall indica-nos que a quarta monarquia será definitivamente aniquilada, tal como 

ocorreu com o reinado de Carlos I, considerado o pequeno chifre. Esses reinos mundanos 

estão fadados a cair, pois este é um dos estágios para a concretização do devir da história, que 

levaria à Salvação dos crentes. Os poderes terrenos seriam extintos para que a Quinta e 

Última Monarquia ascendesse. Passado o Milênio e a derradeira derrota do Demônio, o reino 

de Cristo seria eterno, em termos da duração terrena. Esse tipo de perspectiva, baseada na 

escatologia – conforme Pocock – considera que toda autoridade terreal é transitória. O próprio 

uso dos termos “temporal” e “secular” para designar o poder mundano demonstra a sua 

provisoriedade
290

. Segundo essa concepção, essa percepção profética do tempo, pensada pelos 

milenaristas e por Aspinwall, definia-se pelo destaque de um futuro esperado 

escatologicamente, que se caracterizava por sua inexorabilidade, sua iminência e sua 

eternidade.  

Ainda que esse futuro fosse uma certeza para os fiéis, a crença no milenarismo poderia 

desembocar em duas posições divergentes: a espera passiva pela Segunda Vinda ou a 

preparação ativa para a sua consolidação
291

. Os Homens da Quinta Monarquia seguiram a 

segunda possibilidade, eles estavam dispostos a acelerar a chegada do Milênio. Segundo José 

Eduardo Reis, eles “(...) viram-se a si mesmos como a legião, a vanguarda, dos seres 

escolhidos para precipitarem o derrube da „fourth monarchy‟ (...) e promoverem as condições 

para a implantação da „fifth monarchy‟”
292

. Essa aceleração da decadência da quarta 

monarquia, conforme o estudo de Bernard Capp, era embasada nas propostas de 

transformações políticas, sociais, administrativas, econômicas, morais, jurídicas e religiosas; e 

no uso da violência, legitimado por alguns pentamonarquistas, caso houvesse um chamado 

divino que lhes indicasse a necessidade de pegar em armas
293

. 
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Aspinwall não era favorável à utilização de meios violentos para alcançar o Milênio, 

mas considerava outras possibilidades. Uma das alternativas, sugerida em The Legislative 

Power is Christ’s Peculiar Prerrogative, era a de transformar a sociedade, usando as leis 

mosaicas, provenientes de fontes divinas, como instrumentos jurídicos e administrativos, que 

preparariam a Inglaterra para a Segunda Vinda
294

. Tal afirmação fora influenciada, sobretudo, 

por seu contato com os colonos puritanos na América Inglesa, especialmente John Cotton, 

que considerava que o Milênio seria alcançado pelos atos dos homens
295

. Neste sentido, a 

ação humana desempenharia um papel essencial na abolição dos sistemas administrativos 

equivocados, formulados pelos indivíduos, e na adoção das leis e regras divinas e perfeitas
296

. 

Aspinwall era entusiástico dos textos de Cotton, apoiando-os desde sua estadia na Nova 

Inglaterra nos anos 1630, e até depois de ter retornado para a metrópole. O pentamonarquista, 

inclusive, sugeria que seus leitores deveriam 

 

(...) to revise what was commented to you by that faithful servant of Christ (Mr. 

Cotton I mean) and weigh with your selves whether Christs Laws be not equally as 

wise, compleat and perfect touching else civil administrations of Judgement and 

Justice in the Common-wealth, as in the matters that concern his Church; and if so, 

then be perswadd in the Lord to take his Laws for yours, and make them your 

Magna charta [(…) revisar o que lhes foi comentado pelo fiel servo de Cristo (eu 

quero dizer o Sr. Cotton) e pesar consigo mesmos se as Leis de Cristo não são 

igualmente sábias, completas e perfeitas tocando tanto a administração civil do 

Julgamento e da Justiça na República, como nos assuntos que concernem a sua 

Igreja; e se assim, então sejam persuadidos no Senhor a tomar suas Leis como suas, 

e fazer delas sua Magna carta]
297
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Influenciado pelos escritos do calvinista John Cotton, Aspinwall acreditava que as Leis 

de Deus eram apropriadas e recomendadas para as questões civis e religiosas. A Bíblia era 

percebida pelo autor como um instrumento fundamental para a organização da vida social, 

política, jurídica e administrativa. Sua autoridade era amplamente reconhecidade e o 

pentamonarquista recomendava que as leis das Escrituras fossem tomadas como a Magna 

Carta. Como demonstrado por Pocock, em The Ancient Constitution and the Feudal Law, na 

Inglaterra seiscentista, “Magna Carta”, em alguns casos, concebia a ideia de uma constituição 

antiga, imemoriável e primordial, que ordenava as leis comuns e as relações entre o 

governante e os governados
298

. Parece-nos que esta associação do código normativo às leis 

bíblicas, pretendem reforçar seu caráter de antiguidade imemorável dessa constituição, 

afirmando sua autoridade. Essa legitimidade atribuída pelo recurso ao passado, por sua vez, 

reforçava os argumentos e as propostas de alteração da sociedade – fundamentados na Bíblia 

e na ancestralidade de Suas leis –, elaborados pelo pentamonarquista.  

A outra possibilidade de ação considerada por Aspinwall voltava-se para a destituição 

de todos os resquícios do poder monárquico na Inglaterra. Para ele, os eleitos deveriam “(...) 

to destroy, and utterly to abolish all Carcasses of Kingly power. For it that worke were once 

done, and the little Hornes sentence fully compleated, you should quickly see, that Christ 

would take a speedy course with the rest” [(…) destruir, e abolir completamente todas as 

Carcaças do poder Real. Uma vez que esse trabalho seja feito, e a sentença do pequeno Chifre 

for totalmente completada, vós rapidamente deveríeis ver, que Cristo tomaria um percurso 

rápido com o restante]
299

. Essa tarefa, para o autor, representava o esforço para a aceleração 

da queda da quarta monarquia e, consequentemente, para o advento do Milênio. 

Pressupondo, então, esse espaço para a ação humana, Aspinwall – em sua percepção 

temporal – não considerava apenas a autoridade do passado e a inexorabilidade do futuro 

escatológico, mas dava centralidade à atuação das pessoas no presente. Era no presente em 

que as profecias podiam ser identificadas e cumpridas. Quando Aspinwall escreveu a 

Cromwell em 1653, dizendo-lhe que “(...) these are times of acomplishment of Prophesies” 
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[(...) esses são tempos de cumprimento de profecias]
300

, ele se referia à sua 

contemporaneidade, na qual homens e mulheres poderiam agir para auxiliar os desígnios de 

Deus e abreviar a marcha da história em direção à Salvação.  

Essa possibilidade de acelerar o tempo e proporcionar o advento do Milênio 

fundamentava-se fortemente no conhecimento da história sagrada. Era preciso conhecer os 

atos de Deus por meio da Bíblia
301

 e interpretá-los para saber como proceder no presente para 

tornara real o futuro esperado escatologicamente. Esse estudo do passado era feito por 

Aspinwall a partir da interpretação da Bíblia e da utilização de analogias e proporções, o que 

aproximava os eventos históricos das narrativas bíblicas. Por meio dessa leitura da história 

sagrada, o autor podia aplicar às civilizações antigas (babilônica, persa e meda, grega e 

romana) as profecias das quatro bestas; bem como interpretar sua própria época à luz dos 

prognósticos de queda da última monarquia mundana. Nesse sentido, passado, presente e 

futuro imbricavam-se nos escritos milenaristas de William Aspinwall, fornecendo as bases 

para a construção de seus planos político-religiosos para alcançar a sociedade ideal descrita 

nos sonhos proféticos do Livro de Daniel.  
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CONCLUSÃO 

 

Segundo o historiador J. Pocock, os homens e as mulheres do século XVII, sobretudo 

no mundo protestante, acreditavam que “the Christian God operates in time, and our 

knowledge of prophecy is our knowledge of the time-frame and scheme of events within 

which he does so” [o Deus Cristão opera no tempo, e nosso conhecimento da profecia é nosso 

conhecimento da estrutura temporal e do programa de eventos dentro dos quais ele o faz]
302

. 

Deste modo, nada ocorria por acaso, nada era aleatório, uma vez que tudo era ordenado por 

Deus
303

. Aspinwall considerava esse caráter inescapável dos desígnios divinos, contudo – 

como procuramos demonstrar nessa monografia –, isso não culminava na eliminação da ação 

humana. 

As pessoas, para Aspinwall, podiam agir em conformidade com a vontade de Deus, 

auxiliando em Seus planos. O autor argumentava sobre a possibilidade de os fiéis fomentarem 

a aceleração da queda do Anticristo para antecipar a chegada o Milênio. Além disso, no futuro 

profético também havia espaço para que os santos, ou seja, os eleitos poderiam participar do 

governo junto com Jesus. Em The Legislative Power is Christ’s Peculiar Prerrogative, 

Aspinwall assegurou que Cristo escolheria membros para seu conselho, bem como teria 

oficiais e ministros para executarem a justiça que lhes foi incumbida por Jesus
304

. 

Neste sentido, a consideração de Aspinwall a respeito da existência deste espaço para a 

ação humana dentro da Providência relaciona-se com sua caracterização do tempo, a qual 

incluía dentro da inescapabilidade dos desígnios de Deus e do devir da história, em direção à 

Salvação; a possibilidade de os homens e as mulheres operam em conformidade com esse fim. 

O presente – isto é, a época em que o autor escrevia seus textos pentamonarquistas –, parece-

nos ser, por excelência, o momento em que as pessoas podem agir, pois é nele em que os 

prognósticos sagrados podem ser identificados e cumpridos.  
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As profecias, como indicado por Pocock, possuem passado, presente e futuro, os quais 

assumem diferentes particulares, de acordo com a situação na qual são pensadas
305

. Para 

Aspinwall, cada uma dessas temporalidades assumia uma importância específica dentro dos 

projetos de Deus. O passado, descrito na Bíblia, fornecia informações sobre as ações do 

divino
306

. Sendo assim, o uso das Escrituras para a compreensão da história sagrada era 

fundamental para aqueles que  estavam preocupados com a decifração dos prognósticos 

escatológicos. Para Aspinwall, esse entendimento dos significados das profecias era possível a 

partir de profundas e complexas análises dos textos sagrados. Os recursos interpretativos das 

proporções e analogias, nesse sentido, apresentavam possibilidades de compreender os 

eventos do passado e do presente a partir das narrativas bíblicas, pois estes acontecimentos 

podiam ser associados àquilo que fora previsto no Livro Sagrado. Os governantes, os reinos, 

as situações vividas por diferentes sociedades eram todos explicáveis pela Bíblia. A história, 

nesse sentido, servia a Aspinwall como meio de entender as ações humanas dentro dos 

desígnios de Deus. As questões mundanas e divinas imbricavam-se na medida em que era 

possível compreender o mundo secular por meio da correta interpretação da Providência. 

O presente, por sua vez, era onde Aspinwall percebia o cumprimento das profecias, 

tanto com as Guerras Civis, a decapitação de Carlos I, as mudanças de governo e o 

Protetorado de Cromwell. Tudo era explicado com base no que fora enunciado na Bíblia e 

apontava para possibilidades de “(...) interpretar as épocas, consolar e orientar, sugerir o 

significado do presente e do futuro”
307

. Além disso, como dito anteriormente, esse era o 

momento em que a ação humana poderia ser relevante para auxiliar no fluxo dos desígnios 

divinos em direção ao fim dos tempos e da Salvação dos eleitos.  

O futuro, por fim, era o que se esperava, era o horizonte de expectativa – recorrendo à 

categoria postulada por Reinhart Koselleck
308

 –, que concentrava todas as esperanças dos 

milenaristas. A vinda deste tempo perfeito e feliz era inexorável e iminente, pois era esta a 

vontade de Deus
309

. Aspinwall esperava pelos mil anos de reino de Cristo, que acabaria com a 
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miséria e o sofrimento que existiam nos reinos terreais
310

. Essa expectativa escatológica 

relacionava-se com as percepções de William Aspinwall sobre o momento de intensa 

instabilidade que a Inglaterra atravessou em meados do século XVII, tentando explicá-lo e, ao 

mesmo tempo, propondo saídas para as crises. 

Suas explanações e argumentações mobilizavam concepções milenaristas do passado, 

do presente e do futuro, as quais serviam-lhe então como ferramenta para a construção e a 

afirmação de seus pensamentos. Recorrendo à história cristã, à autoridade da Bíblia e às 

reflexões temporais – que lhe permitiam elaborar cronologias, datações e previsões para os 

prognósticos do Livro de Daniel e do Apocalipse –, Aspinwall articulava suas propostas 

político-religiosas. Para o milenarista, apenas a autoridade de Cristo era verdadeiramente 

legítima, somente o seu reino teria a perfeição administrativa para manter-se pela eternidade e 

estender-se por todo o mundo. 

Para além das crenças religiosas envolvidas nesse pensamento, Aspinwall movimentava 

assíduas críticas políticas ao governo inglês entre 1640 e 1660. Primeiramente, suas acusações 

foram direcionadas a Carlos I, que – conforme o autor – era o pequeno chifre da quarta besta 

dos sonhos de Daniel, uma vez que teve um governo arbitrário, que subjugou outros povos, 

que atentou contra a religião e fez guerras
311

. As revoltas contra o monarca e sua consequente 

execução, então, foram vistas como atos defensivos
312

 e como esforços da luta contra o 

Anticristo. O Parlamento e, sobretudo, Oliver Cromwell desempenharam um papel de 

destaque nesse embate
313

. Não obstante, nem o Lord Protector nem os parlamentares foram 

capazes de executar as reformas necessárias para o apressamento do retorno de Cristo. Assim, 

em segundo lugar, as críticas de Aspinwall recaíram sobre o regime cromwelliano, visto como 

o tirânico governo da Armadilha (Snare), que enganara o povo inglês para apreendê-lo e, 

então, o mantivera no sofrimento
314

.  
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Suas interpretações sobre essas mudanças no governo procuravam deslegitimar as 

autoridades de Carlos I – e do sistema monárquico de modo geral – e de Oliver Cromwell. 

Apenas Cristo era soberano, de fato. Seu poder, Sua administração e Sua legislação eram 

perfeitas
315

; já os reinos terreais eram falhos e geravam sofrimentos e crises. Apenas uma 

autoridade que derivasse do divino poderia ser eficaz, enquanto Cristo ainda retornava. 

Contudo, Aspinwall indicava que a maior parte dos governos era anticristã e, por conseguinte, 

ilegítimos. 

A crença escatológica na Segunda Vinda voltava-se, portanto, para um projeto político 

ideal, que se realizaria com o governo de Cristo. Neste sentido, a aceleração da chegada do 

Milênio era um fator central para o pentamonarquista. Para ele, as décadas compreendidas 

entre 1640 e 1660 eram um período de concretização das profecias, isto é, eram uma situação 

profícua para combinar os propósitos de Deus – que já operava na sociedade britânica, 

concedendo aos ingleses a possibilidade de lutar contra a tirania de Carlos Stuart – às ações 

humanas, buscando alcançar a felicidade eterna. Assim, era preciso conhecer o passado, o 

presente e o futuro, para entender os planos de Deus e participar ativamente deles,  pois para 

William Aspinwall, a espera da efetivação das obras divinas não era passiva. 
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