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Introdução 
 
 
 

Se as doutrinas de Jesus sempre tivessem 
sido pregadas como a pureza de quando 

saíram de seus lábios, todo o mundo 
civilizado seria atualmente cristão.  

Thomas Jefferson 
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Introdução 
Querendo que este livro não seja um livro maçante sobre doutrinas de determinadas igrejas ou 

denominações, mas sim, um apanhado geral sobre as principais doutrinas da fé cristã, criamos um material 
diferente, resumido, que tem a função principal de fazer com que o leitor, com poucas páginas, compreenda 
e acredite nas principais doutrinas aqui estudadas. 

Não queremos entrar em detalhes, pormenores, nem em discussões dogmáticas, de denominações ou 
de religiões. Quando existem muitas correntes sobre um mesmo assunto, nos reservamos o direito de, às 
vezes, apresentar todas as correntes, ou pelo menos as principais, e deixar o leitor decidir. 

 

1.1. As Maiores Mentiras do Mundo 
Outro objetivo deste livro (e também de toda a coleção A Bíblia do Reino) é expor e acabar com as 

maiores mentiras do mundo. As mentiras que têm sido criadas e contadas ao longo dos anos, que têm feito 
com que, erroneamente, muitos achem que a Bíblia seja um livro de fábulas, que faz com que as pessoas 
acreditem que Deus não criou a Terra e o Universo, que não acreditem na vida após morte, que não 
acreditem em anjos ou demônios e tantas outras coisas espirituais e importantes. 

 
As maiores mentiras do mundo são: 
1. Jesus não ressuscitou, contada em Mateus 28:11-15. 
2. Deus não criou a vida na Terra, pois o homem veio da evolução desta vida, teoria iniciada por Charles 

Darwin com o nome de Teoria da Evolução. 
3. O diabo não existe, ou o inferno não existe, ou ambos não existem, contada por várias denominações 

e por ateus. 
4. Jesus não é Filho de Deus. 
5. Não existem milagres, profecias, curas, prodígios... 
6. Nós reencarnamos e falamos com espíritos, contada por religiões orientais e pelo espiritismo. 
 
Nós trataremos da mentira 2, num livro e curso à parte de nome A Teoria da Semeadura Extraterrestre, 

que infelizmente não faz parte deste curso, mas fará parte de um próximo curso ainda a ser lançado 
nacionalmente. 

Mas das outras mentiras trataremos aqui neste livro e no próximo livro 17. 
 
 

1.2. Porque estudar Doutrinas 
Queremos aqui revisar o que vimos no livro 01 – As Boas Novas para os Iniciados na Fé: 

Introdução às Doutrinas 
“Religião representa as atividades que ligam o homem a Deus. A teologia é o conhecimento acerca de 

Deus. Assim a religião é a prática, enquanto a teologia é o conhecimento. A religião e a teologia devem 
coexistir na verdadeira experiência cristã. Porém, na prática, às vezes, acham-se distanciadas, de tal 
maneira que é possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso, e por outro lado, a pessoa pode ser 
verdadeiramente religiosa sem possuir um conhecimento sistemático doutrinário.” 

 
O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. Se 

perguntarem a você porque existem tantas igrejas, tantas denominações diferentes, você poderá responder: 
- Entre tantas razões, um dos motivos é o mesmo que faz com que tantas pessoas abandonem a igreja - 

Falta de conhecimento doutrinário. 
 
“As  crenças  firmes  produzem  caráter  firme.  Crenças  bem  definidas  produzem  também  convicções  bem 
definidas. Naturalmente, a crença doutrinária da pessoa não é sua religião, assim como a espinha dorsal do 
seu  organismo  não  é  a  sua  personalidade. Mas  assim  como uma boa  espinha  dorsal  é  parte  essencial  do 
corpo, assim um sistema definido de crença é uma parte essencial da religião. Alguém disse: O homem não 
precisa expor a sua espinha dorsal, no entanto deve possuí‐la para estar bem aprumado. Da mesma forma, o 
cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel e até corcundo!”1 

 

 
1 Myer Pearlman - Conhecendo as Doutrinas Bíblicas - veja Bibliografia n. 10. 
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Conceito de Doutrinas 
Doutrinas são os princípios, ou verdades, ou ensinamentos, que servem de base para uma religião, 

organização política ou filosófica. 
 
Na Igreja de Cristo, as doutrinas fundamentais são firmadas nas verdades ou princípios ensinados por 

Cristo, e mais ninguém. As doutrinas de Cristo são a revelação da própria Palavra de Deus e tem uma única 
finalidade: a salvação do homem e sua entrada no Reino de Deus. 

A verdadeira fonte para o estudo da Doutrina de Deus, é a Palavra de Deus. 
 
Este compêndio completo [a Bíblia], divinamente inspirado pelo Espírito Santo, dá-nos condições de 

ficarmos inteirados e sábios para a salvação. 
 
É necessário um verdadeiro esforço para estudar a Palavra de Deus. O homem natural tem grande 

limitação para compreender as coisas de Deus. A profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como da 
ciência de Deus, é insondável, e por isso carecemos da ajuda de Deus para penetrarmos nestes mistérios. 
E este auxílio que precisamos é-nos oferecido por Deus - o Espírito Santo. O Espírito Santo revela-nos as 
doutrinas. 

 

Listagem da Doutrinas vistas no livro 01 
1. A Inspiração das Escrituras  
2. O Único e Verdadeiro Deus  
3. O Homem: Sua Queda e Redenção  
4. O Novo Nascimento  
5. Moderação  
6. A Igreja  
7. Governo Civil  
8. Anjos e Demônios  
9. A Ceia do Senhor  
10. Batismo com Espírito Santo  
11. A Evidência do Batismo no Espírito Santo  
12. A Cura Divina  
13. Ressurreição  
14. O Reino Milenar de Cristo  
15. O Lago de Fogo  
16. Os Novos Céus e a Nova Terra 
 

Listagem das Doutrinas detalhadas neste livro 
Queremos nos aprofundar nas doutrinas principais e especiais. Estas são as doutrinas que iremos falar 

neste livro e, portanto, detalhar mais. 
1. Trindade 
2. Avivamento 
3. Céu e Inferno 
4. Anjos e Demônios 
5. Igreja 
6. Pecado 
7. Salvação 
8. Santa Ceia ou a Ceia do Senhor 
9. Ressurreição 
10. Reino de Deus e Volta de Cristo 
 
 
 
O texto a seguir é de uma compreensão mais difícil. Todavia é importantíssimo. Pelo menos as partes 

em negrito devem ser bem entendidas. Este texto é uma introdução e uma conclusão deste livro.  
 
Quero afirmar aqui, com absoluta convicção, que a igreja evangélica de modo geral está tendo muitos 

problemas hoje e dia por não entender o texto a seguir, e praticar todos os infortúnios ali citados. 
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1.3. Falta de Interesse em Teologia: Líderes Enfatizam os Sentimentos em 
Detrimento da Verdade 

Preletor: Darren C. Marks 2 
Darren C. Marks é professor assistente de teologia e estudos judaicos no Huron University 
College, na University of Western Ontário (Canadá) 

 
Jon é estudante do primeiro ano de um curso de teologia e pertence a uma vibrante igreja. 

Ele faz trabalhos no campus onde estuda, e em breve será líder de uma congregação. Como 
muitos outros estudantes da disciplina, ingressou no seminário com bastante desejo no coração, 
mas pouco conhecimento do assunto. No ambiente acadêmico, a tarefa de questionar o mundo é 
levada a sério. Manter sua fé acanhada não é, por isso, uma opção para Jon. Ele se encontra 
em um mundo secular, onde sua crença sofre constante ataque. Como muitos novos estudantes 
de teologia, o rapaz sente-se ameaçado quando ouve que há diferentes tipos de cristãos. No 
começo, algumas das ideias apresentadas em sala de aula o aborreceram claramente. No 
entanto, aos poucos, ele aprendeu a lidar com tais questões. Agora, sente-se motivado a não 
apenas concluir os estudos, obter um diploma e partir para o ministério, mas também a tornar-se 
um cristão melhor – não apenas em seu coração, mas no entendimento de seu chamado e do 
exercício dele em sua geração. 

 
Aos colegas e professores, Jon comenta que as coisas agora começam a fazer mais sentido. 

Ele está crescendo na fé, e o estudo das doutrinas – uma mente debaixo da graça – o está 
ajudando nesse crescimento. Só que doutrina é uma palavra que provoca, na mente moderna, 
uma série de imagens negativas: desde a memória da Inquisição, que em nome dela mandou 
gente arder na fogueira, ao enfado de ver teólogos debatendo sobre o número de anjos por 
metro quadrado no céu. De fato, doutrinas parecem bastante assustadoras. Cristãos vibrantes 
parecem querer cada vez menos relação com isso, preferindo focar suas atenções nas 
disciplinas espirituais, trabalhos de misericórdia e vida cristã autêntica. Para muita gente, 
doutrina pertence ao passado, e era geralmente usada para dividir a Igreja. Afinal, quantos 
protestantes, inclusive os reformadores, perderam tempo e energia discutindo se era permitido 
ou não mastigar o pão da ceia? 

 
Será que é possível viver uma vida como discípulo de Cristo sem se deparar com questões 

doutrinárias? Se doutrina é uma forma de articular a maneira pela qual Deus manifesta sua 
presença na Igreja e, através dela, no mundo, ela pode trazer muito benefício, como no caso de 
Jon. Vista sob esse ângulo, a doutrina não é um peso, mas algo que ajuda o cristão em sua 
caminhada. Sua função não é a de dar aos crentes destaque na sociedade, mas ajudá-los a 
serem fiéis em seu contexto. A crise nas igrejas no Ocidente não são crises decorrentes da falta 
de informação, mas decorrentes do tipo de informação que tem sido passada. O filósofo James 
K.A. Smith apresenta isso de forma perfeita: “A teologia não é uma opção intelectual que faz 
de nós crentes inteligentes; é o conhecimento da graça que faz de nós discípulos fiéis.” 

 
Para estabelecer bem a diferença entre uma coisa e outra, vale dizer que doutrina é a 

teologia organizada. E isso, a gente encontra em quaisquer credos e confissões de fé. Teologia, 
ou como se diz, “fazer teologia”, é o processo de se estudar e elaborar ideias que acabarão 
como doutrinas. Uma declaração doutrinária – como as declarações do credo Niceno, por 
exemplo – é sempre uma declaração teológica. Nem todas as declarações teológicas, no 
entanto, acabam se tornando premissas doutrinárias. Mesmo assim, os termos doutrina e 
teologia referem-se à abordagem intelectual da fé, que, como Smith afirma, transforma o 
cristão em discípulo fiel de Jesus. Doutrina existe para fazer com que vejamos nossa vida de 
forma mais profunda, considerando as implicações de viver em favor do próximo, fazendo o que 
é certo e beneficiando a todos. Em síntese, doutrina é a sabedoria que nos ajuda a entender 
qual é nossa missão. Mesmo assim, nós parecemos bastante desinteressados em doutrina nos 
dias atuais – dentro e fora da igreja. 

 
Experiência x Conhecimento 

Friedrich Schleiermacher, pensador iluminista alemão do século 19, construiu seu 
pensamento teológico sobre a questão da experiência espiritual. Tal ideia encontra eco na Igreja 

 
2 https://tiagolinno.wordpress.com/2010/12/13/uma-mente-debaixo-da-graca/  
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de hoje, cujos integrantes parecem muito mais interessados numa religiosidade baseada nas 
sensações do que em conteúdos. Em muitos casos, nós encontramos essa influência na 
forma pragmática (onde dá-se ênfase na forma de ensino e pregação, em detrimento ao 
conteúdo) com que nossas igrejas, seminários e faculdades teológicas são conduzidos, mesmo 
sem perceber isso. Não por acaso, livros de sucesso entre o público evangélico são aqueles de 
categorias editoriais como transformação pessoal, autoajuda e espiritualidade prática. Uma 
teologia fundada sobre experiência geralmente falha em questões como moralismo, humanismo, 
ou, como é o caso do cristianismo norte-americano, uma religião na qual Deus e a nação são 
facilmente confundidos. 

 
Considerado o pai da teologia liberal, Schleiermacher pensou que a essência do cristianismo 

estivesse no impulso da experiência, e não na doutrina, o que parece ter causado bastante 
problema. Isso prejudicou grandemente a relação entre católicos e protestantes, e ameaçou até 
mesmo o avanço científico. Para ele, se as ideias pudessem ser filtradas até um denominador 
comum, então as diferenças seriam dissipadas, e a humanidade poderia caminhar adiante em 
harmonia. Tal essência era religiosa – uma conexão com Deus capaz de ser experimentada por 
todo e qualquer homem. Exatamente o que hoje conhecemos como espiritualidade. 
Schleiermacher começou com experiências pessoais com Deus, e transformou tais experiências 
em teologia. De acordo com ele, começando a partir de nós mesmos, de nossos desejos, é mais 
fácil desenvolvermos uma visão mais pura de Deus e sermos relevantes como Igreja. Entretanto, 
de que forma esse projeto funciona? 

 
Ao longo dos últimos 200 anos de história da Igreja, as ramificações teológicas têm sido 

grandes. Até mesmo aquela que foi chamada de a única doutrina bíblica verificável 
empiricamente, a do pecado original, encetou as mais diversas abordagens. Para 
Schleiermacher, pecado não é apenas uma questão de burlar as leis de Deus; pecado é energia 
desperdiçada. No seu entender, se prestássemos mais atenção nas coisas e tivéssemos mais 
informações, desejaríamos ser mais espirituais. Logo, um pecador é alguém que está 
desinformado acerca de quem ele é. Um religioso, em contrapartida, está ciente de sua 
posição, uma vez que conhece as verdades espirituais. 

 
Sob tal perspectiva, Jesus aparece apenas como alguém que veio para nos mostrar nosso 

potencial e despertar a sensibilidade religiosa que existe em nós. Uma espécie de mestre que 
pode ser chamado de filho de Deus, mas difere do homem apenas em uma questão de nível, e 
não de natureza. Ou seja, sob tal ótica, questiona-se a divindade de Cristo. A Igreja, então, 
torna-se o lugar no qual nos encontramos para ouvir que estamos todos bem, seguindo o modelo 
de piedade estabelecido por Jesus. Embora possa haver questões positivas em tudo isso, 
permanece a questão de que se é Deus ou não, nessa perspectiva, o agente de mudança na 
vida das pessoas. Afinal de contas, as verdades essenciais cristãs, mesmo aquelas sobre Jesus, 
precisam ser tidas como autênticas; do contrário, elas são descartadas. 

 
É possível ver, portanto, que a teologia de Schleiermacher precisa ser corrigida em alguns 

aspectos. Ele nos leva, com seu esquema teológico, a questionarmos conceitos teológicos, ao 
invés de nos deixarmos ser interrogados por eles. A experiência espiritual acaba por nos colocar, 
e não a Deus, no banco do motorista. Permanecendo filhos teológicos do filósofo alemão, de 
forma consciente ou não, corremos o risco de transformar o cristianismo em algo, ainda que 
aparentemente interessante, desprovido de vigor espiritual. O oposto da experiência é o 
dogmatismo, um escolasticismo religioso frio, que acaba por sugar e esvaziar nossa 
relação com Deus. 

 
Diálogo 

É preciso prosseguir na discussão reconhecendo uma verdade: toda a teologia cristã nos 
ajuda a entender a Bíblia. É através dela que podemos entender o sentido espiritual de textos 
escritos há milhares de anos, partindo de culturas que são completamente diferentes da nossa. 
Além disso, as Escrituras Sagradas apresentam situações que são claramente direcionadas a 
contextos específicos, como a questão da imoralidade da cidade de Corinto que o apóstolo 
Paulo conheceu. Assim, a Palavra de Deus apresenta conceitos que ora parecem fáceis, ora 
obscuros. Há ainda passagens que proporcionam as mais diversas formas de interpretação. 

 
Os cristãos primitivos sabiam disso tudo muito bem. Os três primeiros séculos da nossa Era 

foram palco de um diálogo bastante intenso com a Bíblia. Em suas abordagens teológicas, os 
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primeiros crentes em Jesus eram desafiados a ler as Escrituras sem as influências judaicas, 
gregas ou as tendências paulinas ou petrinas que poderiam prejudicar sua interpretação. Ler a 
Bíblia através de lentes específicas pode levar a falsas conclusões, resultando em distorções 
práticas na vida cristã. Aqueles que encontraram pouca evidência bíblica sobre o que estava 
sendo dito acerca da doutrina da Trindade, por exemplo, acabaram chegando a conclusões 
sobre um Cristo que nunca foi humano, no caso dos docetas, ou que jamais foi divino, como 
defendia o arianismo. 

 
Longe de sugerir a desimportância da Bíblia, a investigação teológica tem por objetivo 

entender as Escrituras como documento histórico, mas, muito além disso, afirmá-la como 
Palavra de Deus capaz de transformar o homem. A teologia nunca se viu como apenas reflexões 
humanas sobre algumas verdades conjecturadas. O melhor solo sobre o qual a teologia é 
edificada são as próprias Escrituras Sagradas como verdade revelada de Deus, e não as 
experiências espirituais. A autoridade da Palavra não pode ser colocada ao lado das 
experiências de cristãos. Como disse Martinho Lutero, as Escrituras são autoridade porque vêm 
de Cristo e apontam para ele. São as Escrituras que nos interrogam. Porque pode ser uma tarefa 
difícil escutar a Cristo através das Escrituras, a Igreja tem escolhido perscrutá-lo através das 
investigações teológicas. Alguns escolhem ler a Palavra debaixo da orientação do Espírito, como 
os abolicionistas nos séculos 18 e 19 fizeram no que concerne à escravidão. A teologia testa 
estas leituras, ao fazer perguntas ao texto e à Igreja, dando clareza ao movimento do Espírito. 

 
Esse método teológico se apresenta como uma contraposição à proposta de Friedrich 

Schleiermacher. Nós não devemos começar com uma espiritualidade particular para, só 
então, construir nossas convicções. O melhor caminho é o oposto – partir de convicções 
desenvolvidas a partir de uma viva relação com a Palavra de Deus, na presença do 
Espírito Santo, para moldar nossa espiritualidade, permitindo que a verdade revelada nos 
ensine e nos corrija. 

(Por isto estamos aqui estudando as linhas gerais das doutrinas). 
 

Conhecimento da graça  
Temos um bom exemplo desse processo no trabalho de outro alemão, Dietrich Bonhoeffer, 

que estudou em um período no qual o pensamento de Schleiermacher estava em alta, nos anos 
que antecederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A maior parte dos professores de 
Bonhoeffer estava afinada com a mentalidade zeitgeist de seu país, o crescente orgulho alemão 
que se revelava no crescimento do nazismo e da generalização do antissemitismo. Eles liam as 
Escrituras, mas tomando suas experiências pessoais como prioritárias. Como consequência, sua 
teologia apenas reforçava a mentalidade de poder que permeava a Alemanha de Hitler. 

 
Ao começar a ler as Escrituras, Bonhoeffer percebeu que Jesus deveria ser o centro de toda 

a sua compreensão. As verdades acerca da expiação e encarnação tomaram cor e vida em sua 
trajetória pessoal. Suas compreensões acerca de Cristo o ajudaram a ver que o antissemitismo e 
o nazismo estavam tomando o lugar de Jesus na Igreja alemã, tornando-se, na verdade, num 
movimento anticristo. Por isso, e a alto preço, tornou-se porta-voz da resistência cristã ao 
zeitgeist. Bonhoeffer sabia, como Calvino, Agostinho e tantos outros da tradição cristã, 
que ideias que podem parecer irrelevantes – como a Trindade, expiação, escatologia, 
encarnação – são extremamente importantes para a formação espiritual do ser humano. A 
teologia nos ajuda a mapear as Escrituras, à medida que elas nos interrogam, debaixo do 
poder e da presença do Espírito Santo. Ela é uma espécie de memória que nos faz ouvir o 
que Deus tem falado, lançando luz sobre nossa experiência. 

 
A crescente falta de interesse em teologia deve-se, em boa parte, aos líderes que 

enfatizam os sentimentos em detrimento da verdade. Deve-se, também, aos membros de 
igreja que acham que suas experiências com Deus são mais importantes e dignas de 
crédito do que as verdades ensinadas na Bíblia. Mas pessoas como Jon, com sua mente 
ávida por conhecimentos que possam consolidar ainda mais a sua fé, mostram a validade de se 
interpretar tudo – inclusive, as próprias experiências – à luz da Palavra de Deus. Ele e muitos 
mais cristãos já aprenderam que não é possível crescer espiritualmente sem conhecer 
doutrina, e que a teologia é o conhecimento da graça que faz de nós discípulos fiéis. 
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Trindade 
 
 
 

João 1:1: No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o Verbo era Deus.  
1:2: Ele estava no princípio com Deus.  
1:3: Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi 
feito se fez. 
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1. Trindade 
João 15:26: Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da 

verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim... 
 
Antes de falarmos sobre a Trindade principal: Pai, Filho e Espírito Santo, falaremos de uma trindade 

particular, a trindade do Homem. A Compreensão dela permitirá melhorar o entendimento da primeira. 
 

1.1. A Trindade do Homem: Corpo, Alma e Espírito 
Assim como Deus, nós também somos uma trindade. 
 
Somos corpo, alma e Espírito. 
 

I Ts 5:23 O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo 
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
Hb 4:12: 4:12 Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer 

espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e 
é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 

 
Na tradução da Bíblia para o português, três palavras no grego foram traduzidas como vida, porém são 

palavras gregas distintas ora significando vida no espírito, vida na alma ou vida do corpo. O mesmo 
aconteceu com as palavras traduzidas para Volta de Cristo, que também têm três palavras gregas 
diferentes, com significados diferentes e que foram traduzidas quase sempre como “volta ou vinda de 
Cristo”. Nós veremos ainda neste livro, mais a frente, em Reino de Deus e Volta de Cristo, dar mais 
detalhes sobre Volta de Cristo. Agora veremos sobre Vida: 
 

 

 Vida no Espírito: Zoé (Chay no hebraico), vida da qualidade de Deus, vida no espírito, vida eterna. 
 
 Vida na Alma: Psyche (Nephesh no hebraico), vida racional, vida da alma, a vida do homem, 

alguns traduzem por inteligência, consciência3 que estamos aqui, inconsciência e intuição. 
 
 Vida no Corpo: Bios, o presente estado de existência, vida natural, vida da carne corrompida após 

o pecado. 
 

 
Vemos que a Bíblia no original trata de cada parte especificamente e veremos que cada uma tem um 

centro pessoal e atributos também específicos, apesar da interação muito forte entre as partes. Podemos 
chamar de “vidas próprias”. Lembrar que ainda estamos falando do homem como foi criado originalmente. 
 

1. Corpo 
RA - Levítico 17:11: Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado 

sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que faz 
expiação, em virtude da vida.  

 

 
3 Consciência: Este estado é característica do homem, apesar de sabemos hoje que os golfinhos, orcas e chipanzés se reconhecem no 
espelho, o reconhecimento no espelho pode ou não ser parte da consciência de que falamos aqui, que estamos neste ambiente, vivos, 
e saber que fazemos parte de um plano, com leis preparadas para este plano (dimensão). É ter ciência, ou seja, o conhecimento e a 
avaliação do que se passa em si mesmo e à sua volta. No livro 20 - A Semeadura Extraterrestre falo que o Princípio Antrópico (coisa 
da Física Quântica) postula que o Universo foi criado da maneira que o percebemos (temos consciência dele) e foi criado para ser 
observado por criaturas inteligentes - ou seja, Deus, anjos, Cristo e também nós mesmos, os seres conscientes. Neste livro, falo 
também do Universo Antropocêntrico: O universo foi criado para o homem. Nós, como as criaturas mais complexas existentes, fomos 
criados e planejados para fazer companhia a Deus, o Criador, o Jardineiro. E como tais, conscientes desta incumbência e também 
deste motivo para estarmos aqui, devemos agir com conhecimento para que todas as coisas contribuam para o bem dos futuros 
companheiros de Deus, a começar pela nossa própria família e amigos, nossos próximos. 
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NVI - Levítico 17:11: Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para 
fazerem propiciação por si mesmos no altar; é o sangue que faz propiciação pela vida. 

 
Algumas traduções dizem: a alma da carne está no sangue, e isso traz muita confusão. O correto é 
a vida da carne está no sangue. Em várias passagens as palavras vida e alma se confundem. 
   Levítico 17:14: a vida de toda a carne é o sangue. 
   Deuteronômio 12:23: o sangue é a vida. 
   Gênesis 9:4: a carne com sua vida, isto é, o sangue. 

 
Carne se refere ao corpo (carne), portanto o corpo tem uma vida própria. Se uma pessoa se cortar ou se 

ferir com muita perda de sangue, caso não for socorrida inclusive com uma transfusão de sangue, a pessoa 
morre. Porque morre? Acabou o corpo? Morre porque o que dá vida ao corpo na forma atual é o sangue. 

 
Muitas vezes dizemos: a alma saiu do corpo e o corpo morreu. Muitas pessoas pensam assim, porque a 

alma saiu então o corpo morreu. Esta confusão vem das próprias traduções bíblicas. Novas traduções nos 
informam porque o corpo morreu: a vida saiu. 

RC e Fiel - Gênesis 35:18: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma (porque morreu), 
chamou-lhe Benoni; mas seu pai chamou-lhe Benjamim. 

 
NVI - Gênesis 35:18: Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao 

filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. 
  
Viva - Gênesis 35:18: Porém ela estava morrendo. E, antes de dar o último suspiro, 

chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. 
 

Se fosse o contrário, ninguém cometeria suicídio. Como uma pessoa pode tirar a alma para morrer? A 
pessoa se suicida fazendo algo ao seu corpo e não à alma. 

 
Estamos citando isso para entendermos que cada uma das três partes do homem são de certa forma 

centros pessoais com vida própria.  
 
A vida do nosso corpo está no sangue. É um centro pessoal com vida própria, o corpo tem a vida do 

corpo. Quando o corpo deixa de ter a vida do corpo, o espírito sai, sozinha, porque o corpo morreu, parou 
de funcionar fisicamente falando, por velhice ou por algum problema. Então o espírito sai pois não tem mais 
nada para fazer ali. Mas o espírito e a alma estão ligados. Por isto que, quando levarmos nosso espírito 
para o Reino de Deus, saberemos o que fizemos aqui, pois a nossa consciência foi junto com a alma e esta 
com o espírito para encontrar o grande Espírito. 
 

Mas o que o corpo faz? O corpo possui atributos que são só do corpo, p.ex.: andar, beber água etc. 
Apesar de não se separar da alma nem do espírito para andar ou beber água, essas são funções só do 
corpo. Os cinco sentidos são funções exclusivas do corpo: ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. 
 

No entanto, quando eu digo: “eu te amo”, não é uma função propriamente do corpo. A maior parte da 
manifestação do amor é uma emoção, e portanto está na alma, apesar de mexer quimicamente no corpo, 
mandando algumas estímulos elétricos, hormônios etc. Mas antes este amor nasceu e se substanciou na 
alma. Exatamente como o pecado. O pecado nasce na alma das pessoas, na mente. E depois pode se 
concretizar, se substanciar no corpo, e mantendo-se pode matar o espírito. 
 

2. Alma 
A alma é a manifestação do ser humano, sua personalidade. É formada por mente, emoção e vontade. O 

tempo todo estamos trabalhando nestas três áreas; meu intelecto (mente) está raciocinando, estou tendo 
algum tipo de emoção e a minha vontade é o que estou fazendo, o que escolhi. 

 
A vontade é o resultado do que a minha mente propôs. A vontade concretiza, manifesta o que se passa 

no meu intelecto e nas minhas emoções. Tudo o que faço é porque exerci vontade para cumprir. A alma é o 
centro dos nossos problemas e das soluções também. 
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Com nossa alma é impossível compreendermos as coisas de Deus, pois Deus colocou o espírito para ter 
comunhão com o homem. O nosso intelecto está interligado com os nossos sentidos e, naturalmente, o 
intelecto quando raciocina ou quando quer entender alguma coisa, diz: 

- “preciso ver”, 
- “preciso entender como funciona”, 
- “se não entender como vou crer? 
 
A alma está preparada para entender este mundo e o universo. 
As coisas de Deus, as coisas espirituais, são vistas e até sentidas pelo espírito. 
 
As coisas de Deus, espirituais, são pela fé. Você não vai ver nada, mas o intelecto pede para ver. 
 
Por isto que falamos no livro 2, que quando você ora a Deus, precisa estar em Espírito, para que teu 

espírito fale com o Espírito de Deus. De espírito para Espírito é uma oração eficaz. 
 

João 4:24 Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em 
verdade. 

 
Imaginem se todas as pessoas não se manifestassem, fossem como um poste. 
- não abre a boca, 
- sentimento nada, 
- intelecto nada, 
- vontade nada, 
- isso seria nada. 

Seria um poste.  
 
O que faz você vir aqui? uma decisão na alma.  
O que fez você colocar essa roupa hoje?  
O que fez a sua vida estar no ponto em que está?  
O que faz você atrair ou não pessoas que gostam de você?  
O que faz você ter problemas ou sucesso?  
E o que faz as pessoas: te olharem e te conhecerem, se relacionarem com você, conhecerem a 

manifestação do seu intelecto, vontade e emoções.  
Tudo isto nasce e se concretiza na alma. 
 
A alma é a manifestação do homem neste planeta. 
 
A minha alma é o centro de comunicação com meus semelhantes. É nessa comunicação que vem 

amizade ou inimizade. É a manifestação de como eu sou, não tem nada com corpo ou espírito. 
 
Quando vou para um lugar tranquilo, digo o que me alegra, o que traz paz para minha alma. 
Ou então digo que não gosto de tal lugar. O corpo e o espírito não têm muito a ver com isso. É um 

sentimento, emoção, e sentimento é na alma. É verdade que o corpo será levado a ver coisas, será 
comandado pela alma. 

 
A alma tem também o seu centro pessoal, ela age e vive no intelecto (mente), nas emoções e na 

vontade. Na alma é que reside o nosso “livre arbitrium”, a nossa vontade que é soberana. Ela pode ser 
influenciada pelo corpo ou pelo espírito, mas é soberana; quando decido está decidido. 

 
Como levamos espírito e alma para Deus, ele quer que sejamos livres, aqui e lá no Reino. Por isto o livre 

arbítrio está na alma, e precisa ser assim para que o julgamento final seja algo coerente, justo e necessário, 
como diz as escrituras (Ap 20). 

 
Alma e corpo são muito interligados. Os cinco sentidos do corpo, ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar, 

são as janelas da minha alma. O que os cinco sentidos fazem, é levar informações para minha alma. Vejo, 
ouço, daí reajo na minha personalidade, na minha alma. 

 
Podemos dizer que somos o resultado do que vemos e do que ouvimos. 
Por isso precisamos selecionar o que ver e ouvir para que a manifestação seja em padrão correto. Tudo 

entra pelo ouvido ou pelo olho, em situação normal, é levado para dentro e a minha emoção, minha mente, 
vão sendo treinadas para o bem ou para o mal, para rir ou ficar triste... 
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Eu sinto, eu quero, eu penso, são ações na alma, essencialmente na alma. O corpo tem ações físicas, e 

a alma expressa-se através deste corpo. Quando você está alegre ou triste e as pessoas olham para seu 
rosto, logo vão notar. O corpo reflete a nossa alma. 

  Provérbios 15:13: o coração alegre aformoseia o rosto. 
  Provérbios 2:10: Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento 

será agradável à sua alma. (NVI) 
 

Se a alma influencia o corpo, o corpo também influencia a alma. Há um intercâmbio muito grande entre 
alma e corpo. A Bíblia chama esse intercâmbio, esse relacionamento muito próximo, de homem exterior. É a 
manifestação da alma influenciada pelo corpo. 

 
Informações da figura ao lado: 
 
- O corpo está bem interligado com a alma. 
- A alma está bem interligada com o espírito. 
- E o espírito do homem é que interliga com Deus. 
- O corpo está pouco interligado com o espírito. Por isto que 

há uma constante batalha/guerra entre o espírito e o 
corpo/carne. 

 
Por isto que Jesus fala: 

MATEUS 26:41 Vigiai e orai, para que não 
entreis em tentação; na verdade, o espírito está 
pronto, mas a carne é fraca. 

 
Quando oramos, exercitamos o espírito. 
Quando vamos numa academia, exercitamos o corpo. 
Quando vamos a uma biblioteca ou fazemos um curso como 
este, exercitamos a alma. 

Figura 01 - Corpo, Alma e Espírito 

 

Homem Interior x Homem Exterior - Natural x Espiritual 
  II Coríntios 4:16: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a 

desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia... 
 

O nosso homem exterior se corrompe, vai envelhecendo, vai tendo problemas. Isso falando do homem 
caído, após o pecado. 
 

Já o nosso homem interior, a nossa alma influenciada pelo espírito, se renova de dia-em-dia. Isso para 
as pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador, e têm um espírito novo, sem pecado não perdoado. 
Veremos mais adiante que existe uma luta entre espírito e corpo, uma luta interna na nossa alma, para 
comando da alma. 
 

A alma influenciada pelo corpo, se preocupa com o mundo natural, recebendo informações através do 
corpo, ela reage para com o mundo natural, para com os nossos semelhantes.  

O espírito age e reage para com as coisas espirituais, com o mundo espiritual. 
 
A Bíblia define também o que se chama de homem natural (corpo + alma) e homem espiritual. 

  
  I Coríntios 2:14-15: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, 

pois lhe são loucura; e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem 
é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido...  

 
O homem natural (psychikos) não entende as coisas do espírito portanto com a alma e corpo não é 

possível entendermos as coisas de Deus. Isso é básico para entendermos tudo. 
 

O homem natural é assim chamado, pois a alma e o corpo se comunicam com o mundo natural, embora 
o espírito fique isolado, mas está ali o tempo todo. O homem natural não tem um espírito recriado, não tem 
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assim a comunicação com o céu. Ele só entende o mundo natural, o que vê, o que pode explicar, o que 
entende. 
 

Já o homem espiritual (pneumatikos) é aquele que tem o seu espírito recriado. I Coríntios 2:14-16, fala-
nos da diferença entre homem espiritual e natural. O verso 16 nos aponta que podemos ter a mente de 
Cristo.  

 

Espírito

Alma

Corpo

D E U S

HOMEM NATURAL
  

Espírito

Alma

Corpo

D E U S

HOMEM ESPIRITUAL
 

Figura 02 - Diferença entre o Homem Natural e o Homem Espiritual 

 
Com o nosso espírito recriado, nossa alma volta à condição de comando originalmente criado por Deus, 

e passa a ter um processo chamado santificação que, como padrão, muda tudo para o que Deus 
programou. É a transferência da vida de Cristo, do padrão da Palavra de Deus para a nossa vida. É por isso 
que mudamos. Quando isso acontece, passamos a viver o que Paulo nos disse em:  

 
Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em 

mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se 
entregou a si mesmo por mim.  

 

 
 

Figura 03 - Homem Natural, à esquerda e Homem Espiritual, à direita 
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3. Espírito 
Vimos que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. 
O homem foi criado para ser o reflexo de Deus aqui na terra.  
O homem podia ter tudo em comum com Deus porque foi criado com um espírito (sopro nas narinas - Gn 

2:7) e a Bíblia nos informa que Deus é espírito. 
 João 4:24: 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em 

espírito e em verdade. 
 
O homem podia entender perfeitamente a Deus porque o sopro do espírito foi colocado para isso. 
É no espírito e só no espírito que você entende as coisas de Deus.  
 
Não há possibilidade de entender e conhecer a Deus, entender perfeitamente a Palavra de Deus para a 

vida, de forma intelectual. Você pode entender intelectualmente, mas desta maneira não fará sentido para 
sua vida. Porque muitas coisas espirituais se discernem espiritual. Você poderá tentar entender algumas 
coisas com a alma, a mente, a consciência. Mas determinadas coisas ficarão nebulosas para você, pois 
elas se entendem pelo espírito, como por exemplo o fato de Jesus é o Senhor: Jesus é Deus. Jesus é parte 
da trindade e ao mesmo tempo é cada uma destas partes. 

   I Coríntios 1:18-25 => loucura que é a Palavra de Deus... 
   I Coríntios 2:12-16 => não busca a sabedoria humana mas a divina... 
 
Com o espírito eu conheço a Deus, as coisas espirituais. 
Com minha alma conheço o intelecto, as emoções, o mundo intelectual. 
Com o corpo eu conheço o mundo material. 
 

ESPÍRITO

ALMA CORPO

DEUS

CONHECIMENTO MUNDO
EMOÇÕES

 
 
Figura 04 - A formação do homem 

 

Como se portar num Culto 
Este assunto será melhor desenvolvido no livro Ética Cristã no Diaconato. Mas precisamos dar o início 

aqui. 
 
Muitas vezes queremos entender Deus através da nossa emoção. 
Queremos que o louvor do culto nos fale com emoção. Ou queremos que a pregação seja com emoção. 
E dizemos, quando não estamos emocionados: “parece que Deus está tão longe”. 
 
É porque queremos ter Deus na emoção, e não há ligação genuína com Deus pela emoção. O espírito 

não tem emoção. Deus pode tocar a minha emoção, mas eu não dependo de ter emoção para saber que 
Deus está comigo, para saber que Jesus nunca me deixa, nunca me abandona e finalmente para falar com 
Deus. 

 
Quero agora avisar a você futuro ministro, pastor, evangelista, missionário ou qualquer que seja seu 

ministério. 
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Quando você traz uma pessoa para a igreja e o culto daquele dia convenceu-a por causa da emoção, 
pode acontecer que ela aceite Jesus. Todavia é provável que ela não tenha recebido "o toque" de Deus, 
mas sim tenha vindo a Deus pela emoção. 

 
JOÃO 15:16 Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para 

que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu Nome 
pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda. 

 
Você veio a frente porque alguém conseguiu te fazer chorar ou se emocionar muito. 
 
O que pode acontecer neste caso é a não eleição (você não foi escolhido) e sua vinda a frente foi 

somente pela emoção. 
 
Se é um escolhido por Deus, pois Deus é que 

nos escolhe, esta pessoa que aceitou Jesus pelo 
espírito ficará com Deus, se manterá na igreja e será 
um obreiro valoroso na obra de Deus. 

 
Mas se ele veio pela emoção somente, e não foi 

escolhido, certamente sairá da igreja, ou se ficar, 
incomodará ainda muito com suas ações. 

 
Mesmo que não tenha sido escolhido, mas veio 

pela razão, pelo intelecto, pelo conhecimento, 
poderá ficar na igreja e aprender o que é melhor 
para sua vida aqui, e para a salvação na vida eterna, 
e acreditar nisto de uma maneira, que a fé dele o 
salve, que leve a Deus o eleger, o escolher. 

 
Aceitar Jesus pela emoção: problemas.... 
Aceitar Jesus pela razão e conhecimento: salvação... 
 
Precisamos "pegar" as pessoas pelo espírito. Precisa dar condições no culto que o Espírito de Deus fale 

com os espíritos dos homens e vice-versa. 
 
Para isto um pouco de emoção ajuda, mas muita Palavra de Deus, conhecimento bíblico e pregação da 

verdadeira mensagem de Cristo, é o que deve ser corriqueiro dentro de um culto. 
  
Pode ser que minha alma não esteja alegre, mas a Bíblia falou que o Espírito crê, então é suficiente. Isso 

é ter conhecimento de Deus pelo espírito.  
Fazendo sua alma levar as informações para seu espírito. 
 

O espírito é composto de 3 áreas basicamente: intuição, adoração e consciência 
https://www.passeidireto.com/arquivo/103711940/estudo-sobre-o-panorama-biblico e  

https://escola.palavra-e-poder.org/materiais-da-Marcia/PanoramaBiblicoMarcia-Aula1a116M1.pdf  
  

1) Intuição 
De maneira nenhuma se refere àquela intuição natural, com a qual nascemos, que se manifesta 

diretamente na alma. P. ex., às vezes pensamos em alguém, toca o telefone e é aquela pessoa. Não tem 
nada do nosso espírito, não é dom de profecia, dom de palavra de conhecimento. É uma coisa normal da 
alma, que deve ser tratada normalmente sem muita preocupação, uns tem mais outros menos. 

 
A alma tem um poder incrível e é muitas vezes manipulada por Satanás para nos fazer ter a sensação 

de sinais e milagres, dizendo que são do espírito e não são. São poderes da alma. Não sabemos do que a 
alma é capaz; a alma do homem mal usada, em desobediência a Palavra de Deus, é capaz até de sair do 
corpo e fazer coisas à distância. Transmigração, experiências fora do corpo, projeção... 

Toda a parapsicologia usa os poderes da alma, completamente fora dos padrões de Deus. O poder não 
é de Satanás, é da alma do homem, mas como é influenciado por Satanás e seus demônios, acredito que 
nosso exercício diário deve ser o do nosso espírito. 
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A palavra intuição no espírito deve ser diferenciada de raciocínio.  
É a capacidade de recebermos a revelação de Deus na Palavra. 
 
Após lermos um trecho da Bíblia e relê-lo várias vezes, aquilo fez sentido para sua vida?  
Parece que você nunca mais vai esquecer?  
E aí você fala: como não vi isso antes?  
A intuição funcionou. Você recebeu a revelação da Palavra de Deus naquele trecho. 
 
Você enxergou aquilo com o seu espírito e não com o seu intelecto, apesar de termos a impressão que é 

no intelecto. É porque tudo vem para a nossa mente. Só que quando aquilo faz sentido (“clic espiritual”, 
“caiu a ficha”), aí você fala: agora entendi tudo, fez sentido. E esse entender é o que vem para a prática, 
você passa a aplicá-lo na sua vida. 

 
Tiago 1:21-25: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei 

com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos 

discursos. 
Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que 

contempla ao espelho o seu rosto natural; 
Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. 
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não 

sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 
 
Quando entendemos pela Palavra de Deus que temos autoridade sobre os demônios (antes era um 

acreditar sem convicção, era mental), e faz sentido, usamos e veremos que funciona. 
Porque com a intuição vi que aquilo é verdade e vou usar. É aquilo que vem para a sua vida prática. Isso 

veio do espírito, se fosse do intelecto não precisaria ler várias vezes.  
É na hora que aquilo faz sentido e vem para a sua vida como uma coisa importantíssima, que acabou de 

aprender e nunca mais vai largar. 
 
A intuição vem para minha mente, só que não vejo esse mecanismo. Ninguém vê, ninguém percebe. 

Você só percebe o resultado, que é aquilo que fez sentido e entrou para a sua vida. Porque entender a 
Palavra de Deus é vivê-la. Não adianta você falar que entendeu e não viver o que entendeu. 

 
O intelecto quer ver e diz: “eu quero ver para crer”.  
A fé diz: “eu não vejo mas creio”.  
E muitas vezes só quando você crê é que vai ver. É pela intuição do espírito que entendemos as coisas 

de Deus. Deus só pode revelar a sua Palavra no espírito, porque aí é que está a semelhança. 
Só vou entender a linguagem de Deus onde há semelhança de Deus.  
É no espírito que se fala a língua do céu. 
 
2) Adoração 
A adoração é a nossa resposta. Só é feita no espírito e não 

é um ato isolado. O louvor é um ato isolado, a adoração não. 
Adoração é uma vida respondendo a vida, respondendo a 
revelação de Deus. 

 
Todas as vezes no dia a dia que você pensa em Deus, tudo 

faz para levar sua mente a Deus, esse reconhecimento de que 
Deus é tudo em você, é adoração. 

 
É a nossa resposta ao amor de Deus, e isso é produzido no 

nosso espírito. E é por causa do próprio amor que Deus 
derramou em nós, porque nós não temos esse amor para 
responder. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro 
(I João 4:19). E esse amor que vem em resposta ao amor de Deus é adoração. 

 
Só com meu espírito eu adoro. O diabo nos tapeia confundindo adoração com emoção. “Se você não 

estiver nas nuvens”, você não adora!, mas adora sim. Pela fé você reconhece a revelação de Deus. Todas 
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as vezes que você reconhece a revelação de Deus, que você recebe a revelação como verdade na sua 
vida, a resposta é automática, é uma coisa que faz parte da vida: isso é adoração. É produzida em nosso 
espírito pelo próprio amor de Deus. 

 
3) Consciência 

É o uso literal dessa palavra: conhecer, tomar ciência.  
E a consciência no espírito é o meu conhecimento com 

Deus, no mesmo nível, buscando: da mesma maneira como 
Deus conhece, eu conheço. É aquele padrão de Deus, 
presente no conhecimento de tudo. 

 
É com a consciência que eu reconheço a Palavra de Deus 

como Palavra do próprio Deus, e neste sentido eu tenho 
conhecimento com Deus, não só de Deus mas junto com Deus. 

 
Cuidado!, pois temos também a consciência carnal, que não 

tem nada com a consciência espiritual.  
A consciência carnal é desenvolvida. Ela faz o bem ou o 

mal não pelo bem ou pelo mal em si, mas pela conveniência. 
Por exemplo, ando no máximo a 110 km/h na estrada não por 
obedecer a lei, não porque tenho prazer em obedecer a lei, 

mas porque pode ter um guarda e a multa é muito cara. 
 
A consciência carnal é elástica, essa é mais fácil de detectarmos. Satanás vai colocando os seus 

padrões, minando através da mídia e de tudo o que ele usa, e a sua consciência vai se esticando, se 
esticando, e coisas que você nem podia sonhar em falar passam a ser normais.  

Por exemplo, por muito se proteger a prática homossexual, hoje o homossexualismo é normal, o amor 
livre é normal, o aborto é normal, "pois todo mundo faz"! E a sua consciência vai aceitando, é como um 
elástico, que vai longe. Tudo vai ficando normal. 

 
Essa consciência é que deveria cuidar da moralidade, ou melhor manter a moralidade. 
É muito estranha a expressão “nova moralidade”. A consciência carnal atua na base da conveniência, é 

conveniente, é comparadora, é elástica. Nova moralidade é fazer o imoral ser aceito pela sociedade, é 
mudar a moralidade. 

 
A consciência espiritual é literalmente conhecer com Deus, é conhecer e reconhecer a Palavra de Deus, 

conhecer de uma maneira prática. É uma consciência de convicção: faz o bem pelo bem e rejeita o mal pelo 
mal. 

 
Foi colocada em nós para andarmos de acordo com Deus, por isso foi colocada dentro do espírito. Não é 

influenciada por acúmulo de conhecimento ou pelo ambiente, ou pela criação (DNA). Mas ela tem um 
julgamento totalmente espontâneo, direto e imediato. Bem é o bem e mal é o mal, e quando se faz o mal ela 
acusa. 

 
O homem ideal é quando o espírito está em plena função, obedecendo a cadeia de comando de Deus, 

espírito - alma - corpo. O padrão de Deus está dentro, no interior do homem, chegou pela intuição, anda na 
prática e pode entender o objetivo de tudo que Deus quer. 

 
I Pedro 1:16: Sede santos porque Eu sou santo. 

 
É no espírito que você entende, e esse é o padrão. É alto, 

difícil de entender, mas Deus não iria colocar na Bíblia sem 
que houvesse opção para cumprirmos. É um processo que a 
igreja de Jesus Cristo tem que caminhar. Quem nasceu de 
novo, é igreja de Jesus Cristo, cujo Pai é Santo e os filhos tem 
que ser santos. É por isso que digo que tenho que ser correto 
para meu filho ver em mim o padrão, o filho vai no padrão do 
pai. Isso é modelo lá do céu, está distorcido hoje em dia pelo 
pecado mas está impregnado no homem. 
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1.2. A Trindade: Deus, Jesus, Espírito Santo 
1.2.1. Comentários Iniciais 
A Bíblia nos ensina que há um só Deus ( I Tm 2:5 ). 
Entretanto, ela nos fala de um Pai que é Deus, de um Filho que é Deus e do Espírito Santo que também 

é Deus.  
Podemos dizer que eles são três Deuses? 
Nós somos politeístas, pois acreditamos em mais de um deus? 
De modo nenhum. Deus é um só.  
Mas possui três personalidades, ou seja, é uma só essência que se apresenta, ao mesmo tempo, em 

três pessoas. Não existe, na Bíblia, a palavra “trindade”. Esse termo foi usado pela primeira vez por um 
cristão chamado Tertuliano, que nasceu em Cartago, África, por volta do ano 150 d.C. e foi um grande 
defensor das doutrinas cristãs.  

Daí em diante, a palavra trindade passou a ser usada no vocabulário cristão como é até hoje. 
 
Como pode Deus ser um e ao mesmo tempo três? 
Não existe uma explicação satisfatória para essa questão.  
Lembra? Algumas coisas se discernem somente espiritualmente. A trindade é uma destas coisas. 
Mas podemos tentar falar tudo isto em palavras mais inteligíveis. 
É o que vamos tentar neste capítulo. 
 
Então vamos usar algumas ideias para ilustrar. 
Podemos comparar a trindade divina com um triângulo que, embora seja uma só figura, possui três 

lados.  
 

Figura 05 - Diagrama Antigo da Santíssima Trindade 
31 

 
Podemos pensar ainda em uma molécula de água 

que é composta por três átomos: 2 de hidrogênio e 1 
de oxigênio. 

H2O 
 
 O próprio átomo é formado por três tipos de 

componentes básicos: prótons, nêutrons e elétrons.  

 
Por último, lembremo-nos de que o próprio ser humano é triúno. O homem é composto de corpo, alma e 

espírito, como já vimos no tópico anterior. 
 
Pensando nesses exemplos, podemos ser levados a simplificar muito a questão da trindade. Entretanto, 

a complexidade persiste porque Deus não pode ser explicado pelos argumentos humanos. Cabe a cada um 
de nós conhecer o ensinamento bíblico e crer nele, cientes de que a Palavra de Deus nos dá total 
entendimento de tudo o que é necessário para a nossa salvação . 
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1.2.2. O Que é a Trindade  
A Trindade é um dos assuntos mais profundos da Bíblia. Muitos sábios debatem e não conseguem 

entender.  
 
Agostinho (354 - 430 d.C.), certa vez, estava tentando decifrar o mistério da Santíssima Trindade.  
Por que Pai, Filho e Espírito Santo são ao mesmo tempo uma pessoa e ao mesmo tempo, 3 pessoas. 
Andava pela praia, e sua mente não parava de buscar uma solução para o assunto. Na sua caminhada 

pela praia encontrou um garoto. O menino estava com um recipiente que enchia da água do mar e corria até 
um pequeno buraco na areia, onde jogava toda a água. Corria novamente para o mar, enchendo seu 
pequeno balde improvisado e corria novamente até seu buraco na areia, jogando toda a água. Fazia isto 
repetidas vezes, até que Agostinho interveio na suposta “brincadeira”. 

 
- Ei menino. Você não está percebendo que não adianta você 

buscar a água do mar para encher este buraco na areia? Toda a água 
que você joga aqui, é absorvida pela areia e volta para o mar. 

E o menino respondeu: 
- Pois é Agostinho. É mais fácil eu colocar todo o mar aqui dentro, 

do que você conseguir decifrar o mistério da Santíssima Trindade. 
Agostinho levou um susto com a perspicácia do menino, e quando 

deu por si, percebera que o menino tinha desaparecido. 
 
Esta história ou estória é contada pela tradição Católica e atribuída a Agostinho, pois em seus escritos 

percebia-se em dado momento a voraz necessidade de descobrir o mistério. E logo após, não se vê mais 
em seus livros, nenhuma alusão à Santíssima Trindade e o mistério, somente explicações de como 3 pode 
ser um e um pode ser três. 

 
A trindade são três pessoas divinas, designadas com os nomes de Pai, filho e Espírito Santo. Distintas, 

mas de caráter e harmonia tão perfeitos que constituem um só Deus e não três. Três pessoas que existem 
em eterna comunhão conhecendo-se, amando-se e se dando reciprocamente. 

 
DEUS PAI – Não foi criado e nem gerado. É o “princípio e o fim, princípio sem princípio”; por si só, é Princípio 
de Vida, de quem tudo procede. Possui absoluta comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Atribui‐se ao 
Pai a Criação do mundo.  
 
DEUS  FILHO  –  Procede  eternamente  do  Pai,  por  quem  foi  gerado,  não  criado.  Gerado  pelo  Pai  porque 
assumiu no tempo adequado Sua natureza humana, para nossa Salvação. É Ele Eterno e consubstancial ao Pai 
(da mesma natureza e substância). Atribui‐se ao Filho a Redenção do Mundo.  
 
DEUS ESPÍRITO SANTO – Procede do Pai e do Filho. É como um sopro de amor consubstancial entre o Pai e o 
Filho. Pode‐se dizer que Deus em sua vida íntima é amor, que se personaliza no Espírito Santo. Manifestou‐se 
primeiramente no Batismo e na Transfiguração de Jesus. Depois no dia de Pentecostes sobre os discípulos. 
Habita nos corações dos fiéis com o dom do amor. Atribui‐se ao Espírito Santo a Santificação do mundo. 

 
O Pai é pura Paternidade, o filho é pura Filiação e o Espírito Santo, puro nexo de Amor.  
São relações subsistentes, que em virtude de seu impulso vital, saem um ao encontro do outro em 

perfeita comunhão, onde a totalidade da Pessoa está aberta à outra distintamente.  
 
Os três possuem atributos e qualidades divinas: 
Eternidade, Onipresença, Onisciência, Onividência, Santidade, Amor, Verdade... 
 
Os três são um só. A unidade absoluta das três pessoas não desfaz a sua individualidade. São 

mencionados no mesmo tempo em lugares diferentes: 
Mt 3:16-17: Batizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito 

Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele; e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo. 
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1.2.3. Uma Exposição Bíblica da Trindade (H. Wayne House 31) 

Introdução 
A palavra “Trindade” nunca é usada na Bíblia, nem a doutrina do trinitarianismo jamais é ensinada 

explicitamente nas Escrituras, mas o trinitarianismo é a melhor explicação da evidência bíblica. A exposição 
teológica da doutrina resultou de ensinos bíblicos claros, porém não abrangentes. É uma doutrina essencial 
para o cristianismo porque se concentra em quem Deus é, e especialmente na divindade de Jesus Cristo. 
Como o trinitarianismo não é ensinado explicitamente nas Escrituras, o estudo da doutrina é um esforço de 
reunir temas e dados bíblicos por meio de um estudo teológico sistemático e pela observação do 
desenvolvimento histórico da atual concepção ortodoxa acerca de qual é a apresentação bíblica da 
Trindade. 
 

Elementos Essenciais da Trindade 
1. Deus é um. 
2. Cada uma das pessoas da Deidade é divina. 
3. A unidade de Deus e a trindade de Deus não são contraditórias. 
4. A Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) é eterna. 
5. Cada uma das pessoas de Deus tem a mesma essência e não é inferior ou superior às outras em essência. 
6. A Trindade é um mistério que nunca poderemos entender plenamente. 
 

Tabela 01 - A Trindade na Bíblia 
 

Ensino Bíblico Velho Testamento Novo Testamento

Deus é Um 
Ouve, Israel, o senhor nosso Deus é o 
único Senhor (Dt 6:4; cf. 20:2-3; 3:13-
15).  

Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, 
honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém 
(1Tm 1:17; cf. 1Co 8:4-6; 1Tm 2:5-6; Tg 2:19). 

Três Pessoas Distintas 
descritas como Divinas 

O Pai: Ele me disse: “Tu és meu Filho, 
eu hoje te gerei” (Sl 2:7) 

...eleitos segundo a presciência de Deus Pai... (1Pe 
1:2; cf Jo 1:17; 1Co 8:6; Fp 2:11) 

O Filho: Ele me disse: “Tu és meu 
Filho, eu hoje te gerei” (Sl 2:7; cf. Hb 
1:1-13; Sl 68:18; Is 6:1-3; 9:6). 

Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe 
abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo 
como pomba, cindo sobe ele. E eis uma voz dos 
céus, que dizia: “Este é o meu filho amado, em 
quem me comprazo” (Mt 3:16-17) 

O Espírito Santo: No princípio criou 
Deus os céus e a terra... e o Espírito 
de Deus pairava por sobre as águas 
(Gn 1:1-2; cf. Ex 31:3; Jz 15:14; Is 
11:2). 

Então disse Pedro “Ananias, por que encheu 
Satanás teu coração, para que mentisses ao 
Espírito Santo...? Não mentiste aos homens, mas a 
Deus” (Atos 5:3-4; cf. 2Co 3:17). 
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1.2.3. O Desenvolvimento Histórico da Doutrina da Trindade  

Introdução  
A doutrina da Trindade é essencial ao cristianismo bíblico. Ela descreve os relacionamentos existentes 

entre os três membros da Divindade de um modo consistente com a Escritura. 
É fundamental nessa doutrina a questão de como Deus pode ser ao mesmo tempo um e três.  
Os primeiros cristãos não queriam perder o seu monoteísmo judaico enquanto exaltavam o seu 

Salvador. Surgiram heresias quando as pessoas procuraram explicar o Deus cristão sem se tornarem 
triteístas (como os judeus rapidamente os acusaram de ser).  

Os cristãos argumentaram que o monoteísmo judaico do Antigo Testamento não excluía a Trindade. 
O clímax da formulação trinitário ocorreu no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C.  
Devemos a esse concílio a expressão do conceito ortodoxo da trindade.  
Todavia, para apreciarmos o que disse o concílio é útil acompanharmos o desenvolvimento histórico da 

doutrina. Isso não significa que a igreja ou qualquer concílio tenha inventado a doutrina. Antes, foi para 
responder às heresias que a igreja explicou o que a Escritura já pressupunha. 

 

Docetistas 
Quando: Final do primeiro século 
Quem: Basílides, Valentino, Patripassianos, Sabelianos 
Negação: Genuína Humanidade de Cristo 
Como: Jesus parecia humano, mas de fato era divino. 
Resposta: Se Cristo não fosse humano, ele não poderia redimir a humanidade (Hb 2:14, I Jo 4:1-3). 

Opositores: Irineu, Hipólito. 

Ebionitas 
Quando: Segundo século 
Quem: Judaizantes 
Negação: Genuína Divindade de Cristo 
Como: Cristo recebeu o Espírito após o seu batismo. Ele não foi pré-existente. 
Resposta: Somente um Cristo divino é digno de adoração (Jo 1:1; 20:28; Hb 
13:8). 
Opositores: Irineu, Hipólito, Orígenes, Eusébio. 

Arianos 
Quando: Quarto século 
Quem: Ário, presbítero de Alexandria, Orígenes (?) 
Negação: Genuína Divindade de Cristo 
Como: Cristo foi o primeiro e mais elevado ser criado. Homoiousia e não 
homoousia. 
Resposta: Somente um Cristo divino é digno de adoração. Essa posição tende 
ao politeísmo. Só Cristo divino pode salvar (Fp 2:6, Ap 1:8). 
Opositores: Atanásio, Ósio. 

Apolinarianos 
Quando: Quarto século 
Quem: Apolinário, bispo de Laodiceia 
Negação: Plenitude da Humanidade de Cristo 
Como: O Logos divino tomou o lugar da mente humana. 
Resposta: Se Cristo não tivesse uma mente humana, Ele não será 
verdadeiramente humano (Hb 2:14, I Jo 4:1-3). 
Opositores: Vitalis, Papa Damaso, Basílio, Teodósio, Gregório de Naziano, 
Gregório de Nisa. 

 

Figura 06 - Falsas Concepções Acerca da Pessoa de Cristo 4 

Nestorianos 
Quando: Quinto século 
Quem: Representados por Nestório, bispo de Constantinopla 
Negação: Unidade da pessoa humana de Cristo com a divina 
Como: A união era moral e não orgânica. Assim eram duas pessoas. O humano era completamente controlado pelo divino. 
Resposta: Se a morte de Jesus fosse o ato de uma pessoa humana, e não um ato de Deus, ela não poderia ser eficaz (Ap 1:12-18). 
Opositores: Cirilo de Alexandria. 

Eutiquianos 
Quando: Quinto século 
Quem: Representados por Eutiques Teodósio II 
Negação: Distinção das naturezas humana e divina de Cristo 
Como: Monofisismo: a natureza humana foi absorvida pela divina para criar uma 3ª nova natureza - um tertium quid. 
Resposta: Se Cristo não fosse homem nem Deus, ele não poderia redimir como homem ou como Deus (Fp 2:6). 
Opositores: Flaviano de Constantinopla, Papa Leão, Teodoreto, Eusébio de Doriléia. 

 
4 Teologia Cristão em Quadros - https://doceru.com/doc/sv1v81x  
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Avivamento 
 
 
 

Atos 2:1: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 
estavam todos reunidos no mesmo lugar;  

2:2: de repente, veio do céu um som, como de 
um vento impetuoso, e encheu toda a casa 

onde estavam assentados.  
2:3: E apareceram, distribuídas entre eles, 

línguas, como de fogo, e pousou uma sobre 
cada um deles.  

2:4: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
passaram a falar em outras línguas, segundo 

o Espírito lhes concedia que falassem. 
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2. Avivamento 

2.1. Avivamento vem pelo Espírito 
Jesus tinha 70 seguidores, dos quais 12 discípulos. 

Estes os seguiam constantemente. Mas muitos o 
seguiam esporadicamente, como quando da 
multiplicação de pães e peixes, que tinha mais de 5 mil 
homens fora as mulheres e crianças. 

 
Mas depois da prisão, todos fugiram, menos 5. 
 
Acompanharam de perto a crucificação de Jesus 

somente as três Marias (Maria a mãe de Jesus, Maria 
(esposa de Clopas) e Maria Madalena), além de João o 
Apóstolo e Salomé a tia de Jesus (esposa de Zebedeu 
e mãe dos apóstolos João e Tiago). Veja João 19:25. 

 
Portanto somente 5 pessoas. Onde estavam as outras 65 pessoas? 
 
E os seus seguidores? 
 
Fugiram... 
 
 
 

Aí 50 dias depois veio o Pentecoste. 
 
Atos 2:1-4 - Pentecostes. 
1 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos 

reunidos no mesmo lugar.  
2 De repente veio do céu um ruído, como que de um vento 

impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.  
3 E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se 

distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma.  
4 E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a 

falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que 
falassem. 

 
Depois da prisão e antes do Pentecoste, a igreja havia-se 

trancado por medo. 
 
Mas depois do Pentecoste, a igreja precisava ser trancada 

por falta de medo.  
 
 
 

E até trancados cantavam, se alegravam e ganhavam almas para Jesus.  
 
Foi necessário então começar a matar. 
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Atos 7:54-60 - Morte de Estevão. 
54 Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e 

rangiam os dentes contra Estêvão.  
55 Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, 

viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus,  
56 e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem 

em pé à direita de Deus.  
57 Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, 

e arremeteram unânimes contra ele  
58 e, lançando-o fora da cidade o apedrejavam. E as 

testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo 
chamado Saulo.  

59 Apedrejavam, pois, a Estêvão que orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.  
60 E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, 

adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. 
 
Os cristãos daqueles tempos sorriam diante da Pobreza, regozijavam-se nos açoites, orgulhavam-se da 

sua humilhação, cantavam à meia-noite na prisão, cortejavam a morte e distribuíam com todos, por toda 
parte, a vida abundante que possuíam. 

 
O nome disto é avivamento. 
 
Quero mostrar agora os dois versículos que melhor ilustram o avivamento daqueles tempos: 
Atos 2:41 De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se 

quase três mil almas;  
42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.  
43 Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos.  
44 Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.  
45 E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um.  
46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e 

singeleza de coração,  
47 louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que 

iam sendo salvos. 
 
Atos 4:31 E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito 

Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus.  
32 Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma 

das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.  
33 Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles 

havia abundante graça.  
34 Pois não havia entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam terras ou casas, 

vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos.  
35 E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. 
 
Gosto demais destes versículos. 
Naquele tempo a sombra de Pedro curava, os lenços de suor de Paulo curavam, os apóstolos e seus 

seguidores curavam, faziam milagres, ressuscitavam e faziam prodígios.  
Quando me perguntam porque hoje os cristãos não fazem também estas coisas, respondo com estes 

dois versículos acima. 
As maravilhas e sinais só eram possíveis porque havia avivamento, havia temor, havia conversão plena 

à causa de Cristo, havia amor pela obra de Deus, por Jesus, havia amor uns pelos outros. 
 
Somente teremos avivamento em nossas igrejas se tivermos um amor pela causa de Cristo como nas 

passagens acima de Atos 2 e 4. 
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2.2. O que é e não é Avivamento 
 

Avivamento Não é Avivamento é 
Não é barulho Mas traz barulho
Não é Programa Agendado pela Igreja Mas traz organização na Igreja 
Não é mudança doutrinária  Mas é o uso generalizado da doutrina 
Não é mudança litúrgica Mas traz mudança na liturgia
Não é 2 espirituais na Igreja Mas traz espirituais para a Igreja 
Não é eclosão de dons carismáticos e sinais Mas traz sinais, milagres, dons e os frutos do Espírito
Não é modismo Mas o despertamento que Deus quer para a Igreja
Não leva a Igreja à fuga do mundo Mas leva a Igreja a confrontar o mundo 
Não é Evangelização em massa Mas Leva à Evangelização em massa 
Avivamento Não é ação da Igreja Avivamento é Ação de Deus. É obra do Espírito Santo.

 

Buscamos um Avivamento 
...Que traga de volta o Espírito Santo às nossas igrejas, afastado que foi pelo formalismo, hipocrisia e 

vaidade do povo de Deus (Gn 6:3, I Ts 5:19, Ef 4:30). 
...Que traga de volta os crentes aos nossos templos, para voltarem à prática do agradecimento, da 

oração e adoração a Deus (Sl 27:4, 84:10, At 1:13-14). 
...Que dê à igreja o padrão bíblico de Atos dos Apóstolos, onde em toda a alma havia temor, e muitos 

sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos (At 2:43). 
...Que tome a igreja das mãos de obreiros néscios, insinceros, profanos, caluniadores, divisores, 

iracundos, vaidosos, infiéis, orgulhosos, sem amor, senhores de si, e que não aceitam a operação de Deus 
para esse tempo do fim, entregando-a nas mãos de quem de fato e de direito é o Senhor dela: O Espírito de 
Deus. 

...Que faça-nos voltar ao antigo critério de escolha dos obreiros para apascentar o rebanho, onde o 
próprio Deus fazia a escolha, sem nenhum apadrinhamento e preferência pessoal (At 13:2, 9 e 15). 

...Que faça os crentes saírem de quatro paredes, para um evangelismo amplo e irrestrito, antes da volta 
gloriosa de Jesus (Mt 24:14). 

...Que tire os crentes da frente da maléfica programação televisiva, levando-os para uma vida de temor e 
santidade ao Senhor (Sl 131:3). 

...Que traga arrependimento e confissões de pecados, motivando os crentes a temerem a Deus e 
evitarem a iniquidade, causa maior da falta de curas e milagres no meio do povo de Deus (Tg 4:9, 5:16). 

...Que traga de volta os crentes ao primeiro amor e a prática das antigas primeiras obras, negligenciadas 
e deixadas de lado pela chamada modernidade (Ap 2:4 e 5). 

...Que devolva aos obreiros do Senhor, a santa ousadia no falar, apontando e nomeando os pecados, 
sem rodeios e precauções de perder membros da igreja (At 4:29, 13:10, 11 e Mt 3:7 a 10). 

...Que traga de volta os dons espirituais e a divina sabedoria para usá-los corretamente, segundo a sábia 
revelação e orientação do Espírito de Deus (II Cr 12:31, Rm 12:6 a 8). 

...Que devolva aos nossos jovens aquela força apregoada por João, e que foi perdida pelos desejos 
sensuais da carne, que ocupou mentes e corações da mocidade (I Jo 2:14, I Sm 16:11). 

...Que infunda vida poderosa nos institutos e seminários bíblicos e teológicos, mostrando que o poder de 
Deus não está apenas no papel, mas na vida real dos servos e servas de Deus (At 26:24). 

...Que tire da U.T.I. muitas vidas cristãs que agonizam, por faltar alimento sólido consistente da Palavra 
de Deus, e por padecerem vitimadas por intoxicação alimentar com doutrinas falsas e errôneas (I Tm 4:1). 

...Que devolva à nossa Escola Dominical a mesma graça e beleza que tinha nos primórdios da obra 
pentecostal no Brasil, dando a todos a oportunidade de crescerem e robustecerem-se na fé (Pv 22:28). 

...Que devolva aquele santo desejo de tudo ter em comum, repartindo com todos, segundo cada um 
havia de mister (At. 2:44 a 46 e At 4:32-35). 

...Que reacenda o pavio fumegante, tornando a igreja numa grande e gigantesca obra amada por Deus, 
respeitada por satanás e temida pelos adversários. 

 
 
A Igreja não promove nem faz avivamento. A Igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho 

da sua chegada. 
 
A soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana.  
O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o Caminho do Senhor. 
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Os avivamentos sempre aconteceram em épocas de crise. 
Como a que estavam passando os apóstolos: estavam sendo perseguidos e assassinados, tanto pelos 

Romanos como pelos Judeus. 
 
O avivamento é essa erupção de Deus na história, a manifestação de seu poder irresistível, sua graça 

soberana e seu favor ilimitado, arrancando a igreja dos escombros de uma religiosidade fria e morta. 
 
A chave do avivamento de hoje é: 
- Fortalecer os crentes. 
- Alcançar os não crentes. 
 
Mas porque o avivamento não chega.  
Qual o problema? 
Não é com Deus. Ele é imutável. Deus é campeão invicto em todas as batalhas.  
 
Não é com a Bíblia. Ela não muda. Ela não pode falhar.  
Nem com a doutrina. Deus honra a doutrina que o honra.  
 
O problema é a Igreja. O problema somos nós. 
 
Nós somos o maior obstáculo ao avivamento. Nós somos os culpados nesta história. 
 
Hoje Deus quer falar contigo de modo simples, neste texto simples, mas que vai falar muito com seu 

espírito. Tem que mexer com a sua vida, se você não se opuser a ela.  
  
Opor-se ao avivamento é resistir ao ES, é ir contra Deus, é lançar-se contra a Bíblia. 
 

2.3. Atitudes para Conseguir o Avivamento 
Como podemos chamar o avivamento ou notar a sua presença? 
 
Existem 5 atitudes que precisamos tomar: 

1. Profunda convicção do Pecado 
Quando temos convicção do pecado, temos a primeira evidência da chegada do avivamento. Mas o 

pecado é também o grande obstáculo ao avivamento. 
 
A igreja acha hoje tudo normal. Crentes hoje estão envolvidos com jogos, bebidas alcoólicas e vícios. 

Acham normal sonegar impostos, dar nota fria e forjar documentos. 
Jovens envolvem-se em namoros mistos e licenciosos. Ficam com um depois com outro. 
Estudantes crentes acham normal colar na prova ou serem alunos medíocres, não vendo necessidade 

de dar exemplo. 
Os crentes não se constrangem em sair do culto e ir para os barzinhos, ou tricotar com língua amarga e 

pontiaguda a vida dos seus irmãos.  
A maledicência campeia solta na igreja e ninguém acha isso anormal. 
O divórcio sem respaldo bíblico está se tornando comum entre os evangélicos.  
A igreja está-se tornando cada vez mais insensível e dormente.  
Enquanto a igreja não se quebrantar, não se arrepender, não se voltar para Deus e não apartar o santo 

do vil e do perverso, ela não poderá ser usada pelo Senhor. Jeremias 15:19. 
Enquanto a igreja não se humilhar e não se converter de seus maus caminhos, o avivamento não virá. II 

Crônicas 7:14. 
Enquanto não chorar pelos seus pecados, não se alegrará com o derramamento do Espírito. Enquanto 

não sofrer as dores de parto, não terá a alegria de gerar filhos espirituais. Primeiro sofrer e chorar para 
depois se alegrar e gloriar. 

O pecado reverte as circunstâncias. Sansão, ungido de Deus, mesmo tendo um nome cujo significado é 
“sol”, morreu cego, na escuridão, por causa do pecado. Seu nome significa luz, mas morreu rodeado de 
trevas. 

Quando há pecado na igreja, o inimigo prevalece contra ela. 
Onde o pecado é tolerado, o Espírito Santo é apagado, o Deus da graça é ultrajado, o sangue de Cristo 

é pisado, o rosto de Jesus é cuspido, e Deus se afasta. 
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Quando Josué soube da derrota de Israel em Ai, rasgou as suas vestes, lançou-se de rosto em terra, ele 

e os anciãos, e deitaram pó sobre a cabeça e oraram e lamentaram, mas Deus disse a Josué: “...Levanta-
te; por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou..... pode ficar de pé. Não adianta orar sem 
resolver primeiro o problema do pecado. E disse-lhe mais: “... já não serei convosco, se não eliminardes do 
vosso meio a cousa roubada.” Josué 7:10-12. 

 
O Sacerdote Eli pensou que a arca, símbolo da presença de Deus, daria vitória a Israel sobre os filisteus, 

mesmo estando seus filhos em pecado. Mas Deus não tem compromisso de abençoar um povo quando sua 
aliança é quebrada. Os filisteus capturaram a arca, venceram os israelitas e mataram os filhos de Eli. Deus 
não permite ao seu povo vencer, se há pecado em seu meio. 

 
O profeta Elias só subiu ao cume do Monte Carmelo para pedir chuvas, depois que removeu do meio de 

Israel, o terrível ídolo Baal, deus da prosperidade e das chuvas. Primeiro tirou Baal; depois orou. As chuvas 
torrenciais do espírito não virão sobre a igreja, se não removermos do nosso meio o pecado. 

 
Onde estão os pecados. 
Muitos são os pecados. Mas enumeramos agora os mais destrutivos. 

1. Infidelidade nos Dízimos. Ml 3:8-9, antes de Ml 3:10. 

2. Infidelidade Conjugal.  
Onde a aliança conjugal é quebrada, feridas são abertas, vidas são pisadas, os filhos são machucados; 

a família é ultrajada, a Palavra de Deus, desobedecida, a igreja, debilitada, e o avivamento não vem. Ml 
2:10-16 

3. Rebeldia 
A Rebeldia é como o pecado da feitiçaria. I Samuel 15:23. 

4. Desonestidade 
O crente precisa ser íntegro, correto, verdadeiro, transparente em seus negócios, em suas ações e 

atitudes. 

5. Pecados da Língua 
Quantos crentes ainda não abandonaram a mentira, a maledicência, a fofoca, a murmuração, a crítica 

destrutiva. Seus lábios são fontes amargas, sua língua despeja palavras torpes e imorais, piadas 
irreverentes e chacotas com o nome de Deus. 

6. Mundanismo 
Há crentes envolvidos com jogo, bebedeiras, farras, danças, clubes de diversão, namoro escandaloso, 

fornicação, pornografia, homossexualismo. 

7. Negligência Espiritual 
Muitos crentes são omissos, medrosos, frios na oração, sem fervor na meditação da Palavra, sem amor 

pelas vidas sem Cristo. 
 
Em 1966, um poderoso avivamento visitou uma Missão na África do Sul. Antes, porém, eles oraram doze 

anos. Nos últimos três meses que antecederam o derramamento do Espírito, só conseguiram chorar, 
tamanha era a convicção do pecado promovida pelo Espírito Santo. 

 

2. Intimidade com Deus 
A motivação das pessoas hoje em procurarem a Deus é receber uma bênção. Essa busca visa não à 

manifestação da glória de Deus, mas ao bem-estar do homem, do pedinte. Pouco a pouco o antigo 
evangelho vem sendo substituído por um evangelho antropocêntrico. Tudo gira em torno do homem. 
Estamos assistindo dia a dia à divinização do homem e à humanização de Deus. 

 
Os crentes vivem mais preocupados com o ter do que com o ser. Correm mais atrás de maravilhas do 

que de Santidade. 
 
O avivamento, entretanto, corrige essas distorções. A igreja passa a ter mais sede de Deus do que das 

bênçãos que ele lhe possa proporcionar. As pessoas começam a vir na igreja para agradecer em vez de 
virem para pedir. 
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No avivamento, a igreja não apenas lê a Palavra de Deus, mas busca o Deus da Palavra. Não apenas 
carrega a Bíblia, mas retém a Palavra. Não apenas conhece a letra da Palavra, mas conhece o Espírito da 
Palavra. 

 

O grande sinal do avivamento é que o povo sempre quer mais Deus. Como Moisés, mesmo depois de 
estupendas revelações do Sinai, ainda queria mais, esperava mais, buscava mais, ainda pedia para ver a 
glória suprema de Deus. 

No avivamento o nosso coração não se distrai com banalidades. Paulo disse que os seus troféus do 
passado são considerados com refugo, esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Deus. 
Filipenses 3:8. “...para mim o viver é Cristo...” Filipenses 1:21. 

 
Intimidade com Deus é viver com Deus. 

É viver em Deus. 
É viver para Deus.  

É mergulhar no inesgotável oceano da comunhão com Deus. 
 

3. Vida Abundante de Oração 
Todo Avivamento é precedido de oração. 
 
Estamos vivendo tempos de estiagem e sequidão porque a igreja fala de 

oração, mas não ora.  
Prega grandes sermões sobre oração, mas não dobra os joelhos.  
Possui ricos discursos teológicos sobre oração, mas não comparece às 

noites de vigília. 
 
Em muitas igrejas, a reunião de oração está em estado de coma, está na 

UTI prestes a morrer.  
O povo anda muito ocupado para ocupar-se com Deus em oração. 
 

Mas falta de oração é sintoma, é consequência e não causa.  
A causa é a frieza espiritual, e ausência de amor a Deus.  
Por isso, quando o povo começa a buscar avivamento, a primeira necessidade que sente é orar.  
E quando a igreja ora, ela mesma é transformada, sua vida ganha novo vigor, e maravilhas começam a 

acontecer. 
 

Isaías 62 nos dá um modelo como deve ser esta oração. 
 

6 e Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia, nem de noite; ó vós, os 
que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, 

 7 e não lhe deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. 
 

1. Oração Perseverante: Todo dia, sem cessar 

2. Oração de Expectativa: Esperando que restabeleça Jerusalém. 

3. Oração de Ousadia: fazei lembrar ao Senhor, a Deus? 

4. Oração ininterrupta: não descansareis. 

5. Oração Inoportuna: e não lhe deis a ele descanso. 

6. Oração que Quer Resposta: Até que... 
 

Só parar de orar depois de receber a benção. 
 

George Muller, um grande pregador, teve mais de 3000 orações respondidas.  
Além deste impressionante número, impressionante é ele anotar suas orações. Mas até tudo bem, 

porque eu muitas vezes escrevo minhas orações. Ele escrevia todas e ele anotar as orações atendidas é 
ainda mais impressionante. 

Todavia, dois amigos pelos quais ele orou a vida toda, até o dia da sua morte, continuaram com o 
coração endurecido. Um converteu-se no dia da morte de George Muller; o outro no dia do seu 
sepultamento. 

O avivamento da África durou 12 anos desde que começaram a orar por ele.  
Não podemos desistir. Deus não age segundo o nosso cronograma.  
Ele não obedece à nossa agenda. Ele é soberano e livre. Nosso dever é orar até que... 
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7. Oração específica: até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor 
na terra. 
Para o avivamento, devemos orar pela Igreja, por nossos inimigos, pelo pastor e sua família, pelos 

vizinhos e até pelas casas de umbanda e espiritismo da região. 
 

4. Sede da Palavra 
Dois obstáculos se interpõem no caminho de um 

autêntico e genuíno avivamento bíblico:  
- o primeiro é a experiência mística, à parte da Bíblia, 

como norma de vida; 
- o segundo, a erudição teológica, sem a unção do 

Espírito e sem vida consagrada. 
 
Precisamos aspergir a gloriosa doutrina bíblica que 

temos com o óleo do Espírito, e ter uma vida de santidade 
que recomende a doutrina que pregamos.  

Avivamento, portanto, é a junção de ortodoxia e 
piedade. Ortodoxia sem piedade gera aridez. Gera Pompa 

extrema. Piedade sem ortodoxia produz misticismo. 
Não podemos separar o que Deus uniu. 
 
O extraordinário avivamento de Tessalônica foi descrito por Paulo como o resultado da pregação 

evangélica no poder do Espírito Santo (I Tes 1:5). 
 
Onde a Palavra de Deus é deixada de lado, o Deus da Palavra é rejeitado. 
Quando o povo perde a Bíblia como único referencial de fé e conduta, sua ruína é iminente. 
 
Muitos crentes buscam apenas experiências, mas não querem saber de estudar a Bíblia. Querem 

sensacionalismo, grandes pregações, milagres e coisas extraordinárias, mas não estudar doutrinas. Dizem 
que o que importa é a luz interior, a experiência íntima, o testemunho interno do Espírito.  

Mas o avivamento tira a Bíblia do baú. Tira a Bíblia da mesa da sala e a coloca no criado mudo, sendo 
lida todo dia. 

 
Alguém disse: “Este livro o afastará do pecado ou o pecado o afastará deste livro”.  
Deus não está dormindo; também não está de férias. Não envelheceu nem tampouco se aposentou.  
Ele está no Trono, .... reinando. Suas palavras estão aqui... 
 
Quem tem intimidade com a Palavra, tem intimidade com o Deus da Palavra. E quem tem intimidade 

com Deus sabe o que é avivamento. 
Que nestes dias Deus nos dê fome não de pão, mas da Palavra. Amós 8:11. 
 

5. Evangelização Fervorosa 
O avivamento culmina com um evangelismo forte e fervoroso.  
 
Evangelismo é obedecer a grande comissão de Mateus 28:18-20: 
E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos. 

 
1) IR - 2) FAZER DISCÍPULOS - 3) ENSINÁ-LOS 
 
Não precisa ir para a Etiópia, trabalhar para juma ONG e dar sopa para refugiados. 
 
Evangelismo nós podemos fazer em nossas casas, pois nossos amigos, parentes e vizinhos, precisam 

conhecer Cristo, ser discipulados e ensinados o que devem fazer: buscar, discipular e ensinar outros... 
Onde o círculo de discipulado de Cristo se é ensinado e praticado. 
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O crente é como milho de pipoca: quando ele é 
banhado pelo óleo e recebe o fogo, salta logo da 
panela e nunca mais volta a ser milho.  

 
Só o milho estragado queima mirrado no fundo 

da panela. Todo milho bom vira pipoca. Assim é o 
crente impactado por Deus.  

 
Quando banhado pelo óleo do Espírito, é 

inflamado, e o fogo da Palavra arde em seu 
coração. 

 
Que Deus possa hoje nos inflamar assim 

também. Que Deus nos leve ao choro, às lágrimas, 
em favor das almas perdidas.  

 
Temos evangelizado com os olhos secos 

demais. A situação dos perdidos não nos aflige. 
Falamos de Cristo com frieza, sem urgência e sem 
paixão. Pessoas morrem e vão para o inferno bem 
diante dos nossos olhos, e isso não nos faz chorar. 

 
 
Hoje somos 2,5 bilhões são cristãos. Mas 4,8 bilhões não são. (mais de 2/3 da população). 
 
Nos últimos 50 anos,  

o islamismo cresceu mais de 500 %,  
o hinduísmo 167 %,  
o budismo cresceu 147 % e  
o cristianismo cresceu 119 %. 

 
Na verdade o percentual de crescimento anual dos cristãos no mundo já foi maior há 50, 40, 30 anos 

atrás. Hoje o crescimento do Cristianismo é menor de 9% da população mundial. 
 
Sim. O percentual de crescimento do cristianismo na população mundial vem caindo ano a ano desde a 

década de 80, da mesma maneira que foi mudado o modo de pregar.  
 
Foi começado a se dar ênfase no eu, na prosperidade de cada um, no que você poderia fazer para se 

dar melhor neste mundo (pregação egocêntrica) em vez da pregação Cristocêntrica (Salvação, 
Ressurreição, Dons, Espírito Santo, Milênio, Volta de Cristo, Cura da Alma e corpo...) que é o que se 
pregava nas décadas de 50, 60, 70 e 80. Nós vimos isto muito bem no livro 004, Prosperidade segundo o 
AT e NT. 

 
Hoje o número de islâmicos está chegando à casa dos 2 bilhões de pessoas. 
 
Está na hora de Mudar. 
 
Mas preciso chamar sua atenção que, após o aparecimento das igrejas pentecostais no mundo, 

principalmente na década de 20 do século passado, e no estabelecimento destas igrejas pentecostais e as 
igrejas tradicionais nas Américas, o número de cristãos aumentou exponencialmente. 

 
E a partir da década de 50, quando muitas delas se estabeleceram no Brasil, e países da América do 

Sul, o número de cristãos aumentou e o número de missionários enviados para outros países vindo das 
Américas também aumentou. 

 
Vale lembrar também que até 1950, o número de cristãos era bastante estimado, não havendo 

estatísticas periódicas e confiáveis para se basear. 
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Tabela 02: População Mundial x Percentual de Cristãos 

Ano População no 
Mundo 

Número de 
Cristãos

% cristãos 
da pop.

% cresc. 
cristão

% c. c. ao 
ano 

1 AD 300.000.000 1 0 0 - 
33 300.200.000 70 0,00 6.900 - 

100 300.700.000 500.000 0,17 714.000 10656,72 
200 301.100.000 2.000.000 0,7 300 3,00 
300 302.200.000 5.000.000 1,6 150 1,50 
400 303.600.000 10.000.000 3,3 100 1,00 
500 304.900.000 15.000.000 5 50 0,50 
600 305.900.000 20.000.000 6,5 33,3 0,33 
700 307.000.000 24.000.000 7,8 20 0,20 
800 308.000.000 30.000.000 9 25 0,25 
900 309.000.000 40.000.000 13 33,3 0,33 

1000 310.000.000 50.000.000 16 25 0,25 
1100 335.000.000 70.000.000 20,9 40 0,40 
1200 360.000.000 80.000.000 22,2 14,3 0,14 
1300 400.000.000 75.000.000 18,7 -6,25 -0,06 
1400 450.000.000 80.000.000 17,8 6,7 0,07 
1500 500.000.000 100.000.000 20 25 0,25 
1600 580.000.000 125.000.000 21 25 0,25 
1700 770.000.000 155.000.000 20 24 0,24 
1750 791.000.000 160.000.000 20,2 3,2 0,06 
1800 978.000.000 200.000.000 20,4 25 0,50 
1850 1.262.000.000 278.000.000 22 39 0,78 
1900 1.650.000.000 400.000.000 24,2 44 0,88 
1950 2.518.629.000 856.000.000 34 40 0,80 
1960 3.021.475.000 1.027.301.000 34 20 2,00 
1970 3.692.492.000 1.218.000.000 33 22 2,20 
1980 4.434.682.000 1.507.000.000 34 23,7 2,37 
1990 5.263.593.000 1.747.000.000 33,2 16 1,60 
2000 6.070.581.000 2.009.362.000 33,1 15 1,50 
2010 6.812.248.000 2.250.000.000 33 12 1,20 
2020 7.510.700.000 2.501.063.000 33,3 11,2 1,12 

* 2030 8.111.883.000 2.733.704.000 33,7 9,3 0,93 
* 2040 8.623.136.000 2.940.489.000 34,1 7,6 0,76 
* 2050 9.050.494.000 3.097.736.000 34,4 5,3 0,53 

 

* Projeção 
 

Nesta tabela poderíamos ficar muitas horas explicando cada momento, cada mudança nos números. 
 
 

 
 

Figura 07 - Países no Mundo por Percentual de Cristãos 5 

 
5 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia_das_popula%C3%A7%C3%B5es_por_religi%C3%A3o - Junho 2014 
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Em 2020 no mundo tínhamos: 
- 2,25 bilhões de cristãos,  - 1,6 bilhão de muçulmanos,  
- 900 milhões de hindus,   - 500 milhões de budistas e  - 15 milhões de judeus.  
 

E destes 2,25 bilhões de cristãos de 2020, há pouco mais de 1 bilhão de católicos romanos (a grande 
parte não praticante), 900 milhões de protestantes de várias denominações e crenças e 250 milhões de 
ortodoxos. 

 

Segundo o http://www.mai.org.br/ (fora do ar) éramos 53 milhões de evangélicos no Brasil (2010). Hoje 
somos mais de 70 milhões de evangélicos para uma população de 215 milhões. 6 7 Portanto 145 milhões 
não são. A maioria professa-se católico, mas não pratica, desconhece o Cristo Vivo.  

 

Portanto precisamos evangelizar, enviar pessoas aqui mesmo para o Brasil primeiro, e depois para 
outros países.  

 

Vendo a estatística das denominações verificamos que a maioria delas tem muitas igrejas nas cidades. 
Mas na área rural estas igrejas são cada vez mais raras e carentes de líderes e infraestrutura. Precisamos 
urgentemente evangelizar o Brasil. 

 

 
 

Figura 08 - Distribuição dos Evangélicos no Mundo 8 
 
 

Fontes: 
https://www.youtube.com/watch?v=smO4vXKXxYM - muito bom este vídeo da Western Conservatory of 

the Arts and Sciences dos Estados Unidos, que mostra, de forma gráfica, o crescimento desde o ano 33 
d.C. do Cristianismo, Catolicismo, Império Bizantino, Islamismo, comunismo e outras ideologias correlatas. 

https://www.youtube.com/watch?v=j2TuQJfJlCo - A Expansão da Igreja Primitiva 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_populacional 
http://girouniversal.wordpress.com/2009/10/18/crescimento-do-cristianismo-em-2050/ 

 
6 https://www.comunidadeicaminhoneocatecumenal.com/2022/02/quantos-catolicos-existem-no-mundo.html  
 
7 https://sigeigrejas.com.br/o-brasil-tem-70-milhoes-de-evangelicos-cerca-de-30-da-populacao/ 
 
8 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Percentual_de_protestantes_por_pa%C3%ADs_em_2020.png  
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Céu e Inferno 
 
 
 

II PEDRO 2:4: Ora, se Deus não poupou anjos 
quando pecaram, antes, precipitando-os no 

inferno, os entregou a abismos de trevas, 
reservando-os para juízo; 

 
Nunca pude convencer-me de que o universo possa ter sido 

criado, e a humanidade aparecido na nossa pequenina Terra 
apenas para montar a novela interminável que chamamos de 
história. Isso seria o mesmo que construir um grande estádio para 
a exibição de dominó, ou um grande teatro de ópera para um 
recital de gaita. Deve haver outro destino, além de uma simples 
utilização da criatividade física, intelectual e espiritual que nos foi 
concedida. 

Malcolm Muggeridge, sobre a humanidade. 
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3. Céu e Inferno 

3.1. Comentários Iniciais 
Quem diz que não tem medo da morte: 
- Ou é louco, não tem mais nada a ganhar ou perder, está em desespero de causa. 
- Ou é um cristão, que tem certeza da salvação, e quer estar junto de Seu Pai, o quanto antes. 
 
Vou repetir aqui uma afirmação feita em outros livros.  
Hoje, a igreja evangélica está em crise porque boa parte de seus líderes não acredita em muitas das 

doutrinas cristãs, como o mundo espiritual (céu e inferno), ressurreição, nascimento virginal de Cristo, 
arrebatamento, milênio, volta de Cristo. 

 
E se os líderes não acreditam, como podem ensinar o povo sobre estas coisas? 
Resultado: eles não ensinam mais. Agora a pregação padrão é sobre prosperidade. 
 
Vou dar somente um exemplo aqui, afinal já mostrei em estatísticas em eventos com pastores, que a 

maioria deles não acredita nestas doutrinas que citei acima. 
 
“Consideremos este ponto e digamos o seguinte:  
"Ou Deus existe ou não existe.’ Mas qual das alternativas devemos escolher? A razão não pode 

determinar nada: existe um infinito caos a nos dividir. No ponto extremo desta distância infinita, uma moeda 
está sendo girada e terminará por cair como cara ou coroa. Em que você aposta?" 

– Blaise Pascal, Pensamentos (edição póstuma, 1844) 
A lógica por trás dela é a seguinte: 
Se você acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito; 
Se você acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda finita; 
Se você não acredita em Deus e estiver certo, você terá uma perda finita; 
Se você não acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita. 

 

Pastores se tornam ateus mais continuam liderando igrejas: “ler a Bíblia foi o que 
me levou a não crer mais em Deus” 
http://vigiai.net/news.php?readmore=5950 (fora do ar) 

 
“Eu sou ateu”, diz ’Jack’, um pastor afiliado à Convenção Batista do Sul, com mais de 20 anos de ministério. 
”Vivo minha vida como se Deus não existe”, diz ‘Adam’, que faz parte da equipe pastoral de uma pequena 
igreja  em  um  dos  estados  mais  religiosos  dos  EUA.  Os  dois,  que  pediram  para  terem  suas  identidades 
protegidas, são pastores que perderam a fé. Ambos construíram suas vidas e carreiras ao redor da fé, mas 
agora dizem sentir‐se encurralados, vivendo uma mentira (...) 

 
Eu, ao contrário, quanto mais estudo a Palavra de Deus, e quanto mais me aprofundo na ciência dos 

homens, mais fé eu adquiro e mais creio na vida eterna. 
Tenho mostrado isto por toda a Coleção A Bíblia da Reino. Vou mostrar aqui também... 
 

3.2. Céu segundo a Ciência e o Senso Comum 
Há muitos anos atrás, assisti um SBT repórter que falava da EQM - experiência de quase morte. Isto é, 

uma destas pessoas que morreu, tinha já ido para o necrotério, e depois de 3 dias, o médico legista puxou a 
gaveta e foi fazer a necropsia, e quando cortou um pouco da pele com bisturi, o "morto" acordou. 

Foram entrevistadas centenas de pessoas. A maioria diz que não viu nada, não se lembra de nada. Mas 
cerca de 13 a 15% destas pessoas contam histórias parecidas. 

Algumas delas entraram em coma na sala de cirurgia, e morreram na mesa de operação. Uma delas 
conta que saiu flutuando, viu em detalhes a sala, o número de médicos e enfermeiras, e foi flutuando em 
direção à Grande Luz. No caminho, alguns quando quase estão chegando, são recepcionados por pessoas, 
normalmente parentes mortos. Sentem uma sensação indescritivelmente boa. Mas quando estão quase 
chegando, o parente ou guia avisa que precisa voltar, e a volta é dolorosa, porque estavam ali se sentindo 
tão bem. 

Recentemente o Conexão Repórter de Roberto Cabrini também do SBT: 
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https://www.dailymotion.com/video/x43qflv apresentou uma reportagem sobre a vida após a morte. 
E a rede Record fez uma sequência de vários programas falando sobre o assunto também. 
 
Do primeiro programa anos atrás, achei interessante a pequena quantidade de pessoas que passaram 

pela experiência de quase morte: cerca de 12% a 15%. 
Então, dos mortos, somente uma parte tem EQM, que são os salvos, ou ganharam uma nova 

oportunidade na vida de serem salvos: 12 a 15%. 
 

Está em concordância com a Bíblia: 
MATEUS 20:16: Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros; porque 

muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 
 

MATEUS 22:14: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 
 

Ec 7:1: ... e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. 
 

João 12:24: Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, 
não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto. 

 
Estes textos dizem que a vida (a eterna) surge da morte e que é melhor a morte do que o nascimento.  
Felizes aqueles que não precisarem experimentar a morte e ter parte no Reino de Deus. 
 

A História de Colton 
Nos últimos dias tem se debatido muito, nos Estados Unidos, a 

história de Colton Burpo. Quando este filho de um pastor metodista do 
Nebraska tinha quatro anos (em 2003), teve uma apendicite que foi 
diagnosticada errada. Assim que os médicos descobriram o que havia 
ocorrido, ele foi submetido a uma operação de emergência. Ele não 
resistiu, disseram os médicos, e ele foi dado como morto. 

Deitado na cama de um hospital, o menino narra que pode ver sua 
alma subindo até o céu. Ele descreve que viu e ouviu o que seu pai 
orava e o que sua mãe fazia nos corredores do hospital. Chegando ao 
céu, encontrou seu bisavô e conversou com a irmã mais velha que 
nunca conheceu, pois sua mãe teve um aborto espontâneo, assuntos 
que ele desconhecia até então. 

Ele narra que viu e conversou com Jesus, que andava em um cavalo que somente ele podia montar. 
Descreveu ainda uma visão de Deus “muito grande”, sentado em uma cadeira muito alta. Depois de algum 
tempo no céu, tendo visões que se assemelham em muitos aspectos ao que diz o livro de Apocalipse e 
conversar com personagens bíblicos como João Batista, o menino voltou à Terra. 

Ele reviveu e relatou tudo que experimentou ao pai, Todd, que decidiu registrar em um livro chamado 
“Heaven is for real” [O Céu é de verdade], lançado pela Thomas Nelson. O livro tem o prefácio de Don 
Piper, que também escreveu uma obra narrando como foi sua experiência no céu e que endossa o 
testemunho de Colton. 

Este não é o primeiro livro escrito por pessoas que alegam ter visitado o céu. O que chama atenção é o 
fato de ser narrado por uma criança de quatro anos de idade. Segundo seu pai, muitas das coisas que ele 
narra não seriam possíveis para ele conhecer. Desde a história da perda da irmã no ventre materno até 
detalhes sobre a visão celestial que corroboram com a narrativa do apóstolo João no livro de Apocalipse. 

O menino e o pai foi entrevistado pela rede americana Fox, no programa Fox & Friends (vídeo abaixo). O 
que era para ser uma simples promoção de seu livro (que acaba de ser lançado) se transformou quase 
imediatamente em uma controvérsia nacional. Centenas de sites e blogs reproduziram a entrevista, muitos 
elogiaram a emissora enquanto um outro grupo fazia pesadas críticas ao que consideram uma tentativa da 
direita cristã de impor sua agenda e usar o menino para isso. Os detalhes fornecidos pelo jovem Burpo de 
que todos são jovens no céu e que os olhos de Jesus são azuis criaram controvérsia também no meio 
religioso. O livro já tinha passado das 100.000 cópias vendidas antes de toda essa exposição de mídia e 
agora certamente irá ter uma procura ainda maior. 
Fonte: https://noticias.gospelmais.com.br/filme-ceu-verdade-menino-viu-jesus-69324.html  e 
https://www.youtube.com/watch?v=4Gn4YAUgU3A  
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O testemunho de Morte do Pastor Salomão 
“Nasci num lar cristão, mas na adolescência me afastei do Senhor. Acabei me envolvendo com drogas 

como heroína, cocaína e LSD.  
Aos 21 anos, já tinha sofrido 17 overdoses. Na última delas, eu já havia contraído pancreatite, úlcera no 

duodeno, cirrose e ainda uma infecção hospitalar no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, onde 
estava internado. Permaneci no hospital por três meses e foi neste período que eu me arrependi e voltei 
para Deus. Mas acabei morrendo. 

Pude ver tudo quando saí do meu corpo.  
Vi a Junta Médica falando sobre minha morte.  
De repente, vi o teto do hospital se abrindo e um carro descendo do céu.  
Dele, saiu um anjo, vestido de roupas brancas e tinha cabelos dourados. Ele me pegou pela mão e me 

levou para o céu. Lá, vi um coral de salvos cantando, e tudo era muito lindo. Perguntei ao anjo, que se 
chamava Bênção, se eu havia morrido e ele me disse que não, que quem estava em Cristo não morria, mas 
passava da morte para a vida. 

O chão daquele lugar era como de pedras preciosas, pois brilhava e minha pele havia sido transformada, 
pois estava translúcida. Pude ver naquele lugar um exército poderoso de anjos marchando. Perguntei ao 
anjo quem eram e ele me respondeu que era um grupamento que descia todos os dias à terra para pelejar 
pela igreja. Vi também um rio cujas águas saltavam. Era um rio de águas vivas, que segundo o anjo que me 
guiava, era derramado nas igrejas para enchê-las do Espírito de Deus. 

Depois de caminhar por um tempo, chegamos a um altar.  
Havia sete degraus e 12 tronos de cada lado e desses tronos saiam vozes que glorificavam a Deus. No 

meio, havia dois tronos que brilhavam como a luz do sol. Chegamos perto desses tronos. Jesus estava em 
um deles, mas não pude vê-lo, apenas ouvi a sua voz. Ele me disse que me amava e que sempre teve um 
plano para a minha vida, mas que eu não o tinha levado a sério. Eu pedi perdão a Ele, e sentia o amor Dele 
por mim. Depois disso, Ele me mostrou a terra, um estádio lotado de cristãos adorando-o, mas entre eles 
havia muralhas grandes. Isso mostrava a divisão entre as igrejas. E Jesus afirmava que ia unir a sua igreja 
na terra. Ele também me mostrou demônios arrastando pessoas para um abismo. E, chorando, afirmou que 
aquelas eram pessoas que não aceitaram a sua Palavra. E me disse mais, que havia poucas pessoas na 

terra pregando a sua Palavra e afirmou que eu voltaria para realizar a sua 
vontade: ser seu ministro da Palavra. 

Após isso, voltei ao meu corpo, que já estava no necrotério do hospital. 
Afinal, já havia passado oito horas que eu havia sido dado como morto. 
Levantei do leito e comecei a glorificar a Deus. Minha mãe e os outros que 
estava ali ficaram assombrados.  

Demorei ainda nove meses para me recuperar, principalmente quanto à 
cicatrização da minha barriga, que havia ficado muito tempo aberta no 
período em que estive morto. Depois de me recuperar, passei a servir a 
Deus, ministrando a sua Palavra. 

Essa história aconteceu em 1981 e eu recebi uma marca de Deus, que 
comprova o poder de Deus na minha vida: vivo com três temperaturas em 
meu corpo, o que, segundo a medicina é mortal. Hoje, sou casado, tenho 
duas filhas e sou pastor da Associação Evangélica Missionária Ministério 
Vida.”  

Figura 10 - Bispo Salomão dos Santos 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NHiuxNxbmss e http://ressuscitando.blogspot.com/2011/03/salomao-dos-santos-homem-
ressuscitado.html  

 

3.3. O que a Bíblia Diz Sobre o Céu 
3.3.1. O Terceiro Céu 
Muitos são os relatos bíblicos sobre o céu, o Reino de Deus, a eternidade. 
Nós vamos mostrar aqui muitos deles, em especial o do livro do Apocalipse, pois muitos hoje tem visões, 

sonhos e experiência de quase morte com a visão de Apocalipse. 
 
Mas quero mostrar um em particular. 

II Coríntios 12:2-4: Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, não 
sei, se fora do corpo, não sei; Deus o sabe) foi arrebatado ao terceiro céu. 

E sei que o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe) 
Foi arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 
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Deuteronômio 10:14 Eis que os céus e os céus dos céus são do SENHOR teu Deus, a terra 

e tudo o que nela há. 
 
Alguns judeus acreditam que existem 7 céus, e creem que Deus está no mais alto. 
Coincidentemente alguns cientistas acham que existem muitos universos paralelos. E Einstein falava de 

outras dimensões. 
 
Veja o que apresento no Livro 20 - A Semeadura Extraterrestre: 

A Ciência deve encontrar Deus nos próximos 50 anos. No máximo em 70 anos. Portanto nesta 
geração ainda. 

Hoje já haveria condições disto. Mas poucos estão buscando e estão buscando no lugar errado. 
Ou melhor. Nem buscando estão. 
Quando mais cientistas se tornarem criacionistas, pelas evidências encontradas e também pelas 

evidências não encontradas (falta de elos perdidos, fósseis que preencheria "lugares faltantes"...), 
um exército de homens da ciência, ajustarão seus "telescópios" visando buscar o lugar de Deus, o 
lugar de alguém que é Espírito deve ficar, o lugar para onde víamos as outras dimensões previstas 
por Einstein, os outros céus da cabala e da tradição judaica, o terceiro céu de Paulo, aí sim 
encontraremos Deus. 

Uma ou mais fórmulas matemáticas estarão evidenciando o lugar de Deus. 
Aí então Deus será objeto da ciência e não mais da religião ou Teologia. 
A fé em Deus será uma disciplina e não mais uma crença religiosa ou mística. 
 
Neste momento, Seu Filho e Seu Exército de Anjos e Amigos poderá retornar para a Terra, sem 

o perigo de ser enforcado, torturado ou crucificado. 
Seu Filho pode retornar para a Terra para que o coloquemos como Rei deste Planeta, deste 

século, deste milênio. 
Ai sim ele pode reinar eternamente, fisicamente, uma vez que espiritualmente Ele já reina para 

muitos. Não todos, porque nem todos acreditam Nele ainda. 
 

3.3.3. Existe o Céu? 
Nós cremos que o céu é a habitação indescritivelmente gloriosa de Deus, para onde irão os remidos. 
 
A existência do céu é um fato comprovado. 
Se Deus existe, Ele tem morada. Se os anjos existem eles têm morada. Não temos um mínimo de 

dúvida quanto à existência do nosso Criador, então não podemos ter dúvidas quando a existência do céu. 
 
O céu de que tratamos não trata-se da abóbada celeste. Mas do invisível onde está o poder e a glória de 

Deus, o visível apenas declara a glória de Deus. 
Deus criou os céus com um propósito santo, lá a sua vontade é realizada sem restrições “seja feita a tua 

vontade assim na terra como no céu”. 
É o lugar de delícias espirituais. É impossível fazermos uma idéia precisa da felicidade do céu e da 

infelicidade do inferno. Só depois da morte saberemos realmente bem o que é o céu ou o inferno. 
Muitos tem idéias completamente erradas, julgam que no céu existam as felicidades que tanto se 

procura no mundo.  
Mt 22:24-32: 22:24 Dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, 

casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. 
Ora, houve entre nós sete irmãos; e o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo 

descendência, deixou sua mulher a seu irmão. 
Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao sétimo; 
Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. 
Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? 
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o 

poder de Deus. 
Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento; mas serão como os 

anjos de Deus no céu. 
E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: 
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus 

dos mortos, mas dos vivos. 
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A felicidade humana é feita de significados parciais e temporários. No céu a felicidade é total e 
permanente. Deus é imutável, não haverá mais aquela busca, nem mudanças, o homem terá satisfeita a 
sua grande aspiração. 

I Co 2:9: Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, 
nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 

Is 64:4: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem 
com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. 

 

As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu (os órgãos dos sentidos não foram sensibilizados, 
estimulados) e não subiram ao coração do homem (nem passou pela mente do homem), são as que Deus 
preparou para os que O amam. São coisas extraordinárias, sobrenaturais, que estão aguardando por 
aqueles que amam a Deus. É o amor humano recompensado, correspondido pelo amor divino. 

 

3.3.4. O Reino Espiritual  
Alguns falam que a Bíblia não cita a existência do reino espiritual, do céu. 
E não encontramos mesmo a palavra "reino espiritual" na Bíblia. 
Mas encontramos: 

Reino de Deus - 40 capítulos - 69 vezes na RC 
Reino dos céus - 15 capítulos - 31 vezes na RC 
Reino eterno - 3 vezes na RC 

 

Num dos textos mais fantásticos da Bíblia, Jesus não fala de Reino de Deus, dos céus ou eterno. Jesus 
dá outro nome para o Reino de Deus: casa de meu Pai. Preciso repetir ele aqui (João 14): 

2 Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou 
preparar-vos lugar. 

3 E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para 
que onde eu estiver estejais vós também. 

4 E para onde eu vou vós conheceis o caminho. 
5 Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; e como podemos saber o 

caminho? 
6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, 

senão por mim. 
7 Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o 

conheceis, e o tendes visto. 
8 Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 
9 Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, 

Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 
10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos 

digo, não as digo por mim mesmo; mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas 
obras. 

11 Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim; crede ao menos por causa 
das mesmas obras. 

12 Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, esse também fará as 
obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu vou para o Pai; 

13 e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no 
Filho. 

14 Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. 
15 Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 
16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para que fique convosco para 

sempre. 
17 a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; porque não o vê 

nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. 
18 Não vos deixarei órfãos; voltarei a vós. 
19 Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais; mas vós me vereis, porque eu vivo, e 

vós vivereis. 
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20 Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 
21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele 

que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. 
 

Neste texto Jesus fala da casa do Pai de Jesus (e nossa), do Reino de Deus, da morada do Pai. 
Fala que só Jesus é o Caminho. Fala da sua volta (a outra vinda). Fala que Jesus e o Pai habitam 

naquele que crê nEles. Fala que faremos mais milagres e prodígios ainda que Jesus se acreditarmos. Fala 
que Jesus mandará o Ajudador, o Espírito Santo, que nunca mais nos abandonará. 

Você concorda comigo que este texto é realmente maravilhoso? 
 

Em alguns outros locais da Bíblia Jesus fala de casa de meu Pai (Lucas 2:49 e João 2:16). 
Jesus associa a sinagoga, a igreja com a casa de Meu Pai. 
Portanto, a igreja pode ser também a morada de Deus na Terra, desde que ali tenha pelo menos 2 

pessoas com Jesus morando no coração delas (Mateus 18:20). 
E se tem pelo menos 2 pessoas com Jesus, a igreja pode ser um lar com um grupo familiar, uma célula, 

ou um grupo que está ali para falar de Jesus. Cada casa deste planeta pode ser uma igreja se dentro têm 
pessoas com Jesus no coração. 

 

3.3.5. Deus criou os céus 
Ne 9:6: Tu, só tu, és Senhor; tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o 

seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu os 
conservas a todos, e o exército do céu te adora. 

É bem claro quanto ao céu espiritual, diz ele: “céu dos céus”. 
Lá é sua habitação: Sl 2:4; Ec 5:2; Is 66:1; Sl 89:6; Hb 1:10; Sl 89:11; 96:5; 102:25; 136:5. 
 

Gostaria de deixar claro que a Bíblia fala muito em céus e céu: 
Bíblia NVI - 326 (céus) e 362 (céu) vezes 
Bíblia RC - 379 e 335 vezes  
Bíblia RA - 348 e 349 vezes  
Bíblia NTLH - 49 e 581 vezes  
Bíblia Fiel - 380 e 335 vezes  
 

Efésios 4:9-10: Ora, isto - ele subiu - que é, senão que também desceu às partes mais 
baixas da terra? 

Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para 
cumprir todas as coisas. 

 

Jesus diz: “Sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. 
Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno”. Apocalipse 1:18  

 

Estes textos falam da descida de Cristo aos portões do inferno, alguns dizem para tomar a chave deste 
portão do diabo (tipificando que agora só vai para o inferno aqueles que não são seguidores de Cristo), para 
depois subir acima de todos os céus.  

Este texto, e muitos outros na Bíblia, mostram que existe mais de um céu. 
 

II Coríntios 12:2: Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo não 
sei, se fora do corpo não sei; Deus o sabe) foi arrebatado até o terceiro céu. 

 
Veja o que está na Wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_Céus): 
De acordo com os ensinamentos Judaicos no Talmud (http://pt.wikipedia.org/wiki/Talmud), o universo é 

composto de sete céus, como abaixo:  
1. Vilon (וילון), veja também (Isaías 40:22) 
2. Raki'a (רקיע), veja também (Gênesis 1:17) 
3. Shehaqim (שחקים), veja (Salmos 78:23) 
4. Zebul ( זבול), veja (Isaías 63:15, I Reis 8:13) 
5. Ma'on (מעון), veja (Deuteronômio 26:15, Salmos 42:9) 
6. Machon ( מכון), veja (I Reis 7:30, Deuteronômio 28:12) 
7. Araboth (ערבות), o sétimo céu onde os Ofanins (ou Tronos na mitologia cristã) e os Hayyoth (ou 

Serafins na mitologia cristã) residem. 
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Segundo esta tradição, o primeiro céu, que fica logo após a Terra, é que contém o universo, e que 
esconde (como uma cortina) os outros 6 céus. 

 

Os Sete Céus do Islamismo 
1.Firdaus (o mais alto) 
2.‘Adn 
3.Na’iim 
4.Na’wa 
5.Darussalaam 
6.Daarul Muaqaamah 
7.Al-Muqqamul Amin 
8.Khuldi (o mais baixo) 
 

 
 

Figura 11 - Os 7 céus da Tradição Judaica 

 
 

3.3.6. É o destino dos remidos 
João 14:1-4: 

E vos levarei, para mim mesmo, para que onde Eu estiver estejais vós também. 
 
João 14:27-28: Vou e venho para vós. Vou para o Pai. 

Está claro para onde iremos, para onde Deus está. No céu. 
 
Ap 22:1-5: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono 

de Deus e do Cordeiro. 
No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 

doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as folhas da árvore são para a cura das 
nações. 
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Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus 
servos o servirão, e verão a sua face; e nas suas frontes estará o seu nome. 

E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, 
porque o Senhor Deus os alumiará; e reinarão pelos séculos dos séculos. 

 

Cristo é a luz. Luz é vida, é energia. 
Ali não haverá mais flagelos, no céu não é lugar de tristezas. Deus é uma pessoa alegre e nos diz a 

palavra que seremos semelhantes a Ele. 
 

Já falamos isto neste livro, mas convém lembrar que segundo alguns relatos feitos por ressuscitados 
após estado de coma ou mortos ressuscitados de eqm - experiência de quase morte, a morte é uma 
sensação de paz como se eles se desprendessem dos seus corpos flutuando cercados de uma luz suave 
como um pó fino luminoso numa sensação de paz e satisfação, penetrando num túnel inundado por um 
suave crepúsculo e ao sair se deparavam diante dos seus olhos, com um jardim esplêndido de flores e 
frutos de cores maravilhosos. Diziam terem reconhecido seus pais e parentes defuntos e pessoas 
conhecidas já mortas.  

 

Ap 7:15-17: Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu 
santuário; e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre 
eles. 

Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem cairá sobre eles o sol, nem calor 
algum; porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apascentará e os conduzirá 
às fontes das águas da vida; e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. 

 

A melhor forma de servir a Deus é ser feliz. Esta condição, este estado de espírito é o novo estado do 
remido que satisfaz a Deus. Deus proverá tudo, não haverá mais tensões nem preocupações. Quem estiver 
no céu não precisará mais preocupar-se. A transitoriedade das coisas já será passada. Quanta gente feliz, 
sendo infeliz pelo medo de perder a felicidade. 

 

Para decorar: 
I Co 2:9: Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, 

nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 
 

3.4. Céu: Definições e Conceitos 
Do hebraico Shamaym (palavra hebraica para céus, no plural); do grego Ouranus; do latim Coelum. 
Segundo a Bíblia: habitação de Deus, dos anjos e morada dos justos. 
Deus é Onipresente, pode estar em qualquer lugar (Jr 23:23-24). Entretanto, os demais seres são 

limitados, finitos, restritos e, portanto, se acham num lugar. Assim, o céu é um lugar, mas também pode ser 
um estado de espírito, quando em vida nos entregamos a Jesus Cristo. Ele nos enche de sua paz, a paz 
que excede todo o entendimento e sentimo-nos felizes, sentimo-nos no céu:  

...Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Jo 10:10b. 
 

3.4.1. Pessoas Que Estão no Céu 
Jesus falou do céu como um lugar, afirmando:  

"Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou 
preparar-vos lugar. E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim 
mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." (Jo 14:2,3) 

 
Assim, podemos verificar pela Bíblia, pessoas que já estão no céu como um lugar: 
Deus, o Pai: "Pai nosso, que estás nos céus... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra 

como no céu." (Mt 6:9,10) . 
Da mesma forma que a terra é um lugar onde habitam seres humanos, o céu é também um lugar. 
Jesus: "Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, 

que estava à direita de Deus." (Estevão em At 7:55) 
Os anjos: "Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos 

céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus." (Mt 18.10) 
Os justos do Antigo Testamento: "Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e assentar-

se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus." (Mt 8.11) 
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Os cristãos e salvos9 já mortos: "Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém 
celestial, e aos muitos milhares de anjos; à universal assembléia e igreja dos primogênitos, que estão 
inscritos nos céus, e a Deus, a Juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. " (Hb 12:22-23) 

"Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de 
Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus ". 

"Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, 
vivemos ausentes do Senhor (Porque andamos por fé, e não por vista.) Mas temos confiança 
e desejamos antes deixar este corpo, para habita- com o Senhor." (2 Co 5.1, 6-8) 

 

3.5. O Inferno 
3.5.1. Definições e Conceitos 
Do hebraico Sheol ou Seol; do grego Hades, Geena e Tártaro; e do latim lnfernus. 
Os vocábulos hebraico e grego indicam os seguintes lugares: 
 

Sheol (hb.) e Hades (gr.) indicam o lugar das almas perdidas até a segunda ressurreição. 
 

A palavra Seol aparece 65 vezes no Velho Testamento: Gn 37.35; 42.38; 44.29,31; Nm 16.30,33; Dt 
32.22; 1 Sm 2.6; 2 Sm 22.6; 1 Rs 2.6,9; Jó 7.9; 11.8; 14.13; 17.13,16; 21.23; 24.19; 26.6; Sl 6.5; 9.17; 16.19; 
18.5; 30.3;31.17; 49.14; 55.15; 86.13; 88.3; 89.48; 116.3; 139.8; 141.7 etc. 

 

A palavra Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento: Mt 11.23; 16.18; Lc 10.15; 16.23; At 2.27, 31; 
Ap 1.18; 6.8; 20.13,14. Significa o mundo invisível das almas dos mortos. 

 

Geena: lugar dos corpos e almas dos perdidos depois do 
Juízo Final, também chamado o lago de fogo e segunda 
morte (Ap 20.11-15) A palavra correspondente no VT é "vale 
do filho de Hinon". A forma grega do hebraico é geh hin-nóm 
(Js 15.8; 18..16; 2 Cr 28.3; 33.6; Jr 7.31, 32; 32.35). 

A palavra Geena aparece 12 vezes no Novo 
Testamento: Mt 5.22,29,30; 10.28; 18.9; 23.15, 33; Mc 
9.43,45,47; Lc 12.5 ; Tg 3.6. 

 

Tártaro: lugar dos anjos caídos. A palavra só é 
encontrada uma vez em 2 Pe 2.4: 

"Porque se Deus não poupou a anjos quando 
pecaram, mas lançou-os no inferno, e os 
entregou aos abismos da escuridão, reservando-
os para o juízo;" 

 

3.5.2. Para Quem Foi Feito o Inferno 
Se qualquer pessoa for para lá, será contrariando a vontade de Deus.  
O homem no inferno é um intruso. (Doutrinas, por W. C. Taylor JUERP 1952, p. 226) 
 

1. Jesus afirmou que o inferno é um lugar destinado aos injustos (ímpios), ao diabo e seus anjos.  
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai- vos de mim, malditos, 

para o fogo eterno, preparado para o Diabo e seus anjos; 
E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. (Mt 25.41,46) 

 

Os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Sl 9:17 
 

2. A Besta e o falso profeta. 
e o Diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e 

o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. (Ap 
20:10)  

 

3. Homens ímpios, covardes, assassinos, impuros etc. e toda classe de pessoas más, reis, escravos, 
jovens, velhos, presos e livres...  

 
9 Os santos do AT já aperfeiçoados pela morte de Cristo. É citado também em muitos lugares, que o céu abriga os 24 anciãos (os 12 
da tribo de Israel e os 12 apóstolos, os que estarão no Juízo: Ap 4:4, 4:10, 5:8, 5:14, 11:16, 19:4). 
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Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos 
adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago 
ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. (Ap 21:8) 

 

4. Vermes... E o fogo não se apaga... 
"...é melhor entrares na vida aleijado do que... ires para o fogo inextinguível onde não 

lhes morre o verme, nem o fogo se apaga" (Mc 9:43) 
 

5. A morte e todo tipo de mal:  
"Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo". (Ap 20:14)  
"...esperam a morte e ela não vem; cavam em procura dela mais do que tesouros 

escondidos; que se regozijariam por um túmulo, que exultariam se achassem a sepultura?" 
(Jó 3:21)  

 

3.5.3. Graus de Punição 
Haverá graus de punição no inferno e varia segundo a luz, oportunidade e resistência à Palavra de Deus 

(Rm 2:5-12, Mt 11:23-25, Hb 10:26-31). Para Deus, o juízo de bons e maus é segundo as suas obras e a 
salvação. Ou a perdição é segundo a fé em Cristo ou a ausência da mesma (idem ob. cit. 232). 

Assim como existem diferentes níveis de pecado (veremos a frente), existem também diferente níveis de 
punição. 

O homem durante a vida física pode se encontrar num estado de espírito em que esbraveja sentir-se 
num inferno, mas numa figura de linguagem. Porém, na morte, ao deixar esta vida poderá se encontrar, 
consciente, para sempre num lugar de tormento real e eterno denominado inferno. 

"Se qualquer coisa menos que a punição eterna for devida em vista do pecado, que necessidade havia 
de um sacrifício infinito para livrar do castigo?  

Jesus derramaria seu precioso sangue para livrar-nos das consequências de nossa culpa, se tais 
consequências fossem apenas temporárias?  

Lembre-se do livro 1 - As Boas Novas para os Iniciados na Fé, no capítulo sobre holocausto, onde 
citamos que o castigo do pecado é a morte! 

Conceda-nos a verdade de um sacrifício infinito, e disso tiraremos a conclusão de que o castigo eterno é 
uma verdade. " (Dicionário de Escatologia Bíblica, de Claudionor Corrêa de Andrade, p. 40, CPAD). 

 

3.5.4. Onde fica o Inferno 
A Bíblia sugere um possível lugar:  

Jesus desceu ao inferno mas não ficou lá: "Ele não foi abandonado na região dos 
mortos..." (At 2:31)  

"Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o 
Filho do homem estará 3 dias e 3 noites... no coração da terra" (Mt 12:40)  

 

Paulo escreveu: 
"Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da 

terra?". (Ef 4:9)  
"Quem descerá ao abismo (isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo)?". ( 

Rm10:7)  
 

Outros textos: 
"...serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo" (Is 14:15).  
"Para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o 

inferno".Embaixo". (Pv 15:24)  
 

O inferno tem portas 
"...percorrestes o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da 

morte, ou vistes essas portas da região tenebrosa?" (Jó 38:17)  
 

E Jesus tem as chaves 
"Não temas; eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive; estive morto, mas eis que 

estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno" (Ap 1:18).  
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Lugar de Fogo e Tormento 
Jesus disse:  

O homem no inferno clamava: "...me refresque a língua, Estou atormentado nesta 
chama" (Lc 16:24)  

"... e os lançarão na fornalha acesa..." (Mt 13:42)  
"... apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno..." (Mt 25:41)  
"... Os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas; ali haverá choro e ranger de 

dentes" (Mat 8:12)  
"E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Alí, haverá choro e ranger de dentes" . 

(Mat 25:30)  
 

Outros textos:  
"E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do 

lago do fogo" (Ap 20:15)  
"Quanto porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos 

impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no 
lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte" (Ap 21:8)  

"Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta ... Os dois foram lançados vivos 
dentro do lago do fogo que arde com fogo e enxofre" (Ap 19:20)  

"Se alguém... recebe a marca... também esse... será atormentado com fogo e enxofre... 
seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não têm descanso algum..." (Ap 14:10)  

 

Há abismos no Inferno ou o Inferno é um Abismo 
"Ora se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os 

entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo" (2 Pe 2:4)  
 

São abismos tão terríveis que demônios tem horror deles: "Rogavam-lhe que não os 
mandasse sair para o abismo" (Lc 8:31)  

Satanás será preso no abismo durante 1000 anos... 
 "Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil 

anos; lançou-o no abismo, fechou-o, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as 
nações até se completarem os mil anos". . (Ap 20:2)  

 

Regiões de silêncio 
"Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio"... (Sl 

94:17)  
Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio"... (Sl 115:17)  
Lugar de punição eterna:  
"Então o Rei dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o 

diabo e seus anjos... E irão estes para o castigo eterno..." (Mt 25:41 e 46)  
"... Os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão 

penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor..." (2 Ts 1:8)  
 

3.5.5. Advertências sobre o Inferno 
O inferno é lugar de milhões e milhões de pessoas. 

"O inferno e o abismo nunca se fartam"... (Pv 27:20)  
Jesus disse que são "muitos" os que entram pela porta da perdição (Lc 13:24)  
Cidades inteiras ...  

"Tu Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura até o céu? Descerás até ao inferno" (Lc 10:15)  
Sodoma e Gomorra são exemplos da punição do fogo eterno:  

"Então fez o Senhor chover enxofre e fogo... sobre Sodoma e Gomorra ... e cidades 
circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição..., são postas para exemplo do fogo 
eterno, sofrendo punição". .. (Gn 19:24) (Jd 7)  

Do inferno se pode ver o Reino de Deus:  



Curso de Teologia Ministerial - CTM                   Doutrinas Cristãs  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br  51 

"Alí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, no reino de Deus, Abraão, Isaque, 
Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora". (Lc 13:28)  

"No inferno, (o rico) estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão, e 
Lázaro no seu seio". (Lc 16:23)  

 

Jesus adverte sobre o inferno:  
"...se tua mão te faz tropeçar, corta-a; pois é melhor entrares maneta na vida do que, 

tendo as duas mãos ires para o inferno (...) se teu pé te faz tropeçar, corta-o; é melhor 
entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno (...) E se um 
dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o; é melhor entrares no reino de Deus com um só 
dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, para o fogo inextinguível, 
onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga" (Mc 9:43-48) 

 

"Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que 
pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo" (Mt 10:28)  

 

Aos religiosos:  
"...como escapareis da condenação do inferno?" (Mt 23;33)  
"Qualquer (...) que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim (...) ai do 

homem pelo qual vem o escândalo" (Mt 18:6)  
"...quem chamar (seu irmão) de tolo estará sujeito ao inferno de fogo" (Mt 5:22)  
"Mas se aquele servo sendo mau...castigá-lo-á,...ali haverá choro e ranger de dentes" (Mt 

24:48). 
 

3.5.6. Conclusão 
Omitir a pregação do inferno é deslealdade a Jesus e aos homens.  
Uma das maiores mentiras do mundo é justamente o diabo tentar fazer-nos acreditar que ele não existe, 

e que portanto o lugar dele e do sofrimento eterno também não existem. 
É certo que corruptos da Igreja Católica do passado usaram o inferno para ganhar dinheiro. Como por 

exemplo, quem não pagasse um tributo extra para eles, seria excomungado ou iria para este "inferno". 
Mas o fato de pessoas usarem erradamente a existência do inferno, não significa que ele não exista. 
Para quem zomba do inferno, procurando subterfúgios para negar a realidade desse lugar, basta reco-

nhecer a autoridade de Jesus ao falar deste lugar, ao concluir:  
"E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." (Mt 25.46). 

 

Dois lugares distintos e irreversíveis: "tormento eterno" ou "vida eterna".  
Da mesma forma como há vida declarada eterna (do grego zoen aionios), também há "tormento ou 

castigo eterno" (kólasin aionios). 
 

No entanto, não deixamos de reconhecer que:  
"O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem 

loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é 
espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido." (1 Co 2:14-15) 

f ~ . 
 

 

Onde você passará a Eternidade? 
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3.6. Perguntas e Respostas sobre a Vida após a Morte 
Baseado na reportagem de Ariane Azeredo da Revista Enfoque 
 

Existe o Purgatório? 
A Igreja Católica ensina a existência de céu e inferno, baseando-se na Bíblia. Porém, incluiu o 

purgatório, um local de sofrimento, onde as almas não aprovadas para irem direto para o céu sofreriam uma 
espécie de “pena”, até que se purificassem. Além disso, a doutrina romana ainda divulga a existência do 
limbo, local destinado a receber bebês que não foram batizados e que seriam, então, pagãos. 
Recentemente, o Vaticano demonstrou a intenção de retirar o limbo do dogma católico. 

 

Para onde vão os que Morrem? 
Vimos por que os que morrem em Cristo e os santos do AT estão no céu. Hb 12:22-23. 
Vamos ver no livro 23 - Apocalipse, que os que não morrem salvos, irão para o Julgamento do Grande 

Trono Branco depois do milênio. 
Há também o que se chama aniquilacionismo, que é a ideia de que os ímpios (pessoas que não creem 

em Deus) não passariam pelo julgamento e jamais seriam punidos de forma perpétua no inferno. Esses, 
simplesmente, seriam aniquilados, ou seja, deixariam de existir. Esta tese é defendida pelos adeptos da 
Igreja Mundial de Deus, Adventistas do Sétimo Dia e Testemunhas de Jeová. Existe ainda o universalismo, 
(idéia não muito popular, mas que ganha cada vez mais adeptos neste mundo cada vez mais morno e 
complacente), que afirma que todos alcançarão a completa salvação e ninguém será reprovado, todos 
salvos. Neste caso, Deus reconciliaria consigo todos os seres humanos, independentemente das obras, 
méritos e intenções de cada um. 

Na verdade Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas fazem suas escolhas "e se mandam 
para o inferno" conforme estas escolhas. 

A crença no arrebatamento, baseada em 1 Tessalonicenses 4:15-17, afirma que Jesus pode arrebatar a 
igreja a qualquer momento, devendo, então, os cristãos estarem preparados para esse fato. De acordo com 
Eliseu Pereira Lopes, pastor e professor de Escatologia, o crente que morre hoje é elevado aos céus pelos 
anjos e se encontra imediatamente com Jesus. Mas, “quem não se converteu, apesar de eu não poder dar 
um veredicto, teoricamente, iria para o inferno. Não acredito que todos que estão na igreja irão para o céu”, 
opinou Carlos Alberto Pires, professor de Filosofia da Religião. 

No entanto, será que alguém pode determinar aquele que estará no céu e aquele que estará no inferno? 
Lopes é contundente: “Nem todo crente será salvo, pois há um julgamento sério para a igreja e estamos 
vivendo a época da igreja de Laodiceia (Apocalipse 3:14), exemplo de uma igreja morna, preocupada com 
as coisas terrenas e com a prosperidade.  

Quem concorda é Russel Shedd, editor da Bíblia Vida Nova e especialista em Novo Testamento. “O 
texto é muito claro em Mateus 7:21. Pessoas que buscaram apenas o poder de Deus, sem buscar mudança 
interior e santidade não serão salvas”, explicou. Para o especialista, o que garante a salvação do cristão 
é a regeneração e a entrega da pessoa a Jesus. 

Sobre a necessidade do batismo nas águas, ressaltada em Marcos 16:15, Luiz Sayão (coordenador da 
tradução da NVI) diz que “se a pessoa for apenas batizada, sem conversão real, de nada valerá. Uma 
pessoa que não pôde ser batizada mas é convertida, será salva. Todavia, não creio na salvação de alguém 
que recusa o batismo por não querer compromisso”. Esse debate lembra a polêmica sobre aqueles que 
morrem sem nunca haverem ouvido falar de Jesus. Mas Shedd responde: “Deus é justo (vide Salmo 25:8). 
Ninguém vai para o inferno injustamente. Há pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho (como índios 
amazônicos), mas buscam a Deus, e serão julgados pela suas próprias leis. Não será salvo somente aquele 
que não abriu o coração para Deus”. 

 

Vamos nos Reconhecer no Céu? 
Segundo o professor Lopes, haverá reconhecimento entre salvos no céu. Mas isso acontecerá no nível 

da personalidade e não das lembranças físicas. Para comprovar esta tese, ele usou o exemplo dos 
apóstolos que reconheceram Moisés e Elias no Monte da Transfiguração (Marcos 9:2-8). Por estarem 
envolvidos na atmosfera celeste, os apóstolos os reconheceram, mesmo sem terem sido contemporâneos 
entre si.  

Na opinião de Russel Shedd, as pessoas irão se lembrar desta vida terrena quando estiverem no céu. 
“Já que haverá julgamento, teremos lembrança da vida na terra. Creio que o que não haverá é 
relacionamento humano no céu. Sendo assim, não vamos estar sujeitos a sentimentos humanos”. 
Complementando, Darci Dusilek, diretor da Escola de Teologia da Unigranrio, disse que “no céu não 
haverá pranto, nem lágrimas, nem dor, pois as primeiras coisas já são passadas. Vamos nos conhecer no 
céu, mas não teremos lembranças amargas que possam tirar a nossa bem-aventurança”. Em contrapartida, 
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a opinião de Sayão é outra: “A identidade de uma pessoa tem a ver com a consciência (lembra o que 
falamos de alma?). Não faz sentido estar no céu sem ter lembrança de nada que aconteceu na terra”.  

Eu, Edson Franzen, concordo com Sayão. 
 

Animais Também Irão Para O Céu? 
Com relação a entrada de animais no céu, a reportagem encontrou bases para uma resposta afirmativa 

e negativa. “O Apocalipse fala da Nova Jerusalém que desce dos céus à terra (caps. 21 e 22) e do ser 
humano remido, que estará em completa harmonia com a natureza, segundo Isaías 11:8. Pensando que o 
céu pode ser apenas uma dimensão diferente da terra, entendo que teremos animais no céu. Mas não 
temos detalhes sobre isso, além de poucas referências simbólicas”, explicou Dusilek. Na concepção de 
Shedd, que também toma como base Isaías 11:8, há muitas pessoas que afirmam ter recebido revelações e 
visões do céu, onde existiam animais. No entanto, é sabido que animais não têm espírito, apenas alma e 
que o que nos ligaria a Deus seria o espírito. Então, como o animal poderia estar no céu, em uma dimensão 
espiritual? Baseado nisso, o pastor Lopes não acredita que no céu haverá animais. 

Eu, Edson Franzen, não tenho condições para afirmar isto com certeza, uma vez que o maior sábio de 
todos os tempos, Salomão no livro de Eclesiastes, não sabia se os animais iriam "subir ou descer". Portanto 
acho que sim, os animais estariam lá, mas não afirmo isto baseado nas Escrituras. É uma intuição. 

ECLESIASTES 3:21 Quem pode provar que o espírito do homem vai para cima e o espírito dos 
animais para baixo, para a terra? Bíblia Viva 

 

O que é Galardão? 
“O galardão é a alegria que vamos sentir lá no céu, medida pelo comprometimento que tivemos com 

Jesus na terra”, afirmou Pires 
Segundo o dicionário Michaelis, galardão significa “recompensa de serviços importantes, honra, glória e 

prêmio”. Aparece pela primeira vez nas Escrituras em Gênesis 15:1, quando Deus diz a Abrão que o seu 
galardão seria grande.  

Seria o galardão uma coroa “cheia de pedrinhas”, como muitos acreditam?  
“Eu creio que esse tipo de galardão seja a nossa alegria e satisfação, segundo o que fazemos para o 

Senhor neste mundo. Na medida em que nos comprometemos com o Senhor aqui na terra, teremos mais 
alegria lá no céu”, disse Pires.  

Já Shedd, afirmou que galardão seria a capacidade desenvolvida por cada pessoa aqui na terra, de 
gozar mais da presença de Deus no céu. Quanto mais a pessoa fosse apaixonada por Jesus, mais ela se 
alegraria no céu e se diferenciaria das demais.  

Porém, Dusilek é taxativo na sua opinião: “galardão não pode significar que no céu existirá uma 
sociedade discriminatória como na terra. A linguagem que fala dos galardões é uma linguagem 
essencialmente econômica e procura levar os crentes a fazer um depósito em vida para garantir a sua 
previdência na eternidade. Não concordo com esta idéia. Mas entendo que o galardão maior do crente será 
contemplar o Cordeiro assentado junto ao trono de Deus e que não devemos ceder à tentação de 
quantificar esse galardão”.  

 

Como é o Céu? 
A descrição do livro de Apocalipse gera muita polêmica entre os acadêmicos de Teologia.  
Alguns acham que ruas de ouro, muros de jaspe e portais de pérola são figuras de linguagem usadas 

pelo apóstolo João ao se deparar com tamanha majestade e glória de Deus.  
Esta é a concepção de Shedd: “O livro de Apocalipse requer uma interpretação simbólica. Sem dúvidas, 

não podemos interpretar literalmente, pois essa descrição é uma tentativa de passar o valor e a riqueza da 
vida futura”.  

Para o pastor Longuini, a descrição é metafórica e tenta fazer uma comparação com a majestade e a 
grandeza do Império Romano, referência de glória terrena até então conhecida. Mas há quem creia que a 
descrição da Nova Jerusalém é exata.  

“Eu creio que a descrição é literal da Nova Jerusalém”, diz o professor Lopes, que afirma ainda que lá no 
céu “todos vão receber uma porção de servir ao Senhor, mas sem ciúmes e inveja. Não sabemos 
exatamente o que cada um vai fazer. Só sabemos de uma coisa: o louvor será constante”.  

 

Edson Franzen: Animais como o cavalo que Jesus estava montado no céu, ruas, nuvens, anjos e Deus 
sentado num grande trono, descrições semelhantes aos vistos no livro de Apocalipse, semelhantes ao 
narrado pelo menino que morreu da História de Colton, e de tantas outras pessoas de experiências quase 
morte, fazem-me achar que ou o consciente coletivo está deixando todo mundo delirante, ou realmente 
existe este céu conforme eles descrevem. 
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O que as pessoas creem com relação céu e inferno? 
Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Barna, nos Estados Unidos, revelou que 81% dos 

americanos acredita em vida após a morte de alguma forma. O estudo mostrou também que 79% do 
percentual entrevistado crê que após a morte só há dois caminhos: viver na presença eterna de Deus ou na 
separação eterna Dele, 76% acreditam na existência do céu e 71% responderam que acreditam em inferno. 
Outra realidade que a pesquisa mostrou é que 64% dos americanos acham que vão para o céu. Essa 
pesquisa foi realizada em outubro de 2003 e foram entrevistadas mil pessoas, entre homens e mulheres, de 
diversas faixas etárias. 

 

O Que Ensinam as Principais Religiões do Mundo 
1 - Cristianismo (2,1 bilhões de seguidores) - cristãos protestantes creem na existência de céu e inferno, 

enquanto os católicos afirmam existir céu, inferno, purgatório e limbo. 
2 - Islamismo (1.3 bilhões de seguidores) - crê na existência do céu e do inferno. Alah julgaria cada ser 

humano pelas ações que praticou. Aqueles que não tiverem pecado vão para o paraíso, enquanto os 
pecadores permaneceriam algum tempo no inferno antes de entrar no Paraíso. Apenas os hipócritas 
religiosos vão permanecer no inferno. 

3 - Hinduísmo (851 milhões de seguidores) - Segue a lei da reencarnação e do karma: o bem e o mal 
que a pessoa faz determinará como ela virá na próxima reencarnação. Esse ciclo duraria até o hindu chegar 
no estágio de se transformar no inexistente, vindo a ser parte do universo. 

4 - Judaísmo (15 milhões de seguidores) - Os obedientes viverão para sempre com Deus e os injustos 
sofrerão no inferno. Neste ponto se assemelham aos cristãos, mas os judeus não creem que Jesus foi o 
Messias, e que portanto só Ele salva. 

5 - Espiritismo (13 milhões de seguidores) - embora tenha diversas ramificações, o ensino comum sobre 
vida após a morte é a reencarnação. Uma alma que viveria aqui na terra muitas e muitas vezes, em 
estágios de sua evolução.  

 

Fonte: Dicionário Virtual Wikipédia e Centro Apologético Cristão de Pesquisas  
 

Lugar dos Mortos no AT e NT 
 
 

Tempo Salvos Não-salvos 

Antigo Testamento 
(Seio de Abraão e Lugar de Tormento 
ficavam no mesmo lugar, chamado 
Hades ou Seol, separados por um abismo 
– Lucas 16:19-31) 

Iam para o Seio de Abraão (uma 
espécie de pré-céu). Não é um lugar 
definitivo 

Iam para o Lugar de Tormento (uma 
espécie de pré-inferno) 

Após a ressurreição de Jesus 
(o Senhor teria levado os salvos do Seol 
para o paraíso – Efésios 4:8) 

Vão direto para o paraíso estar com 
Jesus 

Continuam indo para o mesmo lugar 

No arrebatamento 
(1 Tessalonicenses 4:13-18) 

Os mortos em Cristo irão ressuscitar 
e serão arrebatados antes dos que 
estiverem vivos 

Continuam no mesmo lugar 

No Milênio (reino de Cristo na terra) 
(Apocalipse 20) 

Os crentes voltam para a terra com 
Jesus para reinar durante mil anos. 
Será um reino de paz.  

Nesta fase os ímpios serão súditos de 
Jesus e o obedecerão até a batalha 
final onde os que se rebelarem contra 
Cristo serão aniquilados 

Após o Juízo Final 
(Apocalipse 20:11) 

Os crentes viverão eternamente 
desfrutando da presença de Deus, 
com um corpo transformado, num 
lugar onde não haverá pranto, nem 
choro nem lamentações. Alegria 
perpétua.  

Os ímpios serão ressuscitados para 
passar pelo Juízo Final e irão sofrer a 
segunda morte. O inferno é um lugar 
de sofrimento eterno. É o lago de fogo 
e enxofre.  
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Anjos e Demônios 
 
 
 

APOCALIPSE 12:7: Houve peleja no céu. 
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o 

dragão. Também pelejaram o dragão e seus 
anjos... 
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4. Anjos e Demônios 

4.1. Você crê naquilo que você não vê? 
De Caio Fabio - https://caiofabio.net/voce-cre-naquilo-que-voce-nao-ve  

 
Eliseu, o profeta, pediu a Deus em favor de seu ajudante, o seguinte: 
“Senhor, abre-lhe os olhos, para que veja que mais são os que estão conosco do que os que 

estão com eles”. II Reis 6:17 
Jesus perguntou a Seus discípulos quando estava sendo preso: 
“Ou não creem que se eu pedisse meu Pai não enviaria legiões de anjos?” Mt 26:53 
Também é Jesus quem diz: 
“Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago!” Lc 10:18 
E diz mais: 
“Em verdade vos digo que os anjos dos pequeninos veem a face de meu Pai, em favor deles, de 

dia e de noite”. Mt 18:10 
E, na mesma toada, vêm dezenas de outros textos, tanto da Antiga Aliança quanto da Nova, 

todos garantindo que entre nós e o que vemos, existem milhares de forças e poderes que não 
vemos. 

Desse modo, percebemos apenas uma porção extremamente pequena da realidade. E digo não 
apenas acerca da realidade que vemos [da qual somos quase totalmente ignorantes], mas, 
sobretudo, da realidade invisível, a qual somente pode ser acessada pela fé, e que é muito mais 
lotada de vida (ou de outras formas de vida) do que o mundo que vemos. 

Eu sei que estou sendo visto o tempo todo. Visto por anjos, demônios e muitas criaturas que 
não vejo. Não as vejo, mas sei que existem; e sei que me conhecem... 

Para não irmos muito longe..., basta dizer de modo reduzido que Jesus e Paulo viam muito mais 
o mundo que não se vê do que o mundo que se vê. 

Ora, quem perde esse sentido das coisas..., mas insiste em dizer que vê, se assemelha a um 
cego que se oferece para dar aula em classe de cirurgia oftalmológica. 

Não é possível ler o Novo Testamento e continuar não aceitando que a fé em Jesus é cheia de 
seres invisíveis, de lutas, de confortos e de socorros espirituais. 

Quem pensa que lida apenas com o que se vê faz-se presa fácil de tudo o que existindo não se 
vê. 

Daí Paulo dizer que nossa luta maior não é contra o que se vê, mas contra o que se não vê, e 
que se manifesta de modo perversamente organizado no mundo, na forma de Principados, 
Potestades, Poderes, Tronos, e Soberanias diversas... 

Mas a maioria prefere crer que o mundo é feito, em seus maiores poderes, de Osamas e 
Obamas... 

Não! Os Osamas e os Obamas são apenas pequenos coadjuvantes em uma trama muito mais 
sofisticada, para qual ambos estão igualmente cegos... 

Ah, quem dera nossos olhos se abrissem para vermos tudo o que está rolando nas regiões 
invisíveis... 

Então, veríamos como nossas ações, pensamentos, eleições de importância, causas, valores, 
significados etc. - repousam sobre muito do engano que nos é administrado por tais poderes 
espirituais. 

Eu ousaria dizer que se os nossos olhos se abrissem talvez percebêssemos que 99% do que 
chamamos de importante sejam apenas imposições do mundo dos manipuladores espirituais. 

A grande especialidade desses seres, quando são hostis, é distrair a nossa existência em relação 
ao que seja o real sentido de viver. 

Ora, Jesus disse que eles não somente influenciam, mas também disse que eles podem habitar 
mentes e possuir pessoas, que, pela entrega, tornam-se um com tais forças... 

É por esta razão que o convite é para que se ponha o capacete da salvação, se vista a couraça 
da Justiça de Jesus, se calce os pés com o Evangelho da paz, se empunhe a espada do Espírito, 
que é a Palavra de Deus, e que se tenha sempre o escudo da Fé, com qual se pode apagar as setas 
inflamadas e envenenadas desses poderes hostis; e isso sempre vestindo a verdade como roupa 
intima do ser. 

 
Quem não tiver tais percepções não sobreviverá nos dias maus que se avizinham do mundo. 
 
Nele, que nos ordenou que andássemos vigilantes, Caio. 
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4.2. Não existem coincidências !! 
Quero contar aqui agora, porque é relevante neste momento, os motivos porque escrevi esta coleção. 

Não é especificamente um motivo, mas uma série deles. Mas três figuram como os principais. 
1. Em primeiro lugar um amigo de infância morreu em 1995. Ele com a idade de 35 anos. Eu com 34 

anos, percebi que poderia morrer também a qualquer momento. A morte me assombrou... Pensei: "E o que 
deixo para meus dois filhos (na época somente 2 ainda, um de 11, outro de 2 anos)?  

- Como eu posso deixar o que sei para eles?  
- Como será a educação teológica deles sem mim, o pai?" 
 

2. Em segundo lugar estava neste ano de 1995 e 1996 ministrando aulas na escola bíblica da igreja de 
meu pai, e não encontrava um material à altura, que tivesse uma sequência, metas, propósitos. 

 

3. Em terceiro lugar foi um momento em junho de 1995 que descobri (enxerguei!) que não existem 
coincidências. Tudo que nos acontece tem um propósito. E um propósito muito maior que podemos 
imaginar. Os anjos nos assopram nos ouvidos o que temos que fazer, através de gemidos inexprimíveis10, 
que não podemos escutar, mas entendemos. Basta somente pedirmos. Este pedido é feito através de 
oração e da procura de conhecimento divino pela sua Palavra. 

 
Descobri isto sem querer, quando meu filho Ricardo de 2 anos, batendo no teclado do computador, 

escreveu (sem querer) entre outras letras ininteligíveis e palavras, a palavra pisa. 
Procurei na Bíblia, a Bíblia por Computador que estava criando na época para fazer pesquisas (em 1995 

acredito serem uma das primeiras Bíblias de Pesquisa por computador), os locais onde está escrito pisa. 
Procurando pisa na minha Bíblia de computador, foi-me iniciada neste dia, devido ainda a uma série de 
circunstâncias posteriores, uma fase em que Deus falaria comigo de diversas maneiras, dando-me grandes 
pregações, revelações, textos, livros... 

E desde então não parei mais de pesquisar na Palavra de Deus, nos dicionários Bíblicos, nos livros... 
E comecei a colecionar estas pesquisas, estes materiais cristãos-evangélicos, a ponto hoje de ter mais 

de 50 mil arquivos e uma centena de bíblias para computador... 
A maior parte deste material está disponível gratuitamente para nossos alunos em nossos sites. 
Mas voltemos ao ano de 1995. 
As pregações criadas começaram a fazer parte das aulas bíblicas, dos livros, e depois sistematizamos 

um currículo, juntamente com meu pai, teólogo, cientista, pedagogo e andragogo, que fizesse os alunos 
saírem capacitados dos nossos cursos, podendo atuar em qualquer igreja, em qualquer função: diácono, 
pastor, obreiro, professor, coreógrafo, músico, administrativo, tesoureiro... 

Em 1995 então nasceu a coleção A Bíblia da Religião, que depois mudou o nome para coleção A Bíblia 
do Reino, mais adequado, pois buscamos aqui nesta Terra, o Reino dos Céus, o Reino de Deus. 

 
Quero daqui destacar o seguinte: 
Os anjos nos assopram nos ouvidos o que temos que fazer, através de gemidos inexprimíveis, que não 

podemos escutar, mas entendemos4. 
 
Comece então este capítulo e este estudo tendo isto como base. 
 

4.3. Anjos São Espíritos Amigos de Deus e dos Homens 
Por Caio Fábio - https://caiofabio.net/anjos-sao-espiritos-amigos-de-deus-e-dos-homens  

HEBREUS 1:13-14: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha 
a teus inimigos por escabelo de teus pés?  

Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles 
que hão de herdar a salvação? 

 
Anjos são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação, nos diz a 

Escritura. 
Sim! Anjos são espíritos! 
E o que é um espírito? 
Ora, ninguém sabe, sabendo-se apenas que um espírito é um ente cuja existência não acontece 

nos ambientes do tempo, do espaço e das energias mensuráveis por nossos aparatos ou sentidos. 
Assim, quando a Escritura diz que anjos são espíritos, ela nos define a natureza dos anjos. 
Anjo, de fato, apenas significa mensageiro.  

 
10 Romanos 8:26. 
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Paulo diz em I Coríntios 14 que os dons do Espírito Santo também são ministrados aos homens 
por espíritos. O “Espírito” concede, mas os anjos [espíritos] “ministram” tais dons aos homens. 

A questão é que para o crente os anjos são seres totalmente estereotipados. Nem mesmo as 
descrições bizarras que a Bíblia faz de anjos, com semelhanças indefinidas e estranhas, são 
levadas a sério pelos crentes. 

Até anjo para se manifestar ao crente precisa vir com a cara esperada pela religião. Se vier com 
outra cara o crente repreende o anjo em nome de Jesus. 

Na realidade, os anjos estão presentes sempre em nosso mundo e ambientes. 
Por vezes já os discerni de modo invisível, tanto quanto já os percebi de modo “disfarçado”.  
Quando nossos sentidos se desentupirem, então, veremos como fomos acompanhados de dia e 

de noite, e, também, veremos a quantidade de perigos fora da hora que em nossas vidas foram 
evitados. 

Vou abrir um parênteses para apresentar estes importantes versículos de II Reis 6:15-17: 
E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha 

cercado a cidade com cavalos e carros; então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor! Que faremos? 
E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 
E orou Eliseu, e disse: SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o SENHOR 

abriu os olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em 
redor de Eliseu. 

 
No entanto, se a Escritura fala de anjos, não o faz para que eles sejam invocados ou venerados, 

mas apenas para que se saiba dos cuidados divinos em nosso favor. 
Ninguém tem que “chamar” anjo em socorro.  
Quem confia em Deus conta com miríades de anjos.  
Quem comanda os anjos é Deus, e não o homem. Portanto, basta que eu confie no Senhor, 

pois, Ele é Quem decide que anjo e de que modo meu socorro vem. 
Jesus mandou fazer amizade com anjos quando recomendou que mesmo o mais infiel dos 

administradores humanos assim procedesse, fazendo amizades entre homens e anjos (Lc 16). 
Amizade com anjos decorre de nossa amizade com Deus e com os homens! 
Quem anda em amor, justiça e fé torna-se amigo de Deus e dos homens; e, portanto, conta 

com profunda amizade de anjos no mundo invisível. 
 

4.4. Mas Anjos Também Podem se Parecer Com Nós 
O que vimos até agora foi que os anjos são espíritos.  
E que mesmo como espíritos, se tivermos olhos preparados para isto, poderemos os ver. 
Como viu a jumenta de Balaão (Números 22:23) e depois o próprio Balaão. 
 
Mas assim como Satanás (que é um anjo mau) pode se transfigurar em anjo de luz (II Coríntios 11:14), 

pode ocupar corpos (alma e espírito) de homens e mulheres (Lucas 8:27), anjos podem ocupar corpos de 
animais (Lucas 8:33), os anjos podem ocupar uma sarça ardente (Êxodo 3:2), anjos podem também ser 
semelhantes a homens e falar com (e agir como) os homens e mulheres: 

- Hagar: Gênesis 16:7 
- Agar: Gênesis 21:17 
- Abraão: Gênesis 22:11, 22:15 
- Balaão: Números 22:31 
- Jacó: Gn 32:24. 
- Gideão: Juízes 6:12 
- Mulher de Manoá: Juízes 13 
- Davi: II Samuel 24:17, I Crônicas 21: 16 
- Elias: I Reis 19 
- Zacarias: por todo o livro de Zacarias. 
 
E tantas outras aparições de anjos-homens ocorridas na Bíblia e hoje para todos aqueles que precisam 

da proteção divina. 
 

4.4. Quem são os Anjos? 
4.4.1. Conceitos 
ANJOS. A palavra “anjo” (hb. malak; gr. angelos) significa “mensageiro”. Os anjos são mensageiros ou 

servidores celestiais de Deus (Hb 1.13,14), criados por Deus antes de existir a Terra (Jó 38.4-7; Sl 148.2,5; 
Cl 1.16). A Bíblia cita a existência de anjos em pelo menos 275 passagens. 
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Ao nosso redor, há um mundo de espíritos, muito mais populoso, mais poderoso e de mais recursos do 

que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Bons e maus anjos. Passam de um lugar para outro 
com rapidez de um relâmpago. 

 

Anjo - Sua Natureza 
Como diz o item 43 do livro Teologia Cristã em Quadros31: 

 Os anjos foram criados com a capacidade de se comunicar e com uma personalidade 
expressa pelo intelecto (I Pe 1:12), emoção (Jó 38:7) e vontade (Is 14:12-15), mas nunca se diz 
que possuem a imagem de Deus, como o ser humano. Eles são seres com localização definida (Dn 
9:21-23), imortais (Lc 20:36) e têm um conhecimento limitado (Mt 24:36). São normalmente 
invisíveis (Cl 1:16), mas têm aparecido a pessoas na forma de seres masculinos (Gn 18:1-8), às 
vezes como homens muito incomuns (Dn 10:5-6) e por vezes com algum tipo de fulgor 
sobrenatural (Mt 28:3) ou como seres viventes extraordinários no céu (Ap 4:6-8). Geralmente a 
sua aparência leva o ser humano envolvido a responder com temor e agitação (Lc 1:29). 

 
Vejamos mais: Criaturas - Ap 19:10;  
 Espíritos - Gn 19:1-3;  
 Imortais - Lc 20:36;  
 Numerosos - Lc 2:13;  
 Sem sexo Lc 20:34-36. 
 

Anjo - Seu Caráter 
Obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. 
 

Anjo - Sua Obra 
 Agentes de Deus - At 12:23, Mc 13:27 
 Mensageiros de Deus - Por meio dos anjos Deus envia: 

Anunciações: Lc 1:11-20;  
Advertências: Mt 2:13;  
Instrução: Mt 28:2-6;  
Encorajamento: At 27:23; 
Revelação: At 7:53;  
Servos de Deus - Hb 1:14. 

 
Os anjos são enviados para: Sustentar - Mt 4:11; Preservar - Ex 23:20; Resgatar - Mt 26:53; 

Interceder Zc 1:12; Para servir aos justos depois da morte: Lc 16:22. 
 
Mas os anjos não atendem nossos chamados se não houver a intercessão de alguém junto a Deus.  
Eles respondem somente à voz de Deus.  
Mas Deus deu autoridade para uma pessoa aqui na Terra. Esta pessoa chama-se Jesus. E Jesus, por 

sua vez passou Sua Autoridade para nós. Portanto quando invocamos o nome de Jesus, uma legião de 
milhares de anjos, cada um com força para destruir mais de uma vez a Terra toda, estará a nosso serviço. 

 
Invocando o nome de Jesus, Ele dará ordem a seus anjos para que nos guarde em todos os nossos 

caminhos.   
 

Mateus 28:18 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu 
e na terra. 

 
João 14:12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as 

obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. 
 

4.4.2. Classificação dos Anjos 
A primeira classificação é que existem anjos bons e anjos caídos, portanto maus.  

Propósito dos Anjos Caídos:  
- Promover o programa de Satanás de oposição a Deus (Ap 12:7) incitando a rebelião (Gn 3), a idolatria 

(Lv 17:7), falsas religiões (I Jo 4:1-4) e a opressão da humanidade. Dizemos que é preciso existir o mal, 
para ser comparado, e portanto daí existir o BEM. 
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Propósito dos Anjos Não Caídos:  
- Servir a Deus no culto (Ap 4:6-11), no ministério (Hb 1:7), como mensageiros de Deus (Sl 103:20), agir 

no governo de Deus (Dn 10:13,21), protegendo o povo de Deus (Sl 34:7), executando o juízo de Deus (Gn 
19:1). 

 
A segunda classificação é com relação a sua forma, aparência e função: 

- Arcanjo, Anjo, Serafins (Is 6), Querubins (Ex 25:22 e Ezequiel 9 e 10), Principados, Potestades, Dominadores 
do mundo (Ef 6:12), Domínio (Ef 1:21), Soberanias (Cl 1:16). 

 
Jesus - O Anjo do Senhor - Is 63:9. 
Miguel - O arcanjo - Ap 12:7. 
Gabriel – O anjo Mensageiro Especial - é mencionado como sendo de uma classe elevada (Dn 8:16 e 

9:21, Lc 1:19 e 1:26). 
Anjos eleitos - I Tm 5:21. 
Anjos das Nações - Dn 10:13,20. 
 

Querubins 
A Bíblia faz inúmeras citações dos querubins, mostremos algumas: 
- Em I Samuel 4:4 e 6:2, nos diz que os querubins habitavam entre a Arca do Concerto dos Judeus. 
- Em II Reis 19:15 e Salmo 99:1, Deus habita entre os querubins. 
- Salmos 80:1, O pastor de Israel, Jesus, está entre os querubins. 
 
Os querubins são os guardadores do trono da Graça, do Trono onde está assentado Deus, ao lado 

Jesus. 
 

Serafins 
Citado 2 vezes: - Em Isaías 6:2 - Possuíam 6 asas 

- Apocalipse 4:6-8 - Possuíam 6 asas e inúmeros olhos. 
 
Os serafins são as criaturas de Deus que estão em constante louvor ao Senhor. 
 

Anjos 
São os mais citados na Bíblia, e são: 
1) São destruidores: II Samuel 24:16 

 Ezequiel 9:1-3 
 Isaías 37:36 - o anjo do Senhor feriu 185 mil assírios 
 I Crônicas e Êxodo - o anjo do Senhor matou os primogênitos no Egito. 

 
2) São misericordiosos e têm compaixão: Isaías 63:9 
 
3) Alguns são chamados de Anjos da Guarda, como nos diz Jesus em: 

Mateus 18:10 Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos; pois eu vos digo que 
os seus anjos nos céus sempre vêm a face de meu Pai, que está nos céus. 

 
4) Citação de um anjo ilustre: Gabriel 

Lucas 1:19 e Daniel 8:16 
Lucas 1:26 e Daniel 9:21 

 
5) Anjo que protestou (Zc 3.6). 
 
6) Outras referências a Anjos => I Cr 21.16-17; Lc 1.9; Jd 9; Ap 9.11 
 

Arcanjo 
Miguel – Anjo de Israel. A palavra Miguel significa "Quem pode ser igual a Deus".  

Judas 1:9, I Tessalonicesses 4:16, Apocalipse 12:7 - Miguel e seus anjos. 
 
Arcanjo é a criatura de Deus líder dos demais anjos. 
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Figura 14 – Classificação e Tipos de Anjos 
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Arcanjo ou Querubim Lúcifer 
Existia outro Arcanjo (se bem que alguns dizem que era querubim, devido uma citação que pode ou não 

ser alusiva à Lúcifer: Ez 28:14), arcanjo este de muitos e muitos anos atrás, no princípio dos tempos. Seu 
nome era Estrela da Manhã, Lúcifer na palavra hebraica, e também segundo a tradição hebraica, que como 
já citamos, é repleta de anjos e de seus nomes. Ele se achava o bom, o poderoso, extremamente 
orgulhoso, e justamente por causa disto, caiu de sua posição, como nos relata Isaías 14:12-14. 

 
O nome dele atualmente é mais conhecido como Satanás, o diabo, a serpente, o maligno, o adversário, 

o acusador, e só serve para matar, roubar e destruir. Quando caiu, levou 1/3 dos anjos consigo (Ap 12). 
 

Ap 12:8 Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 
12:9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, 

que engana todo o mundo; ele foi precipitado na Terra, e os seus anjos foram lançados com 
ele. 

12:12 Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e 
no mar; porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 

 
Os anjos são citados 71 vezes no AT e 92 vezes no NT. Por que? 
Porque ainda Satanás é citado cerca de 15 vezes no AT e muitas centenas de vezes no NT? 
 
A resposta está em Apocalipse 12. Satanás não mandava muito neste mundo. Mas a morte de Jesus, 

condenou o mundo e tornou a Satanás o príncipe deste mundo. Agora o pecado procede diretamente dele. 
Nossa luta não é mais contra o sangue e a carne como era no AT (que fazia sacrifícios com sangue e carne 
para perdão dos pecados), mas contra Satanás, conforme encontramos em Efésios 6:12: 

 
Efésios 6:12: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os 

principados, contra as potestades, conta os príncipes do mundo destas trevas, contra as 
hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. 

 
O diabo conhece o Apocalipse 12, sabe o que lhe espera, e a vitória de Cristo no final. Portanto está 

trabalhando que nem um louco para buscar as últimas almas. 
 
É por esta razão que Satanás é muito mais citado no NT. E é por esta razão que os anjos também o são 

mais citados no NT. Precisamos mais deles agora. 
 
Afinal, se Satanás levou 1/3 dos anjos, restaram 2/3 para Miguel comandar, e contra estas forças do mal. 

Portanto, Deus é sábio até na rebelião de suas criaturas, deixando o bem, como Ele o é, mais forte e 
poderoso. 

 
Miguel -> responsável pela área militar 
Lúcifer -> responsável pela área de adoração, departamento cultural do céu 
 
Lúcifer pensou: - Eu gosto do que Deus é. Eu quero ser Deus. “- Eu quero ser o pastor desta igreja” 

(quando rebeldes querem tomar a igreja do pastor, estão agindo como Satanás). 
Lúcifer saiu de sua posição. E levou 1/3 dos anjos.  
1/3 dos anjos seguiram um líder que não era autorizado, pois não tinha autoridade para isto. 
Levaram maldição!! 
 
Demônio é um anjo desautorizado, fora do lugar. 
Hoje Lúcifer, um nome majestoso, que significa quem tem ou dá luz, Estrela da Manhã, a estrela que 

mais brilha no céu (na verdade o planeta Vênus), tem o nome de Lúcifer, de Satanás, em hebraico, 
adversário, a serpente, o maioral dos demônios. 

E diabo, seus seguidores, vem da palavra grega diabolos, caluniador, semeador de contendas. 
 

Salmos 91:11-12: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem 
em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em 
alguma pedra. 
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4.5. O Diabo ou Satanás 
4.5.1. Conceitos 
Há algum tempo atrás foi realizada uma pesquisa para se saber o que as pessoas mais temiam. A 

esmagadora maioria disse que o seu maior temor era a morte. Curiosamente, a morte é única coisa certa 
para o ser humano. Como diz o ditado "a incerteza da vida está na certeza da morte".  

Por que as pessoas têm medo de morrer?  
Na verdade, todos nós tememos em maior ou menor grau a morte porque não fomos criados para 

morrer. O ser humano foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança, para viver uma vida eterna ao Seu 
lado. Uma vida imortal comendo do fruto da árvore da vida, a árvore da imortalidade. 

Convém lembrar aqui porque o homem existe? 
Convém dar resposta aqui àqueles que perguntam: Qual o propósito de tudo? Da minha vida? 
 
O homem foi criado para fazer companhia a Deus. 
Deus preparou a Terra e o Éden para isto. E diz a palavra de Deus que Ele andava pelo jardim todo final 

de tarde. Deus preparou o Éden para morar com o homem, sua criação: 
Gn 3:8  Quando ouviram a voz do SENHOR Deus, que andava no jardim pela viração do 

dia, esconderam-se da presença do SENHOR Deus, o homem e sua mulher, por entre as 
árvores do jardim. (NVI) 

 
Em Isaías 65:19 Deus declara que pelo meu povo terei prazer. 
Em Isaías 66:1 Deus declara novamente: 

Assim diz o Senhor: "O céu é o meu trono, e a Terra, o estrado dos meus pés. Que 
espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? (NVI) 

 
Em I Coríntios 6:19 há a afirmação que Deus quer habitar no coração humano. 
 
O plano inicial de morar com o homem no Éden não deu certo. Não por causa de Deus mas do homem. 
Então Deus criou outro plano. Mandou seu filho, na verdade parte intrínseca de Deus (ver Trindade), o 

que se denomina - o Verbo, para morar entre nós, como diz João 1. 
João 1:14: Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, 

glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. (NVI) 
 
E todos aqueles que creram Nele, são um com o Pai. 

João 1:11-12 Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.  
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em Seu Nome, deu-lhes o direito de se 

tornarem filhos de Deus, ... (NVI) 
 
Se acreditar em Jesus e na vinda Dele para cá com o propósito de Salvar a humanidade, então você 

receberá o Consolador, o Espírito Santo, e fará parte do Reino de Deus, da filiação divina. Pois: 
I Coríntios 12:3 Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo 

Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o SENHOR, senão 
pelo Espírito Santo. 

 

Mas o Homem desobedeceu e Pecou 
Mas o homem desobedeceu, pecou, não acreditou, não O recebeu, matou a Jesus, e ainda não crê que 

Jesus é o Senhor... Em Romanos 6:23 lemos uma declaração que deveria encher-nos de preocupação:  
"O salário do pecado é a morte".  

 
Como todos somos pecadores, a morte parece inevitável. Sim, a consequência do pecado é a morte.  
 
Na verdade, a morte também é a consequência da desobediência às ordens divinas, conforme Gênesis 

2:16-17: "E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas 
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela comeres, 
certamente morrerás". 
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Ao pecar, desobedecendo às orientações de Deus, o homem passou a ficar sujeito à morte e esta 
condição, para qual não estava preparado, afetou-lhe todo o ser. Não só o ser humano, mas até os animais 
passaram a temer a morte. Este novo sentimento, o medo, arraigou-se em todos os componentes da 
natureza e destruiu a harmonia da Terra e do novo homem e mulher imortal, recém criados. 

 
A desobediência do homem a Deus é consequência direta da queda de Satanás diante de Jesus, pois 

Jesus é a criança que Satanás queria matar e aparece em: 
Apocalipse 12:5 E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara 

de ferro; e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 
 
Apocalipse 12:7-9, relata-nos como foi esta queda de Satanás, o dragão: "Houve peleja no céu. 

Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos; 
todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande 
dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi 
atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos". 

 

E quem era Satanás, ou o Diabo?  
Em Ezequiel 28:14-17, numa profecia alusiva ao rei da cidade de Tiro nos é delineada, e nos parece 

claramente uma alusão à personalidade e à condição deste anjo de Deus: Lúcifer, antes de se tornar o que 
é hoje:  

"Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci; permanecias no monte santo de 
Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que 
fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu 
o teu interior de violência, e pecaste; pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de 
Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o 
teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu 
resplendor; lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem".  

 
Já no livro do profeta Isaías 14:13,14 é-nos dito porque ele foi expulso do Céu:  

"Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu 
trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do Norte; subirei acima 
das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo". 

 
Lúcifer, no Céu, antes da rebelião, achamos (concluímos), por estes textos e pelos livros e lendas dos 

judeus, que era um exaltado anjo de luz, o primeiro em honra, dentre os seres criados. Seu semblante era 
suave e exprimia felicidade. Era maestro do Coral do Céu. Foi criado por Deus. No seu coração, como 
vimos, decidiu tomar o lugar de Deus, ser igual a Ele. Queria tornar-se criador. Deus não tolerou esta 
atitude, pois sabia que o Universo, sob o domínio de Lúcifer, deixaria de ser um lugar tranquilo e feliz. Deus 
sabia que onde Lúcifer conseguisse implantar sua rebelião, o egoísmo iria imperar, tomando o lugar do 
altruísmo e, por conseguinte, da alegria e felicidade. 

Para conseguir seu intento, desde o início o inimigo tem-se disfarçado, para iludir e confundir os 
incautos. Hoje, o diabo é pintado como um ser estranho, vermelho com rabo e um grande garfo na mão. Ele 
usa isso como disfarce. Pela Bíblia, vimos que ele é um anjo majestoso. 

Outro método que ele usa para iludir é a mentira. Jesus já advertia seus discípulos sobre esta faceta e 
disse isso claramente aos fariseus:  

"Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida 
desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe 
é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira" João 8:44. 

 
Em Apocalipse 12:9, ele é chamado de sedutor: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, 

que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo". 
 
A mentira é a principal arma de Satanás contra os filhos de Deus. Foi assim que ele conseguiu iludir Eva 

e, em seguida, Adão. Em Gênesis 2:16,17, como lemos anteriormente, Deus mostrou as consequências da 
desobediência. Satanás, enganando, mentiu. Enquanto Deus disse que se o homem comesse do fruto 
proibido "certamente morrerás". 
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Em Gênesis 3:4,5 está relatado o que Satanás, disfarçado na serpente, disse: "Então a serpente disse 
à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em dele comerdes se vos 
abrirão os vossos olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal".  

 
Duas mentiras em uma única frase:  
1) A primeira, que não morreremos (fomos criados imortais, mas, na verdade, morremos física e 

espiritualmente com a mordida). Sabemos que Adão viveu um número de anos e morreu. 
2) E a segunda, que podemos ser iguais a Deus. 
 
De lá para cá Satanás tem procurado, insistentemente, fazer com que estas mentiras virem verdade, o 

que é impossível. A estratégia que ele usa para isso é levar-nos a acreditar que ele não existe, ou seja, toda 
alma é imortal e será salva. Ou simplesmente que não existe a vida eterna. Comamos, bebamos e nos 
fartemos, que a vida acaba com a morte. 

 
Para isso ele transforma-se. Em II Coríntios 11:14-15, somos advertidos sobre sua intenção:  

"E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é 
muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça; e o fim 
deles será conforme as suas obras". 

 
Lúcifer perdeu o céu, porque preferiu ser egoísta. 
Num mundo perfeito, não há lugar para o egoísmo.  
O amor ao eu é oposto ao amor de Deus, que é um eterno dar.  
 
A transformação de Lúcifer em Satanás ocorreu em função de sua expulsão do Céu, conforme o próprio 

Jesus afirmou em Lucas 10:18:  
"Eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago".  

 
À partir de então, ele tornou-se tentador, começando por Adão e Eva.  
Desde então, ele sempre procura afastar-nos de Deus: 

 "O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém 
para devorar" I Pedro 5:8.  

 
Deus, porém está sempre lutando por nós, impedindo as investidas do inimigo, conforme entendemos ao 

ler I Pedro 5:6-7: 
"Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno 

vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós". 
 
Temos um inimigo à solta, é verdade, mas certamente temos um amigo que é muito mais poderoso do 

que ele: Jesus. Enquanto esteve aqui na Terra, Satanás procurou por todos os meios destruí-lo. Quando 
finalmente Ele depôs Sua vida na cruz, tendo vivido até o final sem ceder uma única vez às tentações, 
Satanás percebeu que havia sido eternamente derrotado, principalmente quando pouco antes da 
ressurreição, estando ainda na tumba, Cristo desceu ao reino espiritual infernal, o inferno, e tirou de 
Satanás as chaves do inferno, que Satanás detinha e colocava lá quem podia. Agora só perguntando para 
Jesus se é ou não um crente Nele, Jesus. Se for, é de Jesus. 

 
Jesus morreu (tirou os sacrifícios de sangue) e com Ele, o Cristo, as leis não se fizeram necessárias 

porque agora para a comunhão com Deus necessita apenas Fé. A chave não é Fé em Jesus. 
 
Satanás no Antigo Testamento não era o único responsável pelo pecado. O sangue e a carne o eram. 

Deus então requisitava sacrifícios deste modo (carne – leis, e sangue - morte - ex.: cordeiro) para que o 
pecado fosse expiado (não perdoado). 

 
Então veio Jesus e morreu (tirou os sacrifícios de sangue) e com Ele, o Cristo, as leis não se fizeram 

necessárias porque agora para a comunhão com Deus necessita apenas Fé. 
 
Isto é tirar as chaves do inferno da mão de Satanás. 
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4.5.2. Algumas Passagens e Comentários 
Sessões realizadas com tentativas de consulta a mortos somente podem trazer coisas demoníacas das 

regiões espirituais. 
A necromancia (adivinhação e comunicação com os mortos) é comum no espiritismo. 
Os espíritas dizem que os anjos são reencarnações que chegaram a “perfeição”, divergindo das 

escrituras. 
 

Satanás (Antigo Testamento): 
I Cr 221.1 => Satanás se levanta contra Israel e obriga Davi fazer o censo.  
Is 14.12-14 => Satanás caiu devido seu orgulho. 
Gn 3.4 => Satanás é a Serpente. 
Jó 1.6 e Jó 2:1 => Satanás fala com o Senhor, e o Senhor com Satanás. Satanás acusa. Como aparece 

em LOST, Satanás acredita que todo homem é corrupto, pode ser comprado, e só crê em Deus por 
interesse. “Satanás (hebraico Sãtãn), o adversário, o acusador” (conforme Nm 22.22,32). 

Zc 3.1 => Satanás opõe-se à obra de Deus 
Dt 32.17 => Sacrifícios oferecidos aos demônios, não a Deus; a deuses que não conheceram, novos 

deuses que vieram há pouco dos quais não se estremeceram seus pais. 
Lv 17.7, II Cr 11.15, Sl 106.37 => Demônios adorados (Idem). 
Jz 13.18 => Recusa de dizer o nome de Satanás vem deste versículo. 
 

Nome de Demônios 
Eu sinceramente não acho produtivo ficar entrevistando demônio em corpo de pessoa incorporada, endemoniada, 

como muitos pastores fazem em púlpitos. O demônio é mentiroso, e pode colocar as pessoas que o entrevistam em 
enrascadas. Imagine se ele mente em cima do púlpito que o pastor é adúltero? Mas os demônios tem nome sim, 
mesmo nós não encontrando estes nomes na Bíblia. E eis um lista curta de alguns deles: 

 
Damian 
Arios 
Diana 
Nosferatos 
Belzebu 
Menguelesh 
Apolion 
Nogô 
Gnonos (na mitologia grega são anões que habitam 

o centro da terra) 
Ninfas (divindade mitológica dos rios, fonte, 

florestas e montes) 
Salamandras (“gênios” que presidem o fogo) 
Duendes (espíritos da florestas) 

Siflos (divindades que “presidem” o ar) 
Éteros (criaturas que “governam” o éter) 
Xere (ere) 
Tranqueira 
Zé Preto 
Legião 
Capa Preta 
Exu da morte 
Pomba Gira 
Caboclo 
Boiadeiro 
Encruzilhada 
Exu caveira 
Potestades 

 

4.5.3. Os DD do Diabo 
Fuja destas palavras e do que elas significam que nem o diabo foge da Cruz (rsss): 
 
Derrota - Romanos 8:37 
Doenças - Salmo 103:1,3 
Desesperança - Deuteronômio 1:21 
Desespero - Romanos 8:31 
Dúvidas - Filipenses 4:19 
Desolação - Salmo 37:4 
Desolação - Salmo 34:22 

Destruição - João 10:10 
Devastação - I Pedro 5:8-9 
Desapontamento - Romanos 8:28 
Desonestidade - 2 Coríntios 4:2 
Dissensão - Salmo 133:1 
Desalento - Filipenses 4:4 
Dúvidas - Atos 27:35 
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4.6. Anjos são ETs ou ETs são Anjos? 
Você viu até aqui, muito sobre anjos. 
Agora posso, neste ponto, apresentar uma teoria. 
 
Note que eu retiro esta teoria: 1) da Bíblia, 2) da Ciência e da 3) observação. 
Portanto baseado nas regras da Hermenêutica, não pode ser classificada como doutrina cristã 

(precisava ser retirada somente da Bíblia), mas sim como uma tentativa de explicar acontecimentos, 
principalmente alguns relatados na Bíblia e alguns acontecimentos dos últimos 60 anos. 

Você entenderá melhor depois de ver tudo. 
 
No livro 20 – A Semeadura Extraterrestre, aprofundamos este assunto, onde buscamos a volta da figura 

do Deus Criador, do Deus Jardineiro, do Deus do Gênesis. 
Mas infelizmente este livro não faz parte deste curso ainda. 
Peço que não vá difundindo este capítulo por aí, porque, como falei, é uma teoria minha. 
Vá somente meditando, analisando, comparando... 
Mas vai ajudar a você entender muitas coisas daqui para a frente. 
 

4.6.1. Existem ETs? 
Não estamos querendo aqui um "revival" dos livros de Erich Von Daniken: "Eram os Deuses 

Astronautas" e outros, livros aliás que os li e você encontra em www.teologiapelainternet.com.br.  
Não se trata de uma nova religião ou filosofia. 
Nem de querer impor a você um assunto que não domina ou não acredita. 
Trata-se de apresentar um resumo do resumo do que há de mais confiável na área. 
Trata-se simplesmente de dar nome certo aos “bois”, objetos, atividades e aos fatos que vemos hoje e 

que a Bíblia também nos relata. 
 
Pegue o livro de Ezequiel. 
Abra já no primeiro capítulo e aprofunde-se nele. 
Depois vá para o capítulo 10 e novamente se aprofunde 

nele. 
Verá ali a descrição de naves, discos voadores, ou 

"rodas girantes" como diz algumas versões de Ez 10:13 da 
NVI ou simplesmente "girantes" como diz Ez 10:13 da RA, 
e de seres que viajam nelas. Aqueles específicos seres, 
Ezequiel descreve como anjos de Deus, alguns como os 
querubins no capítulo 10, aqueles que ficam bem próximos 
a Deus. 

Se Ezequiel descreve assim, quem sou eu para dizer o 
contrário. 

Mas existem outros seres com outras finalidades que  
ser mensageiros da vontade de Deus. 

Se você não viu ainda objetos voadores inexplicáveis, 
ou acha que tudo isto é fantasia, fake, é estória para 
vender livros, CDs..., então respeito sua compreensão e 
sua opinião. 

Até porque muitos se tem aproveitado disto para 
realmente tentarem ganhar dinheiro, muitas vezes 
inventando, exagerando, aumentando, ou simplesmente falsificando a realidade. 

 
O que quero afirmar aqui em minha teoria, que assim como existem muitos tipos diferentes de anjos, de 

modos de atuação destes, diferentes tipos de nomes de demônios e suas maneiras de atuação, assim como 
alguns se parecem com nós, outros não se parecem..., assim como existem muitos tipos exóticos, existem 
ainda muitas outras formas de seres neste universo, muitos deles anjos, e estão dentro de artefatos tipo 
naves, rodas, discos voadores, traças gigantes, bolas... 

 
Eles têm diferentes funções: semear novas formas de vida, analisar se as formas atuais de vida estão 

indo bem, retirar sangue para testar DNA, raptar homens e mulheres para exames (mas são impedidos de 
matar sem autorização divina – Jó 2:6), comunicar-se, ajudar, observar os grandes passos que a 
humanidade está dando: grande guerra, bomba atômica, homem no espaço, homem na lua, viagens 
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espaciais, teste com aceleradores de partículas, grandes hidrelétricas, usinas atômicas, grandes avanços 
da humanidade... 

 
Não é a toa que é grande o número de relatos de aparecimento de OVNIS (Objetos Voadores Não 

Identificados), justamente em cima destes lugares citados no parágrafo anterior. 
 
Os muitos aparecimentos com Disco Voador começaram mesmo após 1945, após a guerra atômica, 

após Israel receber a Terra Prometida, e acontecem muito em cima de Hidrelétricas, Aeroportos, Bases 
Navais, Esquadrilhas de Caças, Usinas Nucleares, Laboratório Cerne de aceleração de Partículas, nas 
várias idas do Homem à Lua, na estação orbital, no lançamento de foguetes, em lugares que tem muitas 
jazidas minerais... 

 
A maioria das aparições, são recentes, porque o homem está realmente mudando seu ambiente, sua 

tecnologia, sua vida... E também porque os últimos dias já chegaram!! 
 
Algumas pessoas podem dizer como o Jô Soares:  
“Porque eles viajariam milhões de quilômetros, para dar uma guinada aqui e voltar?” 
- Resposta: Eles já estão aqui. E muitos vem e vão do mundo espiritual e mundo físico. 
 
“Porque eles não nos destroem, invadem, como o filme Guerra dos Mundos, Skyline, 

Independence Day e outros mais recentes? 
- Porque eles não tem autorização para isto, mesmo os anjos caídos ou bad anjos. Veja Jó 1 e 2. 

Entendeu porque os abduzidos por eles, voltam? E se alguns raros não voltam, são necessários lá, como 
Enoque e Elias. 

 
“Porque eles não se apresentam?” 
- Apresentam-se somente quando são necessários e fazem parte da mensagem de Deus, como quando 

se apresentaram a Moisés, Elias, Ezequiel, Isaías, Abraão, Jacó, Zacarias, Jesus, Estevão, João... 
- Não se apresentam para todos, porque isto iria contra o livre arbítrio. 
- Mas isto ainda deve acontecer. Quem sabe 21/12/2012 não seja este momento? 
 

Cadê os Exemplos de Aparições, os Relatos de Encontros? 
O que apresento agora aqui são fatos, alguns contados por homens de Deus, do qual me incluo, e que 

não ganham nenhum centavo a mais por divulgar isto. 
Outros contados por eminentes oficiais da aeronáutica, que nas suas milhares de horas de voo, viram 

muita coisa que agora não tem como ficarem calados. 
 
Antes, gostaria que todos vocês estudantes deste curso, assistissem o filme Presságio (nome em 

Português) ou Knowing (nome inglês), com Nicolas Cage. 
Ele fala da visão de Ezequiel e mostra detalhadamente esta visão. Assistam, por favor... 
 

4.6.2. Resumo do Relato do piloto José Américo C. Medeiros 
Veja o relato completo em: https://ufo.com.br/artigos/encontro-nos-ceus/  - Fonte: www.ufo.com.br 
 

Meu nome é José Américo C. Medeiros, tenho 61 anos e sou gaúcho de 
São Luiz Gonzaga. Tirei meu brevê no Aeroclube do Rio Grande do Sul 
(ARGS) e me aposentei após ter acumulado mais de 16 mil horas de voo, 
trabalhando nas empresas Varig e Vasp, onde operei aeronaves do tipo 
Boeing 707, 727 e 737, além de outras de médio e pequeno portes, como o 
Beechcraft C-45, Aerocomander e uma vasta relação de monomotores. Fui 
instrutor de voo elementar no ARGS, na Escola Livre de Aviação (ELA), de 
Belo Horizonte, e na Escola Pégasus, do Rio de Janeiro.  

Desenvolvi meu interesse pela Ufologia de maneira direta, sendo 
testemunha de UFOs em diversas ocasiões, o que me assegura, 
independente de uma posição científica indagadora, que se tratam de 
naves materiais, embora permaneça mistério sua procedência, quem as 

tripulam e quais são seus objetivos. Considero irresponsável ignorar a realidade do Fenômeno UFO e os 
milhares – talvez milhões – de testemunhos consistentes de observações destas naves, principalmente 
vindos de membros da aviação civil e militar.  
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Mas minha interação com a Comunidade Ufológica Brasileira veio em 2007, através do site de 
relacionamento Orkut, quando descobri que existiam comunidades ufológicas bem elaboradas e públicas, e 
passei a ser um debatedor do tema. Enfim, tornei-me um ufófilo e nas comunidades do referido site reparti 
minhas experiências com outros usuários. Porém, confesso que foi chocante constatar – o que não 
imaginava existir – um clima de contenda entre os crentes e céticos quanto aos discos voadores. E não foi 
fácil lidar com espíritos armados e dedicados à desconstrução de relatos testemunhais, inclusive agindo 
contra a reputação de quem os apresenta. 

(...) 
Entendo que o ceticismo científico é proveitoso para a Ufologia, mas o que não é desejável é o ceticismo 

destrutivo, que nada acrescenta e que a tudo nega, sem base alguma, apenas o desejo de rechaçar algo 
que não se conhece. Da mesma forma, julgo como muito prejudicial à Ufologia o fanatismo e o misticismo 
exagerado. 

Portando abra sua mente, e veja os relatos... 
 

Objeto discóide sobre aeroporto 
Era cerca de 00h30 de uma noite clara e estrelada, quando manobrava o avião na “perna do vento” 

[Trajetória paralela à pista e contrária à direção de pouso] da pista 20 do Santos Dumont e observamos uma 
luz intensa se aproximando de nossa aeronave, em trajetória descendente. Prontamente perguntamos à 
torre de controle sobre a existência de tráfego aéreo naquela área, o que foi negado. O artefato então se 
aproximou ainda mais e pudemos vê-lo claramente, com todos os detalhes, e identificá-lo como semelhante 
a fotos e desenhos de casos testemunhados por outras pessoas. O UFO tinha a forma de um prato de sopa 
invertido e uma luz circular em seu bojo, de cor clara intensa, e girava sob seu eixo a cada segundo, 
aproximadamente. O disco voador posicionou-se à nossa frente, a cerca de 20 ou 30 m, em posição lateral 
ao Cessna, quando pudemos observar que era dotado de janelas similares às de navio, e notamos que em 
uma delas havia um ser com a silhueta bem destacada. A criatura também era parecida com aquelas em 
imagens típicas da literatura ufológica. O alien nos olhava sem curiosidade, mas atento. O interior da nave 
era iluminado por uma luz branca, similar à nossa doméstica. Chamou-me particular atenção a cabeça do 
ser, que tinha tamanho avantajado, além dos olhos, que eram oblíquos e grandes. 

Após alguns segundos, o objeto tomou o rumo da Praça 15, onde está o terminal das barcas que fazem 
a travessia entre o Rio de Janeiro e Niterói. Decidimos tomar o mesmo caminho para tentar segui-lo, e 
alertamos a torre de controle sobre isso, mas o controlador não conseguiu observar o disco. Em seguida, a 
nave imprimiu altíssima velocidade, aliada a uma curva de 90 graus, desaparecendo de nossa visão como 
se tivesse entrando em outra dimensão. O interessante foi que a trajetória final, em alta velocidade e em 
altitude aparentemente abaixo de 150 m, o conduziria a um choque inevitável com o Pão de Açúcar, o que 
não ocorreu. Pergunto-me se teria entrado em algum portal, mas não sei responder. Após pousarmos, 
encontramos o controlador de voo, que nos disse excitado que, na área terminal do Rio de Janeiro – um 
espaço de quase 90 km de circunferência em torno do aeroporto – não havia outra aeronave em voo senão 
a nossa. Nada sentimos a bordo, nenhuma forma de interação física ou na aparelhagem eletrônica de 
bordo. Também não observamos anomalias, tais como rádios emudecendo ou dificuldades no motor. Por 
incrível que pareça, também não houve assombro nem medo por parte de qualquer um dos ocupantes do 
Cessna, e pouco conversamos sobre o fato quando aterrissamos. Ainda hoje, quando encontro os 
companheiros daquele voo, não tocamos no assunto. Mas esta não foi minha única experiência. 

 

Nave-mãe sobre o Oceano Atlântico 
Outro caso surpreendente ocorreu durante um voo internacional diurno, quando eu já voava para a Varig 

em um Boeing 707, ocupando a função de segundo oficial de bordo, hoje equivalente a co-piloto. O fato 
aconteceu em 1974 e fazíamos um voo partindo do Aeroporto do Galeão, o agora Maestro Antonio Jobim, 
do Rio de Janeiro, para Roma. O avião era cargueiro e estava sendo pilotado pelo comandante P, já 
falecido [Nome resguardado a pedidos], um dos mais experientes aviadores da época. O Boeing estava em 
voo de cruzeiro, passando ao largo de Marrocos, quando, às 17h00, com o céu claro e visibilidade ilimitada, 
avistamos, à direita, uma nave de grande porte cujo formato lembrava um Zeppelin. Estava a cerca de 20 
graus de nossa posição e em torno de 10 a 20 km, aparentemente na mesma altitude, cerca de 10.000 m. O 
mais interessante era que de seu interior saíam e depois retornavam naves menores. Naquele instante, 
estávamos em contato por rádio com os controladores de voo do Marrocos, em frequência HF, e notificamos 
a ocorrência. Fomos então alertados para o fato de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN) já estava ciente do que acontecia e nos orientava a desviar o Boeing 30 graus à esquerda, pois 
aeronaves bélicas haviam sido acionadas para se dirigirem ao local, para identificação do objeto. Assim 
aconteceu e logo cruzamos com duas esquadrilhas de jatos militares. 
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Olhando para trás, ainda percebíamos o intenso movimento de naves não identificadas na área, mas as 
que tínhamos visto – a nave-mãe com os objetos menores – já estavam tão longe que pareciam insetos à 
distância. De qualquer forma, as dimensões do objeto maior eram assombrosas, quase do tamanho do 
Estádio do Maracanã. Passadas algumas horas, pousamos em Roma e praticamente nada foi noticiado pela 
imprensa naqueles dias. Como na época estávamos no amargo período da Ditadura Militar, e reinava muito 
preconceito e escárnio contra testemunhos de avistamentos ufológicos, decidimos nada divulgar sobre o 
ocorrido, pois qualquer menção ficaria prejudicada pelo ambiente hostil da época. Lembro-me, no entanto, 
que todos nós, na cabine de comando do Boeing, reagíamos entre controladamente incrédulos e 
vislumbrados, como se assistíamos a algo numa tela de cinema. Não me recordo se houve interferências na 
operação de voo ou nos instrumentos. Anos mais tarde, através de um site ufológico, no qual entrava com 
pseudônimo, recebi a mensagem de uma senhora que se dizia portuguesa e ex-controladora aérea de uma 
base da OTAN. Ela me disse que as aeronaves militares baseadas em Portugal haviam retornado com farta 
documentação fotográficas e filmes daquela nave-mãe, e que todo material foi exposto em um hangar 
fechado aos militares, sem mais explicações, “como se quisessem outras testemunhas além dos pilotos e 
controladores envolvidos diretamente”, segundo declarou. 

Disse-me também, noutra ocasião, que não sabia para onde as tais evidências haviam sido levadas. 
Pelo que se sabe, naquela época havia muito cuidado governamental com a questão ufológica. A França 
recém admitira, em 1976, ter iniciado pesquisas oficiais sobre os casos ocorridos naquele país, e talvez 
alguma informação sobre este episódio possa estar contida nas mais de 100 mil páginas de documentos 
que o Grupo de Estudos e de Informação de Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados [Groupement 
d’Etude et de Information des Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés, GEIPAN] tornou públicos 
recentemente.  

 

Perseguição aérea na Região Sudeste 
Outro caso que vivi pessoalmente ocorreu simultaneamente a um voo da extinta companhia aérea 

Transbrasil, em 1977. Foi um evento que teve muita notoriedade, tendo sido exibida uma gravação da 
conversação entre os pilotos envolvidos e os controladores de voo no programa Fantástico, da Rede Globo. 
Tudo começou no então Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Eu pilotava um voo da Varig que estava 
prestes a decolar para Porto Alegre, apenas três minutos após o voo da Transbrasil, e iríamos usar a 
mesma pista, a 14, e o mesmo perfil de subida. Após a decolagem, tivemos perda total de comunicação por 
rádio e não conseguíamos escutar sequer a orientação da torre de controle. Passamos para a frequência 
específica do controle de subida, e também nada.  

Achamos aquilo muito incomum, mas, mantendo o perfil da subida autorizada, somente conseguimos 
contatar o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta), de Brasília, quando 
estávamos próximos de atingir 6.700 m de altitude. Neste momento, começamos a captar pelo rádio a fonia 
da tripulação da Transbrasil com o controle de Brasília. Eles mantinham um impressionante diálogo sobre 
um objeto intensamente iluminado próximo ao Boeing daquela companhia. O piloto e o controlador se 
referiam a uma verdadeira “brincadeira de gato e rato” com o UFO. Ora o objeto ficava na cauda da 
aeronave, ora à direita, ora à esquerda, rumando algumas vezes para o alto-mar e voltando em alta 
velocidade, realizando manobras absurdas, sendo descritas pelos tripulantes como uma intensa luz. Da 
nossa posição, não muito distante, víamos 
apenas aquela forte luz executando 
movimentos incompatíveis com os de uma 
aeronave convencional, mesmo militar, além 
de uma velocidade surpreendente – O 
Cindacta chegou a registrar velocidades 
superiores a 2.000 km/h. Logo depois, o 
Transbrasil iniciou descida para o Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, que era seu 
destino, e nós continuamos em rota para Porto 
Alegre. Quando trocamos de frequência, 
passando do controle de Brasília para o de 
Curitiba, ação mandatória, perguntamos aos 
operadores o que se passava. O controlador 
respondeu: “O UFO está estacionado em alto-
mar. Sua velocidade detectada é zero e 
altitude não definida. O objeto está no través 
[Ao lado] da Restinga de Marambaia”. 

Este foi um caso extraordinário, mas também não sentimos qualquer interação do objeto com nossa 
aeronave, exceto o que eu presumo que tenha sido uma influência da presença próxima do artefato, ou 
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seja, a completa perda da comunicação eletrônica de nosso avião, tanto na frequência em VHF quanto em 
UHF. Nem o transponder [Aparelho que responde ao radar do controle de voo, enviando dados como 
velocidade, altitude, rumo e identificação do avião] funcionava. Isso confirma afirmações de que a 
proximidade de tais naves gera campos magnéticos que bloqueiam emissões de rádio e interferem em 
aparelhos eletrônicos em geral. O que me chama a atenção é que o UFO fez todo tipo de manobras e seus 
ocupantes pareceram se interessar apenas pelo Boeing da Transbrasil, e não pelo nosso, que estava 
apenas poucos quilômetros atrás. Por quê? O que haveria naquela aeronave que tenha despertado tal 
atenção? Este fato lembra muito o Caso Vasp Voo 169, de 08 de fevereiro de 1982, e a chamada Noite 
Oficial dos UFOs no Brasil, de 19 de maio de 1986, pelo envolvimento do controle de tráfego aéreo e 
também pela proximidade dos objetos voadores não identificados com os aviões. Também estive envolvido 
neste segundo episódio. Naquela noite, por volta de 20h00, eu era um dos tripulantes em um Boeing 737-
200 da Vasp que rumava para São Paulo. Era uma noite estrelada, com raras nuvens no céu e ampla 
visibilidade horizontal e vertical. Aproximávamos da divisa entre o Paraná e São Paulo quando percebemos 
que o nosso radar meteorológico apresentava diversos pontos de contatos, o que é raro, pois detecta 
principalmente formações meteorológicas. 

 

Flotilha de UFO sobre São Paulo 
Naquela hora, ao acompanharmos as comunicações de outras aeronaves civis com o Cindacta, em 

Brasília, soubemos que vários objetos voadores não identificados estavam se deslocando em alta 
velocidade sobre diversas áreas da Região Sudeste, gerando muitas detecções pelos radares de diversos 
aeroportos. Nossa reação foi diminuir as luzes internas da cabine do Boeing para melhor observarmos a 
noite em busca de alguma daquelas luzes. E as encontramos! Eram muitas e de diversas cores, todas em 
alta velocidade e com direções de voo aleatórias, com mudanças bruscas de rota. Naquele instante, o 
Cindacta nos informou que aeronaves militares estariam decolando para averiguar o fato, e, assim, 
silenciamos as comunicações e apenas observamos o que viria. O movimento continuou intenso nos céus 
de São Paulo, até iniciarmos a descida e posterior aproximação para pouso no Aeroporto de Guarulhos. 
Ainda não havia sido dada a notícia dos avistamentos em massa e, assim, não houve movimentação de 
repórteres em nosso desembarque. Mas, se houvesse, e se eu fosse perguntado sobre o fato, acredito que 
pensaria duas vezes antes de responder. Tudo o que aconteceu naquela noite foi real e impactante. Por 
várias ocasiões estive pessoalmente com o então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Octávio Moreira Lima, 
inclusive em seu gabinete, e ele jamais modificou as declarações que deu à imprensa na época. 

Tampouco foi além da versão oficial, a de que algo não entendido e inconcluso sobrevoou o país, apesar 
de confirmar o que todos sabemos: a presença maciça de objetos não identificados com desempenho além 
de nossa imaginação. A atitude de Moreira Lima, de divulgar oficialmente o acontecido, foi corajosa. 
Precisamos de posturas iguais em nosso país. Além de minhas próprias experiências com UFOs, sei de 
muitos acontecimentos ocorridos com meus colegas de aviação. Mas são histórias que pertencem a eles, 
que eu não me sinto confortável para narrar. São eles que devem fazê-lo. Mesmo porque, há ainda muito 
preconceito e ironia, e até mesmo agressão, a quem se propõe a divulgar fatos estranhos e ainda não 
assimilados pela ciência. De qualquer forma, pilotos de linhas regulares se calam quanto às suas 
experiências, temerosos da possibilidade de terem as suas profissões prejudicadas, mesmo após a 
manifestação pública do ministro da Aeronáutica, confirmando como reais os eventos de maio de 1986. 

 

UFO sobre a ponte Rio-Niterói 
Infelizmente, atitudes de deboche, ironia e descrença quanto ao Fenômeno UFO, por parte de 

movimentos céticos destrutivos, fazem com que os profissionais de aviação se recusem a revelar suas 
experiências, selando testemunhos valiosos. De qualquer forma, entre os fatos descritos por meus colegas 
de aviação, só me sinto à vontade para relatar o que ouvi de um comandante da Varig em uma noite de 
longas conversas no cockpit de um Boeing. Ele me revelou que fazia parte de um grupo de estudiosos, de 
reduzido número, que mantinham contatos de terceiro grau com entidades alienígenas, em épocas 
previamente determinadas, na Serra da Cantareira, em São Paulo. Disse-me que, quando se reuniam no 
local, eram ministrados diversos ensinamentos. Apesar do convite recebido, não participei desse grupo. 
Também tive experiências com UFOs a partir do solo, e uma delas ocorreu em agosto de 2007, ao cruzar a 
ponte Rio-Niterói. Estava com minha esposa, Sílvia, e ambos avistamos um objeto que, à primeira vista, 
pareceu uma aeronave convencional em manobras de aproximação para o Aeroporto do Galeão ou Santos 
Dumont. Se fosse, estaria em uma posição paralela e afastada da parte mais alta da ponte, em alinhamento 
com a pista de decolagem 14 do Galeão, a não mais do que 1.500 m de altura. Porém, apesar de estar 
dirigindo, prestei mais atenção e percebi que não se tratava de uma aeronave, e muito menos de um balão. 
Era algo estacionário que emitia um flash intenso em padrão não linear. Não havia outras fontes de 
iluminação no aparelho. 
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Enquanto dirigia, eu olhava e prestava atenção naquilo, e ficava cada vez mais próximo de sua posição 
lateral. Não sei se outros motoristas também estavam observando o objeto, mas percebi mais de uma 
decolagem da pista 09 do Galeão, o que configurava que a pista 14 não estava sendo utilizada naquele 
instante. Isso não significa que o objeto pudesse estar interditando os procedimentos de decolagem nela, 
pois poderia ser simplesmente uma questão de ventos, limitações de peso em relação à pista ou mesmo 
preferência dos comandantes das aeronaves pela pista maior, de número 09. Mesmo assim, concluo que, 
se um UFO estivesse nas telas do radar do Aeroporto do Galeão, certamente a torre de controle deveria 
estar tomando providências para conduzir o tráfego em subida por outra área. Enquanto me aproximava do 
artefato, pude perceber, com segurança, que o padrão do flash configurava a emissão dos seguintes grupos 
de letras em Código Morse: H-I-S-5 e M-O-0. Após passar pelo pedágio da ponte, surgiu um segundo objeto 
no céu, com as mesmas características, porém mais baixo. Também este UFO passou a emitir o mesmo 
sinal. Em seguida, infelizmente, os perdi de vista, pois foram ocultados pelos prédios de Niterói. Pesquisei 
intensamente o significado daquela emissão, inclusive inquirindo ufólogos brasileiros e estrangeiros. Porém, 
jamais compreendi seu significado. Como resultado de minhas pesquisas, no entanto, obtive a indicação de 
que ambos os grupos de letras estão relacionadas ao Projeto Genoma, sendo M-O-0 uma variante do 
molibdênio. 

 

Fenômeno celeste colossal 
Outro evento ufológico que testemunhei – e 

que considero o mais marcante em minha vida – 
ocorreu próximo de onde resido, em Visconde de 
Mauá (RJ), na Serra da Mantiqueira, apesar de 
estar sozinho e não poder compartilhar o fato com 
ninguém. Um bom exemplo do que fui 
testemunha pode ser visto nas clássicas séries de 
ficção científica, como Perdidos no Espaço 
[1965], Star Wars [1977] etc., onde são 
mostrados sistemas de teletransporte, geralmente 
através de feixes de luz multicolorida. O que eu vi 
foi muito parecido com isso. Aconteceu na 
referida cidade, precisamente sobre a Vila de 
Maringá, terra que amo por sua natureza bela, 
encantada por suas cachoeiras e matas 
preservadas. Certa noite fria e estrelada de 
inverno, ao sair de um restaurante, vi um tubo 
multicolorido descendo dos céus, em silêncio e a partir de elevada altitude, entre 30 a 60 km. Aquilo se 
alongou verticalmente do seu ponto inicial em direção ao solo. Em certo momento, creio que a 10 km de 
altitude, iniciou em sua base um movimento circular crescente, mantendo-se o formato do tubo e suas 
cores. Para se ter ideia do que viria a seguir, imagine o leitor uma pedra jogada em um lago e a 
circunferência crescente provocada pelo impacto, propagada durante certo tempo. As bordas desta 
circunferência eram revoltas, como ondas ou nuvens de tempestade, e cinzas. Tendo a circunferência 
atingida certo diâmetro, iniciou-se um movimento contrário, voltando para a base do tubo e, chegando a 
este ponto, o mesmo foi subindo verticalmente, consumindo-se como num filme em reversão, até 
desaparecer em um ponto final. Pela atitude, diria que seria um tubo imenso, com mais de 10 km de 
comprimento, e o círculo deve ter atingido pelo menos 20 km em diâmetro. Todo esse fato não durou mais 
de alguns segundos. 

Não sei de outras testemunhas deste caso, pois a vila estava deserta, eu e minha mulher tínhamos sido 
os únicos clientes do restaurante. Porém, o fato não foi presenciado por ela, pois havia ficado para trás 
pagando a conta. Ainda a chamei, mas, quando chegou lá fora, o evento havia terminado. O que seria esse 
fenômeno? Não sei, mas acho difícil explicá-lo em termos naturais, como o ingresso de um meteorito na 
atmosfera, raios ou explosões aéreas de outras causas conhecidas.  

 

Conclusão 
Após todas as experiências, que narro pela primeira vez a uma publicação ufológica, tendo escolhido a 

Revista UFO para fazê-lo, pretendo continuar a perscrutar este mistério, principalmente mantendo contatos 
com outros buscadores pela internet, escrevendo e debatendo. Há iniciativas de alto nível da Ufologia 
Brasileira, que pleiteiam reconhecimento por parte da ciência acadêmica, oferecendo a ela a prova definitiva 
de que não estamos sós. Eu separo bem minhas experiências pessoais, que me levam a afirmar 
categoricamente que estamos sendo visitados por outras civilizações em veículos avançados, os UFOs ou 
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discos voadores – mesmo que ainda não saibamos sua origem, qual é a intenção de seus tripulantes e seu 
interesse em nosso planeta –, e as necessidades científicas de uma prova material. Entendo que o 
ceticismo científico é proveitoso para a Ufologia, mas o que não é desejável é o ceticismo destrutivo, que 
nada acrescenta e que a tudo nega, sem base alguma, apenas o desejo de rechaçar algo que não se 
conhece. Da mesma forma, julgo como muito prejudicial à Ufologia o fanatismo e o misticismo exagerado. 
Dentro deste conceito pessoal, apóio a busca de evidências conclusivas seguindo metodologias já 
consagradas e outras a serem desenvolvidas, e considero apropriado o enfoque do Centro Nacional de 
Registros Aeronáuticos de Fenômenos Anômalos [National Aviation Reporting Center on Anomalous 
Phenomena, NARCAP], dirigido pelo ufólogo e engenheiro norte-americano Richard Haines e pelo 
pesquisador Ted Roe. A NARCAP se dedica a analisar os casos ufológicos em que estariam envolvidas 
questões de segurança de voo – a entidade trata os UFOs como UAPs, sigla em inglês para fenômenos 
aéreos não identificados. 
 

4.6.3. Dois relatos do Rev. Caio Fabio 

https://caiofabio.net/caio-o-que-voce-pensa-acerca-dos-discos-voadores 
 

Pergunta do Leitor: O que Você Pensa Acerca dos Discos Voadores 
A paz! Pastor conheço pouco da sua trajetória, mas o suficiente para admirá-lo e respeitá-lo. 
Sou evangélico e me considero uma pessoa razoavelmente esclarecida, mas gostaria de saber 

sua opinião sobre ET's, discos voadores, alienígenas, toda essa história que anda tão em moda nos 
meios de comunicação, com imagens de naves e dos seus supostos seres. 

Sou um bom leitor da Bíblia e nunca vi nada a respeito. 
Desde já muito obrigado! E que Deus te abençoe sempre!  
 
Resposta do Rev. Caio Fabio de Araújo Filho 
Meu querido amigo: Graça e Paz! Desde menino que me interesso por tais fenômenos. 
Na adolescência fiquei impressionado com o livro "Eram os Deuses Astronautas", de Erich von 

Däniken, com suas interpretações ovinistas acerca do livro de Ezequiel, dos mitos dos povos, e de 
todas as divindades antigas. 

Foi nessa mesma época, ou um pouco depois, que também me impressionei com os desenhos 
do deserto de Nazca, no Perú. 

Eu mesmo, juntamente com meu pai e mais uns 13 a 15 amigos, quando tinha algo em torno 
de 14 anos de idade, a caminho de Itaperuna, no Estado do Rio, avistei uma esfera que reluzia 
como se feita de prata, em plena luz do dia, pairando sobre nossa cabeça, enquanto o nosso carro 
andava pela estrada. 

Paramos, saímos, e nos pusemos a olhar aquele fenômeno. 
Meu pai descartou qualquer possibilidade de que fosse um artefato fabricado pelo homem, 

especialmente porque ficava parado imóvel no ar, sem som e sem fumaça; e, de súbito se movia 
em velocidade inimaginável. 

De repente se foi, deixando nada para trás... 
Depois de convertido ao Evangelho de Jesus, aos 19 anos, eu e milhares de pessoas na cidade 

de Manaus (1974), vimos uma grande massa, com formato de uma traça gigante, como se fosse 
um meteoro, e que emanava uma luz que aparecia através de pequenos orifícios que na massa 
havia (era como se a luminosidade viesse de dentro daqueles pequenos buracos). 

Parecia uma montanha voando como um Zepelim, e cujo balão tinha a aparência porosa de uma 
traça de armário. 

Eu estava na classe de Física, no curso de Edificações, na Escola Técnica Federal do Amazonas. 
A escola inteira viu. 
Para nós durou algo em torno de 1 minuto ou um pouco mais. 
Fez uma curva de Jumbo sobre nossas cabeças e seguiu a viagem na direção do Rio Negro. 
Na Capitania dos Portos, às margens do Rio Negro, onde morava Alda, a mãe de meus filhos, o 

espetáculo foi visto por ela, os irmãos, e os marinheiros, e por mais de cinco minutos. 
E a coisa andava sobre o rio, gigantesca, imensa. 
No dia seguinte os jornais só falavam no assunto. 
Ora, eu, recém convertido, olhei para aquilo, e apenas disse para mim mesmo: "Não sei o que 

é, mas é sinal dos tempos. 
O Senhor está voltando!" - e pronto! No curso dos anos sempre li e vi tudo o que sobre o 

assunto é mostrado. 
É inegável que os aparatos que seguem os seres viventes de Ezequiel têm aparência bastante 

parecida com as descrições da maioria de tais aparições. 
Em minha opinião o assunto está mais para uma ciência que seja Psicofísica, com categorias 

Junguianas, do que para ser entendido pelas ciências exatas, do ponto de vista da possibilidade de 
estudo e detecção que possa ser feito pelas categorias cientificas apenas físicas. 
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Minha opinião sobre o assunto é meramente especulativa. 
O que não é afirmado categoricamente na Palavra é tratado por mim como pura especulação, 

até que se mostre como incontestavelmente real. 
 
(...) 
 

Eu também creio duas outras coisas acerca da questão: 
1. Creio que anjos e demônios se movimentam nesses ventos... nesse ambiente do 

Inconsciente Individual e Coletivo. 
Daí as aparições de anjos também quase sempre corresponderem aos modos da cultura antiga 

(anjos do V.T. tem “pinta” de homem antigo); ou aparecem conforme as concepções da cultura 
vigente. 

Hoje em dia tem anjo que dirige carro. 
E falo sério. 
Conheço pessoas que foram socorridas por anjos que se vestiam de bombeiro ou de socorrista, 

no meio do nada, na floresta, no ermo desabitado. 
E por que? Porque o inconsciente humano veste o socorro divino com os códigos e símbolos de 

socorro de seu próprio tempo. 
2. Creio que o que Paulo diz em Colossenses 2, quando afirma Jesus despojou os principados e 

potestades na Cruz, e que fez isso quando "rasgou o escrito de dívida" - a dívida da culpa 
inconsciente e consciente; e da culpa que é fruto do ato deliberado ou da ação "à revelia" da 
consciência -, tem algo também a ver com isto. 

Assim, eu penso que o apóstolo estava também nos ensinando, ou, pelo menos nos ensejando 
outra percepção, e que é basicamente a seguinte: o alimento dos principados e potestades é a 
culpa e todos os sentimentos e pensamentos que carregam a força da energia psíquica da culpa e 
do delito. 

Assim, o poder de tais forças espirituais é do tamanho da culpa humana. 
Por outro lado, a certeza da libertação da culpa em Cristo, anula o poder deles sobre nós; a 

menos que tenhamos crido apenas em parte, e não completamente, como é para ser. 
Teria muito mais a dizer, mas não há tempo. 
Quero, todavia, que você saiba duas coisas:  
1. Que nem morte, nem vida, nem poderes, nem tronos, nem principados, potestades ou 

qualquer que seja a "criatura", têm o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo 
Jesus. 

2. Que se um ser desses “pintasse” diante de mim, ou confessaria a Jesus como Senhor, ou 
sairia na hora. 

Não me importa quem sejam, mas apenas a procedência. 
E como creio que Jesus tem o Nome que está acima de todo principado, potestade e poder, 

venha quem vier, virá, todavia, sob o poder do senhorio de Cristo. 
E, como sou Dele, não temo Etês ou o que quer que seja: nem mesmo o diabo, ainda que 

venha vestido de “anjo de luz”. 
Receba meu carinho e minhas orações para que sua fé seja sempre livre e confiante! Nele, que 

é Senhor de todas as criaturas, poderes, forças e energias,  
Caio  
03/10/04 

 
 

https://caiofabio.net/o-livro-de-enoque-anjos-e-ufos  

Pergunta do Leitor: O LIVRO DE ENOQUE, ANJOS E UFOS...  
Olá Rev.Caio, 
Sei de sua agenda sempre atarefadíssima. Mesmo assim tomei a liberdade de escrever-lhe de 

novo. Vez ou outra gosto de contar-lhe um pouco das experiências e percepções que venho tendo. 
Estou lendo Nephilim e estou achando o máximo. Parece até coincidência eu estar lendo livro nesse 
momento de minha vida. Há alguns meses venho lendo muitas coisas. Sobre ufologia entre outras 
coisas. Alguns sites esotéricos falam sobre um tal de "Ashtar Sheran" que seria o arcanjo Miguel..., 
que na verdade seria um comandante de uma frota Intergalática. Também li que as pessoas que 
tem contato com esses seres são recrutadas para trabalhar como elo entre os alienígenas e os 
seres humanos. O negócio todo acaba se misturando com espiritismo, vidas passadas, 
reencarnações etc. 

Sempre gostei desses assuntos e acabei criando uma certa teoria comigo. 
Imagino que sempre existiram seres extra-terrestres, que habitam outros mundos/dimensões e 

que vez ou outra se manifestavam aos seres humanos. Mas não queria dizer que esses fossem 
habitantes de outros planetas, mas sim de outros planos... Seriam seres espirituais (anjos e 
demônios). 
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Assim, na minha teoria, tudo que vemos agora nos levaria a desastres naturais inevitáveis. Que 
o homem acabaria criando tantas guerras e a coisa ia ficar cada vez mais feia. E quando tudo 
parecesse perdido apareceriam esses seres proclamando paz... e talvez querendo até se passar por 
salvadores, ou aqueles que estão acima de Cristo. 

De fato se sinais e prodígios, fogo do céu descer, os homens estarão prontos para abraçarem o 
que vier como solução do que estiver ocorrendo. Em minha pequena compreensão, imaginei tudo 
isso como uma artimanha para que o reino do Anti-Cristo se instalasse. 

Assim tenho conversado com amigos e tenho falado que minha única certeza é Cristo Jesus. E 
que não adianta vir nada diferente, pois teria que se sujeitar perante o Nome do Rei dos reis. Essa 
é minha concepção do que está acontecendo e tantos relatos que vejo a respeito de UFOs. 

Lendo o livro de Daniel em determinado momento vejo que um anjo afirma que lutava contra 
outro anjo de uma outra nação e que somente Miguel o ajudou. Também no Apocalipse fala sobre 
a guerra entre os anjos. Acabei assistindo o filme "Anjos Rebeldes" que faz menção aos Nephilins. 
Fiquei curioso pelo livro de Enoque. Achei-o na Internet e fiz a leitura. 

Caio, fiquei deverás intrigado. O livro parece tão autêntico... tão bíblico. Não consegui entender 
pq não o consideraram canônico... Além do mais já tinha lido que os livros de Judas e Pedro, na 
Bíblia, mencionam o livro de Enoque. E se me lembro, o livro de Enoque faz menção inclusive ao 
Filho do Homem... Bom, por fim adquiri seu livro Nephilim e estou extasiado. Acho que muito do 
que penso deve estar sendo tratado no livro. Anjos, potestades do ar, manifestações ao homem ao 
longo da história, julgamento final, mistérios e segredos... 

Bom, essas são minhas reflexões sobre o assunto. E se puder me responder, Caio, fico grato 
mesmo. 

Você não acha que é uma pena que o livro de Enoque não seja considerado parte das 
escrituras? 

Pode ser infantilidade minha, mas tudo parece tão real... 
Qual sua opinião sobre o livro de Enoque, de fato, uma vez que em Nephilim você afirma que é 

uma divagação de alguém com a bênção da imaginação? 
Seu admirador,  

 

Resposta do Rev. Caio Fabio de Araújo Filho 
Querido amigo: Graça e Paz! 
Só sei que anjos são anjos. 
Não vejo nas Escrituras nada além disso.  
O que se diz é que são ministros de Deus em favor dos que hão de herdar a salvação.  
Além disso, o próprio termo, anjo, significa mensageiro.  
Os vemos durante toda a narrativa bíblica, do Velho ao Novo Testamentos. 
Entretanto, é possível ver que as manifestações deles mudam conforme os tempos e épocas. No 

V.T. há anjos tão humanos que comem e bebem, além de serem até mesmo objeto de desejo 
sexual dos de Sodoma. No livro de Juízes há um anjo que prega, o qual é chamado de o Anjo do 
Senhor. 

Eles manifestam-se modos variados. Há aqueles que se mostram humanos, assim como há 
aqueles que são inumanos em suas aparências. Portanto, até na forma os anjos são mensageiros, 
posto que mudam de forma conforme a intenção da comunicação. 

Além disso, é impossível não perceber que eles também se “adaptam” aos contextos históricos. 
Por exemplo, os seres que aparecem em Daniel são bastante parecidos com o que os Persas 
chamavam de anjo. Ora, se assim for, os anjos acabam sendo também seres condicionados pelo 
tempo histórico e pela imaginação humana. 

Na vida de Jesus eles estiveram sempre presentes de modo muito discreto. Aliás, em quase 
todas as aparições de anjos em relação a Jesus, vê-se que Ele estava só. E quando um anjo o 
conforta no Getsemani, os discípulos estavam dormindo. É somente nas narrativas da Ressurreição 
que eles aparecem cara-a-cara aos discípulos. Jesus, entretanto, não recorreu a eles em tempo 
algum. Sempre que eles aparecem em relação a Ele é para servi-Lo. 

Nas demais narrativas do N.T. (Atos), os anjos chegam para socorrer. No Apocalipse eles são o 
que o nome diz: mensageiros. Paulo, todavia, adverte quanto ao “culto aos anjos”, que era uma 
prática infantil que começava a se desenvolver nos dias dele. Assim, anjos não são uma questão 
para os homens. Sim, porque em Jesus eles são apenas aqueles que cumprem ordens divinas. 

O tal “anjo da guarda” é uma construção pagã, e que não deve ser objeto de nenhum tipo de 
invocação nossa. Pois Deus mesmo os envia conforme Sua vontade. Os salmos garantem que o 
anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Portanto, é o temor do Senhor o 
que cria o ambiente para o “acampamento” deles entre nós. 

O Livro de Enoque é um texto escrito cerca de 300 anos antes de Cristo. Sim, nele há coisas 
muito belas. E além de coisas belas há muita verdade espiritual também sendo afirmada. Também 
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não há dúvida que o que se diz dos anjos no Livro de Enoque afetou profundamente a visão dos 
escritores do N.T. 

Paulo, por exemplo, quando fala de “céus” (3º céu), está aludindo a algo que é apresentado no 
Livro de Enoque. Também não há dúvidas de que tanto Pedro quanto Judas se inspiraram nas 
histórias de Enoque. Judas chega mesmo a mencionar explicitamente o texto. E, a meu ver, eles 
assim o fizeram porque no Livro de Enoque há uma mensagem verdadeira sobre significados 
espirituais. 

Entretanto, embora creia que há muitas coisas verdadeiras em Enoque, também creio que ele 
não faz falta na Bíblia. O fato dele ser citado ou usado pelos apóstolos, não necessariamente 
deveria fazer com que ele estivesse nas Escrituras. Jesus, pelo menos, não sentiu falta dele. 
Mencionou as Escrituras e, em momento algum, reclamou da falta de que qualquer que fosse o 
livro-ausente. E foi assim porque em Jesus anjos são apenas anjos, e não seres para serem objeto 
de nossa preocupação especial. Sim, porque qualquer tentativa de criar uma relação espiritual com 
os anjos, segundo o espírito do N.T., é pagã. 

Sobre Gênesis 6, quando se fala que “os filhos de Deus” possuíram as “filhas dos homens”, o 
que se deve dizer é que até Agostinho era opinião unânime, tanto no judaísmo como também entre 
os discípulos de Jesus, que se tratava de anjos mesmo. Foi depois de Agostinho que começou a 
“interpretação” de que os tais “filhos de Deus” eram os membros da descendência de Sete; filho de 
Adão. Nesse caso, tal “mistura” teria sido entre humanos: os descendentes de Sete com os 
descendentes de Caim. 

Pessoalmente eu não tenho dificuldade alguma para crer que se anjos podem comer carne e 
aparecerem de modo humano, podem também manifestar-se de outro modo; ou seja: podem ter 
relações sexuais. Além disso, eles também podem ter possuído tão profundamente humanos 
daquela geração pré-diluviana, que algo especialmente denso pode ter afetado a própria 
constituição dos humanos; daí os filhos que geraram terem sido “gigantes”. 

O que não se explica é “como” os Nephilims sobreviveram ao Dilúvio, visto que, na sequência 
da história bíblica os descendentes deles ainda estão presentes até os dias de Davi. 

De acordo com o Gênesis o Dilúvio aconteceu para salvar a humanidade da desconstrução 
humana que tal “mistura” havia produzido. Resquícios de tais narrativas são encontrados em quase 
todas as culturas antigas da Terra. Os gregos, por exemplo, colocam os Gigantes (Titãs) na base 
de sua mitologia. E Flávio Josefus escreve nas “Antiguidades” que os Titãs dos gregos eram os 
Nephilims do Gênesis. 

Também creio que tais seres se alimentam das produções do imaginário humano. Ou seja: o 
ambiente deles é o que Jung chamou de Inconsciente Coletivo (você pode ler um longo texto meu 
sobre o assunto aqui no site). Daí eles sempre chegarem “vestidos” com os elementos da cultura 
humana na qual se manifestam. Ora, neste sentido, não seria uma “viagem” pensar que muito do 
que se vê por aí... sejam manifestações de tais seres; os quais, à semelhança dos humanos, 
podem ser bons ou maus. 

Jesus advertiu quanto ao fato de que haveria muitos “sinais dos céus”..., assim como disse que 
haveria “sinais nos céus”. Mas não diz “como” seriam tais sinais. 

Também creio que anjos são espíritos com poder de materialização; e isto especialmente em 
razão do fornecimento humano de “vestimentas imaginárias” para eles. Assim, cada geração vê os 
anjos que concebe; ou vê os sinais celestes que acha possível (ou interpretam estes sinais 
conforme o que conhecem). 

Os anjos de Ezequiel, todavia, fogem a tal regra; posto que se manifestam de modo diferente, 
visto que aparecem com cara de algo que, para nós, parece com aparatos semelhantes ao que 
chamamos de “discos voadores”. Entretanto, pode ser que a própria informação de Ezequiel, 
presente no Inconsciente Coletivo dos humanos (especialmente os ocidentais), tenha pré-
condicionado as aparições dos “aparatos” que muitos dizem ver nos nossos dias. 

Digo isto porque tais aparições são reportadas especialmente entre culturas de aparatos 
tecnológicos. Índios, por exemplo, não falam de “discos voadores”; mas os americanos, mais do 
que qualquer outro grupo, afirmam tais manifestações. 

Ora, não seria a projeção tecnológica dos humanos construtores de aparatos aquilo que estaria 
provocando tais aparições preferencialmente com tais formas? 

É claro que nestes tempos estranhos e “do fim” acontecerá de tudo. Por isto, quem crê no 
Evangelho não tem que se impressionar com isto, pois Jesus disse que é por tais impressões que 
muitos se apartariam da Verdade. 

Sim, crendo que eles são espíritos, também creio que eles são dimensionais; e não criaturas 
vindas de algum lugar do Cosmo Físico, conforme o concebemos. 

Vale, todavia, lembrar que Paulo disse que mesmo que um anjo de luz anuncie mensagem 
diferente do Evangelho, que seja anátema! 

Assim, creio na existência de anjos, do mesmo modo que creio na existência de muitas formas 
de criaturas de Deus. No fim, havendo Deus, como de fato há, toda e qualquer criatura é feitura de 
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Deus. E do mesmo modo como os humanos escolhem caminhos de existência, os anjos também 
mo fazem, pois são seres livres e autoconscientes. 

Jesus disse que “os pequeninos” tinham seus anjos sempre “vendo a face do Pai que está nos 
céus”. Assim, nesta menção específica, não se sabe se Ele falava de anjos que mantinham uma 
espécie de correspondência intercessória diante de Deus representando “os pequeninos”, ou se eles 
são “projeção” dos humanos diante do mundo espiritual.   

Assim, ando com Deus pela fé. E deixo os anjos para a gestão Soberana de Deus. 
Eu, todavia, já tive muitas ocasiões nas quais senti a presença deles. Além disso, o escritor de 

Hebreus nos diz que muitos, sem o saberem, “hospedaram anjos”. 
Já me vi visitado por pessoas que chegaram de lugar nenhum e me disseram coisas que só me 

seriam ditas por um mensageiro de Deus. Também já fui salvo de acidentes nos quais senti que o 
que aconteceu não teve relação de causa e efeito com que o impacto físico demandava que 
houvesse. Por exemplo: uma ocasião, em Manaus, um Jippe vinha explodir na minha cara, dando-
me tempo apenas de gritar “Jesus” — para, então, sentir que o Jippe explodiu contra uma barreira 
invisível, deixando a mim, meu amigo Heraldo Rocha e o carro, completamente intactos. 
Simplesmente não deu para negar que o impacto fora contido por algo invisível, porém mais que 
real. 

Bem, por hora é o que tenho a lhe dizer. Mas, sobretudo, quero incentivar você a não se tornar 
impressionável com nada disso. Ou seja: trate os anjos conforme o Evangelho os trata. Afinal, o 
próprio Livro de Enoque, em razão do culto aos anjos, acabou por produzir uma seita chamada de 
“Os Enoquianos”, os quais dizem que no Livro há fórmulas para que se “controle” as manifestações 
dos anjos; e, tal seita, infelizmente, é completamente diabólica nas suas práticas e na visão que 
têm dos anjos e do mundo espiritual. 

Receba meu abraço! 
Nele, que está acima de todo Principado, Trono e Poder, 
Caio 
  

 

4.6.4. Conclusão 
Diante destes relatos, que julgo verdadeiros, pelas pessoas envolvidas, deixo para vocês a conclusão se 

minha teoria não está certa: Anjos, demônios, discos voadores, Ets – tudo faz parte de uma mesma 
conjunção, estrutura, propósito... 

No livro 20 – A Semeadura Extraterrestre, nos aprofundaremos nisto. 
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Igreja 
 
 
 

Pois também eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 

minha igreja, e as portas do hades 
não prevalecerão contra ela... Mateus 

16:18.  
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5. Igreja 

5.1. Introdução 
5.1.1. Objetivos 
1. Mostrar ao aluno a importância de se integrar à igreja em todas as suas 

atividades.  
2. Levar o aluno ao conhecimento de que a igreja de Cristo, não é uma mera 

organização humana, mas procedente dos planos de Deus, devendo o cristão 
amá-la e defendê-la. 

 
Normalmente confunde-se a igreja com templo ou denominação. Embora o 

termo atualmente seja válido para definir ambos, queremos aqui estudar o verdadeiro sentido desta palavra 
na Bíblia. 

 

5.2. Quando surgiu e o que significa 
5.2.1. Conceitos 
Usa-se muito o termo Eclesiologia para representar o estudo da igreja. 
A Palavra "igreja" encontrada no Novo Testamento vem da palavra grega “Ekklesia” (Eclesia) que 

significa “um grupo chamado para fora” “convocado” ou “assembleia”, não religiosa em seu sentido literal; 
como exemplo, podemos citar a passagem bíblica de Atos 19:39 onde lemos as seguintes palavras:  

“E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia (ekklesia).” 
 
O melhor conceito para “Ekklesia” traduzido como igreja no Novo Testamento é: Um grupo de pessoas 

que foram chamadas à parte, ou para fora de outro grupo de pessoas, com um propósito específico.  
No caso dos cristãos, um grupo de pessoas que foram chamadas para Jesus, em comunidade, que 

reconhecem o Seu senhorio como legislador da igreja, chefe do Reino de Deus criado na Terra (igreja) e 
nos céus.  

Seu surgimento é descrito no Novo Testamento, principalmente após a ressurreição de Cristo (Jo 21:16). 
Definição Resumida: é a comunidade universal formada por pessoas regeneradas (nascidas de 

novo. em Jesus Cristo (Hb 12:22-23, 1 Co 12:13). 
 

Partindo deste princípio, podemos conceituar a igreja em dois sentidos ou de duas maneiras. 

Igreja Universal de Jesus (Igreja invisível - Reino de Deus nos céus) 
 O primeiro conceito encontrado no Novo Testamento é o que define como igreja, de uma forma geral, 

todos os salvos, não só os do presente, mas do passado e também do futuro. Ou seja, faz parte da Igreja 
universal de Jesus ou Igreja invisível todos os verdadeiros salvos de todos os tempos, de Adão até 
os finais dos tempos.  

Observe a seguinte referência bíblica:  
“... à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz 

de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados” (Hb 12:23).  
 
A Igreja é chamada de Universal porque é composta de todos os verdadeiros salvos de todos os tempos 

e de todos os lugares. Invisível porque, nesta condição, não pode ser vista e nem colocados os seus 
membros juntos. Esta é a igreja referida em todos os textos bíblicos com associação pessoal com Deus Pai 
ou Jesus (Mt 16:18; 1Co 15:9; Ef 5:25; e outras). 

 

igreja local (congregação - Reino de Deus na Terra) 
É possível fazer parte de uma igreja local, e não se estar incluído na Igreja Universal de Jesus.  

Mateus 7:21-23:  Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, 
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.  
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Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós 
profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não 
fizemos muitos milagres?  

Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais 
a iniquidade.  

 
Em várias passagens bíblicas onde se encontra a palavra “Ekklesia” traduzida para igreja, está se 

referindo a uma congregação ou uma igreja local (At 8:1; Rm 16:16; 2Tes 1:4 e outras). 
Neste sentido, encontramos 92 casos registrados no Novo Testamento.  
Quando perguntamos a um cristão onde é sua igreja, imediatamente lhe vem à mente o endereço do 

local onde ele se reúne com outros cristãos para cultuar a Deus.  
Sendo assim, podemos conceituar a igreja local da seguinte maneira: Um grupo de pessoas 

chamadas à Cristo que se reúnem em um determinado local (em sua maioria um local fixo), com a 
finalidade de viver em comunidade, tendo plena certeza do senhorio de Jesus Cristo sobre eles. 

 

Sempre se referindo a pessoas 
 Sempre que a Bíblia usa a palavra “Ekklesia” traduzida para igreja, está se referindo a pessoas, nunca a 

um edifício. Tanto a igreja local como a Igreja universal de Jesus, são chamadas de igrejas, porque a 
composição ou formação é feita de pessoas chamadas para Jesus Cristo, e principalmente em Jesus Cristo 
(1 Pedro 2:1-10).  

Isto é afirmar que: onde quer que estejam este grupo será sempre chamado de igreja.  
Quando somos questionados a respeito dos trabalhos da igreja onde congregamos, respondemos 

sempre pensando nos fatos ocorridos dentro ou próximo das “quatro paredes”. Quase não pensamos no 
que tem acontecido fora dela, por onde os membros têm andado e vivido. Não podemos proibir um jovem 
casal de namorados a ficarem namorando dentro do templo, e permitir que fora dele possam fazer o que 
quiserem. Se determinadas músicas não podem serem ouvidas e nem tocadas dentro do templo, porque 
serem liberadas do lado de fora? Não estou dizendo que nossas atitudes, no local de reunião, devam ser de 
igual modo que agimos, certas vezes, fora dele. Estou dizendo que devemos viver, como igreja, onde quer 
que estivermos, dentro ou fora do templo. A igreja é assim denominada por causa dos seus escolhidos, não 
por existir um lindo edifício.  

 “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para 
que anuncieis as grandezas Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; 
vós que outrora nem éreis povo, e agora sois povo de Deus; vós que não tínheis alcançado 
misericórdia, e agora a tendes alcançado. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e 
forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a 
alma; tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que, naquilo em que falam 
mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no 
dia da visitação” (1Pe 2:9-12).  

  

5.2.2. Curiosidades 
1. A palavra “Ekklesia” traduzida para igreja, só aparece em um dos evangelhos, Mateus 16:18 e 

18:17, no primeiro caso, foi a primeira vez que Jesus usou esta expressão. 
2. A Palavra “Ekklesia” aparece no Novo Testamento 115 vezes. 
3. Por duas vezes, esta se refere à congregação hebraica do Senhor (At 7:38; Hb 2:12). 
4. Por três vezes está se referindo à assembleia grega (Atos 19: 32, 39, 41). 
5. As outras colocações encontradas (110 vezes), referem-se à igreja cristã, e em grande maioria 

trata-se de uma igreja local.  
 

5.2.3. Igrejas é o Corpo de Cristo 

Sua Organização 
A Igreja deve possuir organização, mas não se deve confundir a igreja com um simples órgão, clube, 

empresa ou associação. A igreja é um organismo vivo, pois tem vida espiritual e é este caráter que dá 
sentido à igreja. Existe vida sobre a igreja, dada pelo Espírito Santo, e este Espírito sobre a igreja faz com 
que haja uma unidade tão grande que milhares de indivíduos sejam considerados um só corpo (1 Co 12:12-
27, Cl 1:24). 
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Assim sendo, cada indivíduo que pertence a igreja é a parte da igreja, assim como o corpo humano é 
formado por partes e cada parte faz o corpo. Por isto não somos meros espectadores na igreja, mas temos 
que estar ativos, participantes nela. 

 

A cabeça da Igreja 
Do mesmo modo como todo corpo é comandado pela cabeça e se estiver desligado do cérebro morre, 

assim a igreja só tem vida se estiver ligada à cabeça que é Cristo (Ef 4:15). 
 

5.2.4. Membros da Igreja 
1 Co 12:14-27: Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. 
Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso deixará de ser do 

corpo. 
E se a orelha disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; nem por isso deixará de ser 

do corpo. 
Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o 

olfato? 
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 
E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 
Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. 
E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; nem ainda a cabeça aos 

pés: Não tenho necessidade de vós. 
Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários; e os membros 

do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra; 
e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não 
têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que 
tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual 
cuidado uns dos outros. 

De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um 
membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 

Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. 
 
Cada membro possui uma função dentro do corpo independente da posição que exerça. 
 

Ministério 
1 Co 12:28: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar 

profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, 
socorros, governos, variedades de línguas. 

 
Recapitulando: os ministérios são para melhor crescimento da igreja, e são dados por Deus, não por 

simples escolha humana. Um pastor, obreiro, missionário, são separados primeiramente por Deus. 
 

Membros (Povo) 
Não são menos importantes (1 Co 12:21-22) e devem estar ajustados, operantes e unidos (Sl 133). 
 

5.2.5. Unidade da Igreja 
O Espírito Santo usou símbolos para definir a igreja, para que através deles pudéssemos entender 

melhor sua unidade: 

Edifício 
Ef 2:19-22: Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois 

concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos 
apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina; no qual 
todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós 
juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. 
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Casa 
Hb 3:6: mas Cristo o é como Filho sobre a casa de Deus; a qual casa somos nós, se tão-

somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. 
1 Pe 2:5: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para 

serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por 
Jesus Cristo. 

 

Corpo 
1 Co 12: os dons espirituais são dados aos membros (partes do corpo) para edificação da 

igreja. 
 

5.3. Igreja: Plano de Deus 
5.3.1. Elaborado antes do mundo  

Ef 1:4: (...) como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis diante dele em amor; 

Ap 13:8: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão 
escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 

 
 O plano de Deus de criar o homem, mesmo já sabendo que este pecaria, é demonstrado pelo texto de 

Ap 13:8. O objetivo de Deus era criar o homem e dar livre arbítrio para que este pudesse escolher servir a 
Deus ou não. Mas Deus decidiu antes da criação do mundo mandar seu Filho para morrer, para que assim, 
o homem percebesse o quanto é amado, e pudesse optar por Deus, não apenas para livrar-se do inferno, 
mas por amar a Deus, assim havendo reciprocidade no amor. 

 

5.3.2. Oculto dos Séculos 
Cl 1:26-27: o mistério que esteve oculto dos séculos, e das gerações; mas agora foi 

manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória 
deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória; 

 
Durante séculos, o povo de Israel pensou que seria o único povo de Deus na face da terra. O mistério 

que eles não conheciam era de que povos de todas as nações seriam congregados em um só povo, e 
receberiam o Espírito Santo em suas vidas (em seu interior). 

 

5.3.3. Previa a rejeição por parte de Israel 
O plano de Deus era ter para si um povo que o amasse, e para isso Ele teria de ser o primeiro a 

demonstrar amor. O povo de Israel foi o primeiro povo escolhido por Deus, porém foi um povo que em sua 
maioria não o amou, antes se rebelou e tornou-se adorador de ídolos. Deus porém, tem um pacto com 
Israel, feito por promessa a Abraão, e devido a Sua fidelidade não rejeita este povo, porém, abriu um 
“parênteses” na história, dando origem à um segundo povo que o amará e o servirá: a igreja.  

Assim, aos olhos de Deus, a humanidade encontra-se dividida em três povos: Israel, a Igreja e os 
gentios. Jesus foi enviado para os que eram seus (Israel), mas os seus não o receberam (Jo 1:11) , mas 
agora todos os que o receberem tornam-se filhos de Deus (Jo 1:12). 

 
Deus não rejeitou Israel (Rm 11:1), apenas está “dando um tempo”, e se atendo à Igreja, mas assim que 

esta seja arrebatada, Deus se voltará a eles. Este plano de Deus de unir consigo um povo que o ame está 
ilustrado na parábola das bodas (casamento) de Mt 22:2-10. O “rei” é Deus Pai, o “filho” é Jesus, os “servos” 
são os profetas que pregaram a palavra da salvação ao povo de Israel que não quis ir à festa (v. 3). A 
matança dos servos do rei por parte do povo é uma alusão à morte dos profetas (Mt 23:37). Nos versículos 
8 e 9 vemos o “parênteses” de Deus, que chama todos quantos quiserem comparecer à festa 
(arrebatamento da igreja). 

Devido a isso somos considerados como tendo sido enxertados à oliveira, que é símbolo de Israel (Rm 
11:17-18). 
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5.4. Igreja: Noiva de Cristo 
5.4.1. Adão e Eva, como Cristo e a Igreja 
Vemos em Gênesis que Eva surgiu do lado ferido de Adão, enquanto este dormia. A igreja surgiu do 

sofrimento de Jesus que o levou à morte (tipificado pelo sono de Adão). 
 

Concebida na Cruz 
O momento da crucificação foi o momento da identificação de Cristo com os pecadores. Naquele 

momento ele foi confundido e contado com os malfeitores (Is 53:12) e do mesmo modo como a serpente de 
bronze foi levantada e atraiu os pecadores no tempo de Moisés, assim, na cruz a igreja foi concebida, pois 
foi ali que Ele atraiu a todos para si (Jo 3:14, 12:32-33).  

 

Nascida no Pentecostes 
Após a ressurreição de Cristo e sua ascensão, os discípulos de Jesus 

tinham ordem específica de que ficassem em Jerusalém até que 
recebessem o poder necessário para então testemunharem acerca da 
ressurreição. Quando finalmente após dez dias de oração unânime veio 
sobre eles o batismo com Espírito Santo ali nascia a igreja de Cristo, que 
fora concebida na cruz. 

 

5.4.2. O casamento 
Mt 25:1-10: 1 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas 

lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 
2 Cinco delas eram insensatas, e cinco prudentes. 
3 Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. 
4 As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. 
5 E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram. 
6 Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro! 
7 Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. 
8 E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas 

estão se apagando. 
9 Mas as prudentes responderam: não; pois de certo não chegaria para nós e para vós; ide antes 

aos que o vendem, e comprai-o para vós. 
10 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam preparadas entraram com ele 

para as bodas, e fechou-se a porta. 
 
Ap 19:6-8: Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e 

como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-
Poderoso. Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória; porque são chegadas as bodas do 
Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e 
puro; pois o linho fino são as obras justas dos santos.  

 

O reencontro do Noivo com sua noiva está profetizado na Bíblia, há muitos séculos.  
Nenhuma profecia da Bíblia falhou até hoje, também esta se cumprirá em breve. 
 

5.5. Funções da Igreja 
1. Obedecer a Cristo (Ef 1:22) 
2. Pregar a salvação (1 Co 2:1-2; 1 Pe 2:9; Mc 16:15; At 1:8) 
3. Manter sua comunicação (Jo 13:34-35; Sl 133) 
4. Crescer em qualidade (santificação) e quantidade (conversões 1 Pe 2:1-5) 
5. Estudar e ensinar a Palavra de Deus (Cl 1:28; At 20:27) 
6. Perseverar em oração (At 2:42; 1 Ts 5:17) 
7. Praticar assistência social (Gl 6:2; Fl 2:3-4; Tg 2:15-16) 
8. Louvar a Deus (At 2:47) 
9. Ser simpático aos de fora (At 2:47) 
10. Fazer discípulos (Mt 28:18-20; 2 Tm 2:2) 
11. Ser o sal e a luz da terra (Mt 5:13-16). 
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5.6. Igreja: uma necessidade 
1. Membro independente não tem vida (Ef 4:18) 
2. Brasas unidas mantém-se por mais tempo (Hb 10:24-25) 
3. Crescimento depende desta união (Ef 4:15). E a igreja deve fazer: 
 
1. Evangelização (Mt. 28.18 - autoridade,19; At.1.8 - poder), Jo 16.8-11 - o Espírito convencerá o 

homem do pecado. Segundo Erickson, explica que a diferença entre o evangelismo e a missão mundial é a 
distância. 

 
2. Adoração: Ex.20; I Co.10.31. 
 
3. Edificação: O ministério de Jesus caracterizava-se pela compaixão amorosa a todos os sofredores e 

indigentes deste mundo (Mt.25.31-46; Lc.10.25-37). No AT, é demonstrada idêntica solicitude (Is.1.15-17; 
Mq.6.8) e nas epístolas Neotestamentárias (Tg.1.27; I Jo.3.17,18). 

 
4. Responsabilidade Social: Ef.4.11-16; Mt.28.20; Gl. 6.2 (levar fardos uns dos outros); II Cor.9 

(compartilhar com os necessitados). 
 

5.7. Organização da Igreja 
5.7.1. A necessidade de ter um Guia, um Pastor, um Líder 

Hb 13:7,17: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a Palavra de Deus, e, 
atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes 
submissos; porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas; para que 
o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 

 

5.7.2. Formas de Governo na Igreja 
 

Forma de Governo O que é Denominações 
exemplos 

Vantagens Desvantagens 

Episcopal 
 
Motivo: Jesus é o 
único e chefe 
supremo da igreja 

É governada 
(quem manda) 
pelo bispo, 
papa, apóstolo 
ou presidente 

Católica 
Episcopal 
Anglicana 
Metodista 
Quadrangular 
Universal 
Renascer

- Cresce rápido 
- Campanhas 
Unificadas 
- Dinheiro de uma 
igreja próspera pode 
beneficiar outra 

- O pastor pode se 
acha dono da igreja 
- Liderança pode 
sofrer sufocamento 
por parte do pastor 

Presbiterial 
 
Motivo: Os apóstolos, 
através de concílios, 
gerenciavam a igreja 

É governada 
por um grupo 
de religiosos, 
anciãos ou 
pessoas mais 
“tarimbadas” 

Presbiteriana 
Assembleia de 
Deus 
Luterana 

- O conselho tem mais 
tempo de analisar 
questões 
administrativas que um 
atarefado pastor 
preocupado com o bem 
estar das ovelhas

- Um grupo ou uma 
maioria retrógrada e 
conservadora 
compromete a 
organização da igreja 
 

Congregacional 
 
Motivo: A igreja é 
formada por todo o 
corpo de membros: 
galhos, troncos, 
folhas e raízes, 
grudadas numa única 
cabeça (Jesus). 
 

É governada 
basicamente 
pelos 
membros da 
congregação 

Batista 
Nazareno 
Congregacional 

- Normalmente mais 
Democrática 
- Pastor não é dono da 
igreja e tem que 
mostrar serviço senão 
o retiram do pastorado. 

- A igreja anda 
conforme os membros. 
Se membros são 
“lentos nas ações”, 
igreja anda de forma 
mais lenta... 

 

Vamos ver esta tabela novamente no livro 37 - Igreja Quântica. 
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Pecado 
 
 
 

I JOÃO 5:17: Toda injustiça é pecado... 
 

TIAGO 4:17: Portanto, aquele que sabe que 
deve fazer o bem e não o faz nisso está 

pecando. 
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6. Pecado 

6.1. Comentários Iniciais 
Costumava tentar lembrar de meus pecados a cada dia, quando orava o Pai Nosso e passava pelo: 

"perdoai os nossos pecados...". 
Via que eu talvez fosse "melhor que os outros" porque naquele dia especificamente tinha pecado pouco, 

ou até não tinha achado pecado nenhum em minha lista mental. 
Foi quando achei estes três versículos: 
 

Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tg 4:17 
Toda injustiça é pecado; e há pecado que não é para a morte. I João 5:17 
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade 

em nós. I João 1:8. 
 
Tudo desmoronou... 
Percebi que pecamos muito todos os dias. Pois se não fazer algo que se deveria também é pecar, e 

além disto, se cometemos algum tipo de injustiça, pecamos, então não haveria salvação se não fosse a 
misericórdia de Deus. 

 
Pois se alguém te vir pedir ajuda, e você o mandou embora sem nada, isto é injustiça. É também 

injustiça se menospreza o pobre, o negro, o gordo, o doente, o aleijado, o feio, o membro de outra 
denominação. Se julga alguém erradamente. Se fala mal de alguém que não deve. Se procura sua fama 
pisando nos outros. Ou mesmo se procura somente a sua fama, a sua honra e não honra ao Pai. É injustiça 
se reclama de Deus. Se não reparte o que tem. Se faz as coisas visando lucro. Tudo isto é injustiça. 

 
Portanto realmente pecamos muito todos os dias... 
Mas existe salvação para mim e para você. Aleluia! 
 
Este capítulo ajudará a entender os diferentes tipos e classificações de pecados. E entenderá que existe 

pecado para a morte, sem perdão, e pecados que você não pode cometer de maneira alguma. 
 
Este capítulo ajudará a você entender principalmente o seguinte: como conseguir sua Salvação, e não a 

perder mais... 
 

6.2. Somos Então Pecadores? 
Se pecamos todos os dias somos pecadores então? 
Sim e não. 
Sim no sentido que "não há um justo sequer" Rm 3:10.  
"Todos pecaram e carecem da glória de Deus" Rm 3:23 
Romanos 5:12: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a 

morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. 
Romanos 5:8 Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo 

nós ainda pecadores. 
Fomos chamados na condição de pecadores sim. 
 
Mas não porque: 
Primeiro porque eu não sou um caçador, porque não vivo da caça, ou vivo caçando. Apesar de que 

posso caçar, como já cacei no passado. 
Não sou pescador, porque não vivo pescando, nem vivo da pesca, apesar de que de vez em quando eu 

gosto de pescar. 
Assim como não sou pecador, porque não vivo do pecado, e tento não viver pecando, e se peco, minha 

redenção é Cristo. Um exemplo de quem vive do pecado é o diabo, que tem a função de nos fazer pecar, e 
ele vive essencialmente para isto e disto. 

I João 2:12: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao 
nome de Jesus. 
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Meu pai pregava sobre isto e eu ficava encucado, como vcs estão ficando encucados também, e vejo 

hoje que meu pai tinha razão. 
Mas falta ainda mais argumentos, porque vc virá contra mim, com toneladas de versículos. 
Tudo bem, vou usar um texto muito bom da Laura Souguellis que está em: 
http://souguellis.blogspot.com.br/2007/08/estudo-no-sou-mais-um-pecador-parte-iii.html 
 

Você não é mais um pecador! (Revisado) 
"Você não é mais um pecador!". Eu disse isso a você num post de um ano atrás ‐ e depois desse tempo todo 

voltando a reler o texto, decidi revisá‐lo. O primeiro motivo é porque acredito que hoje tenho uma forma nova 
de abordar tal assunto; o segundo motivo é que os novos visitantes podem ser  incentivados a  ler esse post, 
cujo conteúdo é de extrema importância. :) 

 
O que você considera ser algo primordial como conhecimento de um crente? O que você considera básico 

para  a  caminhada  cristã?  Quais  são  os  fundamentos  daquilo  que  você  acredita?  De  fato  há  verdades  que 
precisamos entender logo quando temos um encontro com Jesus. Há conceitos básicos que são indispensáveis 
para os que têm buscado viver de acordo com a Palavra ‐ e é nela mesmo que encontramos nossa base firme e 
inabalável. 

 
Falo isso porque quero tratar de um "conceito básico" que tenho visto ser deturpado em igrejas do Corpo 

de Cristo. Algo que realmente considero ser uma verdade fundamental para a vida cristã, mas que por muitos 
tem  sido  desconhecida.  Pode  ser  que  você  seja  uma  dessas  pessoas  que  ainda  não  deixaram  essa  verdade 
entrar, então oro para que a Verdade trabalhe em seu coração. Meu dever não é convencer ninguém, pois para 
isso existe a linda pessoa do Espírito Santo. ;) 

 
Como você já soube pelo título, quero falar da nossa justificação em Cristo. Diferentemente do que muitos 

filhos de Deus acreditam, nós não somos mais pecadores. Como filhos amados do Pai, a nós foi restaurada a 
dignidade de filhos ‐ e não temos mais a natureza pecaminosa. Há um burbúrio entre os fiéis que é carregado 
de mentiras  do  diabo,  de  autocomiseração  e  culpa,  onde  afirma‐se  que  nós  continuamos  sendo  pecadores 
mesmo  já  filhos de Deus. Mas não é  isso que a Palavra diz! Pelo contrário, ela nos ministra a  libertação dos 
pecados. 

Vamos a ela, pois é assim que encontramos luz ao nosso entendimento. Romanos 6, a partir do versículo 8: 
 
"Mas Deus demonstra  seu amor por nós: Cristo morreu em nosso  favor quando ainda éramos pecadores. 

Como  agora  fomos  justificados  por  seu  sangue, muito mais  ainda,  por meio  dele,  seremos  salvos  da  ira  de 
Deus." 

 
Não é preciso muitas aulas de interpretação de texto para entender que "ainda éramos pecadores" significa 

que já não somos mais pecadores. O texto diz "agora fomos justificados por seu sangue". Veja bem: uma vez 
justificados, somos livres da culpa do pecado e feitos justos ‐ não mais pecadores. Vamos desenvolver isso ao 
longo do texto... 

Abra seu coração. 
 
Nesse mesmo capítulo de Romanos, versículo 19, há uma ministração de Paulo que nos ensina muito. Ele 

está  falando  sobre  o  pecado  de  Adão  resultando  em morte,  e  a  obediência  de  Cristo  resultando  em  Vida. 
Acompanhe comigo: 

 
"Logo,  assim  como  por meio  da  desobediência  de  um  só  homem  (Adão) muitos  foram  feitos  pecadores, 

assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão (diz‐se no futuro a despeito 
das gerações futuras) feitos justos." 

 
Veja que há antíteses aqui: 
• Desobediência de Adão/ Obediência de Cristo 
• Adão como agente de pecado/ Cristo como agente da remissão 
• Homens feitos pecadores/ Homens feitos justos 
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Querido irmão, ou você é pecador, ou você é justo. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo, é isso que 
nós cristãos devemos entender. A Palavra nos diz que somos justos, e não existe pecador justificado ou justo 
pecaminoso. Ou você é pecador ou é redimido ‐ perdoado e acolhido como filho. 

 
Porque  digo  que  isso  é  um  conceito  básico  a  ser  entendido?  Ora, no  que  afinal  consistiu  o  plano  da 

Redenção? Vamos falar um pouco disso. 
A Redenção foi um plano feito por Deus para resgatar a humanidade ‐ o Verbo se tornar carne para vir ao 

mundo. Jesus veio para fazer um sacrifício e nos gerar perdão, porque sem derramamento de sangue não há 
remissão (Hb.9:22). Ele se fez propiciação pelos pecados de nós homens ‐ contaminados antes com a semente 
pecaminosa  de  Adão.  Uma  vez  contaminados,  fomos  destituídos  de  nosso  propósito  original  de  criação  de 
sermos santos e sem pecado. Só com um sacrifício de perdão estaríamos aptos a nos relacionarmos com um 
Deus que não comunga com pecado algum. Então é aí que Jesus entra: para mudar o nosso destino ruim de 
natureza pecaminosa. 

 
O homem  foi  criado  sem pecado  (leia Romanos 6), mas quando Adão peca, Deus  tem que  se afastar do 

homem.  O  "afastamento"  de  Deus  não  foi  uma  punição,  mas é  simplesmente  contra  a  natureza  dEle  se 
relacionar com o pecado, e o pecado estava no homem. 

Mas Deus amou tanto o homem que desejou voltar a se relacionar com ele plenamente! Então desenvolveu 
um plano para restituir o homem ao seu propósito original de ser SEM PECADO. Então ele envia o Messias na 
plenitude  dos  tempos  para  consumar  esse  plano  de  amor  que  consistia  em,  através  do  derramamento  do 
sangue do Filho, redimir e fazer inculpável todo aquele que cresse nEle. Que poderoso! 

 
É  algo  simples  compreender que Cristo nos  fez  justiça de Deus.  Toda a Redenção diz  respeito a  isso!  Se 

fôssemos pecadores,  continuaríamos distantes dEle e  incapazes de  sermos acolhidos  como  filhos. Ora, Deus 
não  comunga  com PECADO,  isso  não mudou! O  que mudou  então  para  nos  relacionarmos  com  Ele? Fomos 
feitos justiça de Deus. 

Foi exatamente esse o propósito de Jesus na cruz: levar nossos pecados. Uma vez levados, não estão mais 
em nós ‐ e se não estão em nós, não somos pecadores. 

 
Tudo  isso  que  estou  falando  está  na  Palavra. Não  ousaria  inventar  algo  e  simplesmente  lhe  garantir  ser 

verdade, pois nossa base inabalável é a Bíblia. Há muitos versículos que nos ensinam sobre nossa justificação. 
Estão por todo o novo testamento! Vamos a um dos melhores ‐ segunda carta aos Coríntios, final do capítulo 5, 
na versão amplificada: 

 
"Portanto, se alguém está arraigado a Cristo, o Messias, passa a ser nova criação em todos seus aspectos; 

sua velha condição moral e espiritual já passou; eis que o que é fresco e novo é chegado. Vemos que tudo isso 
vem de Deus que através de Cristo Jesus nos recebeu com graça e nos restituiu à harmonia com Ele mesmo (...) 
Foi  o  próprio  Deus  personificado  em  Cristo  reconciliando  o mundo  consigo,  não  levando  em  consideração  o 
pecado do homem, antes, cancelando‐o (...)". 

 
Quão maravilhosa é a revelação da Verdade! Cristo se entregou por nós e seu sacrifício gerou perdão! Ele 

cancelou os nossos pecados e nos reconciliou por meio de sua abundante graça. ;D 
 
Vamos à maravilhosa carta de João. Eu gosto de "desmembrar" esse texto, principalmente porque muitos 

se enganam quanto a sua interpretação. 
João 1:8; versão amplificada: 
 
"Se  nós  dizemos  que  não  temos  pecado,  nos  recusando  a  admitir  que  somos  pecadores,  enganamos  e 

desviamos a nós mesmos, e a Verdade da qual consiste o Evangelho não habita em nosso coração." 
 
Agora você poderia dizer "Laura, veja como então você estava errada até agora! Nós somos pecadores!". 

Volto a dizer, quão maravilhosa é a revelação da Verdade em nós! 
Atente para o termo "Verdade da qual consiste o Evangelho". Vamos construir um raciocínio  juntos para 

que você não se engane quanto a isso. 
O que é o Evangelho? São as Boas Novas. O que  são as Boas Novas?  São as boas notícias de que Cristo 

morreu  por  nós  ‐  e  por  causa  disso  fomos  limpos  de  todo  o  pecado  e  reconciliados  com  Deus.  Em  outras 
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palavras, o Evangelho consiste no plano básico da Redenção: purificar‐nos do pecado. Lembra‐se de tudo o que 
falamos sobre Redenção? Isso é boas novas. 

João diz que devemos manter a Verdade do Evangelho em nós, certo? Do que ele está falando? Ele diz que 
devemos  ter a compreensão de que o pecado existia e que ele havia de ser banido através de um plano de 
Resgate. Devemos reconhecer que pecamos para termos total compreensão do Evangelho. Ora, só podemos 
creditar a remissão a Cristo se reconhecemos que tínhamos pecado e que precisávamos desesperadamente 
de Seu sacrifício pra obtermos perdão! 

 
João está falando em compreender a Redenção, e isso só é possível quando compreendemos a entrada do 

pecado na humanidade. Ora, pecamos ‐ sim ‐ e o pecado nos trouxe morte espiritual. Mas hoje podemos obter 
justificação através da  fé, Cristo  trouxe Redenção! Estávamos perdidos, e  fomos achados; éramos pecadores 
mas fomos justificados! É disso que João está falando! Reconheça o pecado para reconhecer a NECESSIDADE de 
haver remissão. Compreenda, por meio disso, a Redenção. 

 
Agora  vamos  continuar  nesse  mesmo  texto  para  realmente  analisarmos  o  contexto,  e  não  sermos 

enganados. Voltando um pouco: 
 
"Se  nós  dizemos  que  não  temos  pecado,  nos  recusando  a  admitir  que  somos  pecadores,  enganamos  e 

desviamos  a  nós  mesmos,  e  a  Verdade  da  qual  consiste  o  Evangelho  não  habita  em  nosso  coração.  Se 
confessarmos  os  nossos  pecados,  ele  é  fiel  e  justo  para  perdoar  os  nossos  pecados  e  nos  purificar  de  toda 
injustiça." 

 
Veja  quão  claro!  João  fala  que  devemos  admitir  nosso  pecado  e  logo depois  nos  ensina  a  confessarmos 

nossos pecados. Ou seja, admitir precede a confissão, e a confissão resulta em perdão. João não diz que somos 
pecadores DEPOIS de recebermos o perdão de Cristo: ele diz que somos pecadores ANTES de recebermos Seu 
constante perdão através da confissão! 

Quero repetir isso pra você, veja o contexto como um todo: João não diz que somos pecadores DEPOIS de 
recebermos o perdão de Cristo; ele diz que somos pecadores ANTES de recebermos Seu constante perdão 
através da confissão! 

Veja que João chama seus destinatários o tempo todo de "filhinhos". Na Amplificada, "little children". Trata‐
se de crianças espirituais para as quais João estava ensinando princípios básicos para que compreendessem o 
perdão  dos  pecados.  Havia  uma  necessidade  de  que  eles  tivessem  consciência  do  pecado  para 
COMPREENDEREM a remissão. Na sequência, João fala uma porção de coisas que embasam a Verdade de que 
fomos feitos justos. João 1:2: 

 
"Meus filhinhos, escrevo‐lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um 

intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados." 
 
E logo depois; I Jo. 2:12: 
 
"Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus." 
 
Que maravilhoso! Agora veja João 4:7: 
 
"Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei. Vocês sabem 

que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece 
não está no pecado  (...)  Filhinhos, NÃO DEIXEM QUE NINGUÉM VOS ENGANE: aquele que pratica a  justiça é 
justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o 
princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. Todo aquele que é nascido 
de  Deus  não  pratica  o  pecado,  porque  a  semente  de  Deus  permanece  nele;  ele  não  pode  estar  no  pecado, 
porque é nascido de Deus." 

 
Isso  acaba  com  qualquer  teoria  de  que  somos  pecadores  ainda,  não?  Veja  que  revelação  maravilhosa 

podemos obter dessa Verdade! Fomos feitos Justiça de Deus! Isso é algo fundamental para um cristão. Se você 
simplesmente se perguntar "sou ou não um pecador?", sua tendência será dizer que ainda é, pois a mente e a 
alma não se convertem como nosso espírito ‐ você precisa renová‐los pela Palavra, pois ela lhe diz a Verdade! É 
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verdade que se pensarmos naturalmente, nos acharemos falhos e pecaminosos, mas é justamente por isso que 
a palavra diz: 

"Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé." Rm. 1:17 
 
Qual  é  esse  evangelho  que  nos  revela  a  justiça  de Deus?  É  justamente  as  boas  novas  da  Redenção  que 

estávamos falando antes. Esse evangelho traz uma revelação da nossa  justiça. Essa revelação é nada menos 
que entendermos que fomos feitos justos e não mais pecadores. Mas é o que a Palavra diz: do princípio ao fim 
é pela fé. Você precisa crer que foi feito justo. Se simplesmente perguntar‐se como ser humano, a culpa falará 
mais alto e será convencido de que é pecaminoso. Muitos crentes bem intencionados dizem "sim, Jesus levou 
nossos  pecados,  mas  a  carne  ainda  é  pecadora,  então  somos  pecadores".  Ora,  você  é  apenas  carne? 
Entendendo  as  dimensões  do  homem espírito,  alma  e  corpo,  qual  desses  você  realmente  é?  Sabemos  que 
fomos feitos espírito. Jesus mesmo disse em João 3:6: 

"O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito." 
Você é carne? Não! Jesus mesmo o disse. Você é espírito porque é nascido do Espírito desde que creu em 

Jesus como Salvador. Sua carne pode ter inclinação para o pecado, mas você é não é carne, é espírito! É aqui 
que muitos crentes erram. Sua carne é pecaminosa e sempre terá que dominá‐la pois ela não se converterá, 
mas você é espirito  com a natureza de Deus ‐  e é exatamente por  isso que a Palavra diz que estes militam 
entre sim, e é por isso que você deve alimentar seu homem espiritual para vencer as carnalidades. 

Há quanto tempo que você sabe que Jesus morreu na cruz para levar seus pecados? Não é isso a coisa mais 
básica para um cristão? Eu lhe digo, Ele de fato levou os seus pecados e você foi feito justo. Você não é mais 
pecador! 

Fico pensando como é possível um crente viver de forma vitoriosa se não compreender que foi justificado. 
Ora,  isso  é  um  princípio  básico!  Não  deixe  que  ninguém  o  engane:  uma  vez  que  recebemos  a  Cristo  e  sua 
abundante  graça por meio da  fé,  obtemos  constante perdão  ao  confessarmos nossos pecados  a  Ele.  Somos 
verdadeiramente  purificados,  ao  ponto  de  podermos  adentrar  Sua  Presença  como  filhos  dignos. O  Pai  olha 
para nós como ao próprio Cristo. Esse é o tamanho do perdão que já recebemos! 

 
Satanás  tenta  cegar  a  Igreja  para  que  ela  não  tome  posse  do  que  é  seu  por  direito,  começando  pela 

dignidade de filho perdoado. Um crente que não se posiciona como vitorioso contra o pecado, deixa de viver 
de glória em glória, e passa a viver de culpa em culpa ‐ ou então de arrependimento a arrependimento, porque 
peca o tempo todo. 

Mas graças a Deus porque Ele nos proporciona a Verdade para uma vida de liberdade, e não de culpa! 
 
Encerro com a repetição de João 4: 
 
"Filhinhos, NÃO DEIXEM QUE NINGUÉM VOS ENGANE: aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é 

justo." 
Você não é mais um pecador! 

 
Tenho certeza que agora entendeu que vc não é mais um pecador. Vc peca, mas não é um pecador, 

porque vc não vive para o pecado, não vive pecando, faz tudo para não pecar e ainda seus pecados são 
perdoados e justificados, porque vc crê naquele que morreu por seu pecados e trabalha toda hora para Ele 
e com Ele. Pronto! Disse. 

 

6.3. O que é o Pecado 
A Bíblia mostra de maneira clara e precisa o que é pecado. I João 3:4 afirma  

"Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a Lei, porque o pecado é a 
transgressão da Lei".  

 
Que Lei?  
Pecado é transgressão da Lei de Deus. 
Na verdade tudo que nos cerca, inclusive nós próprios, somos regidos e governados por leis: leis físicas 

(tais, como lei da gravidade e atração dos corpos, lei da relatividade, leis de Newton etc.), sem os quais 
sequer existiria o universo. Existem as leis civis (constituição, código civil, lei penal etc.), que regem as 
relações humanas. E, é claro, existe também a Lei de Deus, também conhecida como Lei Moral ou Lei do 
Amor, que é a mais importante do universo. 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                   Doutrinas Cristãs  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br  91 

Se pecado é transgressão da Lei de Deus, quando é que ele de fato acontece? Alguns pensam que o 
pecado é a consumação do ato, ou seja, ele só ocorre depois do ato praticado. Outros, mais cautelosos, de 
consciência mais sensível, entendem que o pecado está associado com o pensamento. Se surgiu na mente 
um pensamento errado, então, automaticamente a pessoa já pecou. 

A verdadeira transgressão da Lei, não está nem em um extremo, nem em outro.  
É conhecido de muitos o pensamento que diz: "Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre 

sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho nela". 
 
Segundo Jesus, o pecado ocorre momentos antes da consumação do ato.  
 
Em Mateus 5:27,28 ele nos diz: 

 "Ouviste que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para 
uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela".  

 
E em Romanos 7:7, este conceito é reforçado:  

"Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum! Mas eu não teria conhecido 
pecado, senão por intermédio da lei; pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não 
dissera: não cobiçarás". 

 
Assim podemos dizer que tentação não é pecado.  

"Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que 
sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos 
proverá livramento, de sorte que a possais suportar" I Coríntios 10:13.  

 
E quando é que a tentação se torna pecado?  
1. No início da tentação, temos a nossa atenção despertada para o pecado. Por exemplo: Você pensa: 

"A mulher de ciclano é boazuda hem..." 
 

2. Em seguida passamos a considerar a possibilidade do pecado, mas ainda não pecamos. Por 
exemplo: "E se eu fosse lá enquanto ciclano não estivesse em casa?" 

 

3. Quando, porém, permitimos que nasça o desejo do pecado, aí então já pecamos. Por exemplo: 
Você começa a arquitetar o plano para ir na casa dela para o sexo, pensa já no que dizer, planeja o 
momento que o ciclano não esteja, se imagina na cama com ela... 

 

 À partir daí, o ato é uma questão de oportunidade. Nós planejamos e em seguida cometemos o ato, e, 
mesmo que não se consume o ato, que você nem consiga ir lá, por falta de oportunidade ou medo, o 
pecado já existe. O pecado já foi consumado em sua mente. Entenda por que a mente tem poder sim. Tem 
poder de matar o homem, matar a salvação do homem. Colocá-lo no fogo eterno. 

 

6.4. O Homem sua Queda e Redenção 
1. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus 
O homem na verdade tem um corpo que foi feito do pó da terra (fato comprovado pela ciência que 

descobriu as mesmas propriedades da terra (da argila - no corpo humano). Mas Deus soprou nas narinas o 
sopro da vida. Gn 2:7. 

No princípio fez Deus o corpo do pó, dotando-o desse modo de uma natureza física ou inferior, porém, 
soprou o fôlego da vida, comunicando-lhe assim uma natureza mais elevada, unindo-o a Deus. Na língua 
grega - anthopos - uma palavra traduzida por homem, é uma combinação de palavras significando 
literalmente “aquele que olha para cima”. 

O homem foi criado bom, justo, inteligente, consciente e com o livre arbítrio. 
Se não tivéssemos o livre arbítrio seríamos como um robô programado. 
 

2. Adão tinha Comunhão com Deus 
O primeiro homem, dotado de inteligência, consciência e livre arbítrio, e estava capacitado para manter 

comunhão com Deus. A faculdade do homem de escolher entre o bem e o mal envolvia a possibilidade de 
eleger este e não aquele caminho, desobedecendo assim ao Criador. Em virtude de sua inteligência, o 
homem era responsável por todos os seus atos. Lc 12:47,48; Js 24:15. 
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3. Mas o pecado veio 
O diabo, apresentou-se em forma de serpente, despertou a dúvida no coração de Eva no que diz 

respeito à veracidade de Deus.  
“- É assim que Deus disse?” foi a pergunta da serpente.  
Mais adiante a serpente disse: 
“- É certo que não morrereis” - o que era contraditório ao decreto de Deus (Gn 3:1-4);  
“- porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis 

conhecedores do bem e do mal”.  
Estas últimas palavras estavam destinadas a por em dúvida o Plano e a bondade de Deus.  
Seduzida pela conversação hábil da serpente e pelo aspecto convidativo da fruta, Eva a comeu e fez seu 

esposo dela participar (Gn 3:5-6). O gérmen da dúvida, implantado no coração da mulher, culminou com a 
queda de nossos pais, os patriarcas. 

A serpente procurou falar com Eva quando estava sozinha. Eva sabia da proibição através de Adão o 
qual tinha recebido a ordem de Deus (Gn 3:1-6). 

O diabo usa agentes para nos derrotar. Pedro foi usado para dissuadir Jesus de seu propósito, mas 
Jesus viu além de Pedro e disse: “- Afasta-te de mim satanás”. 

No Éden, empregou a serpente uma criatura da qual Eva não desconfiava e lhe deu atenção. 
 

6.5. Consequências do Pecado 
A queda deu origem ao pecado 
a) Nudez, vergonha e medo 
b) Miséria, maldição e dor 
c) Morte 
 
A corrupção do homem é confirmada não somente por sua inteligência e consciência, mas também pela 

história do mundo. Ao dizermos corrupção, queremos significar com isto que a natureza moral, mental e 
espiritual do homem foi pervertida pela queda.  

Em vez de amar a santidade, o homem não regenerado sente uma inclinação maligna para o pecado, e 
somente a graça de Deus poderá transformar esta natureza, fazendo do homem uma nova criatura em 
Cristo Jesus (II Co 5:17).  

Esta corrupção afeta a natureza intelectual ou mental do homem, a qual tem sido pervertida, de maneira 
que os homens “se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato de 
cada um deles. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos” (Rm 1;21-22).  

Converteram-se em indivíduos de “mente depravada” e néscios” (Rm 1:28,31). O homem tem perdido a 
faculdade de distinguir entre o bem e o mal, Isaías 5:20.  

As sagradas escrituras dizem-nos com respeito ao homem que “sua glória é em confusão”, e que se 
parece às águas do mar agitado, que “lançam de si lama e lodo” (Is 57:20). O estado do homem não 
regenerado se apresenta com clareza e precisão em Rm 3:9-18. Compare ainda Rm 1:18-32.  

Em Fp 3:19 lemos o seguinte: “O destino deles é a perdição, o deus deles é o ventre; e a 
glória deles está na sua infâmia; visto que só se preocupam com as cousas terrenas”. 

A natureza do homem foi corrompida.  
A natureza moral, mental, espiritual e física.  
O homem não ama a santidade e ainda sente uma inclinação para o mau (Rm 1:20-31). 
 

Entenda agora Pecado Original 
Gn. 3:1-6: 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o 

Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de 
toda árvore do jardim? 

 2 Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, 
 3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, 

nem nele tocareis, para que não morrais. 
 4 Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. 
 5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e 

sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 
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 6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos 
olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu 
marido, e ele também comeu. 

 
Satanás foi o primeiro comerciante desonesto (Ez. 28.16). Ele ofereceu o fruto proibido, anunciando 

vantagens inexistentes. 
 

1 - Ele usou a palavra de Deus para conduzir ao pecado (3.1). Da mesma forma como muitos usam a 
Bíblia para conduzir ao erro. 

 

2 - Apresentou-se “amigavelmente” para uma conversa “inocente” (1 Co. 15.33). Muitas pessoas se 
apresentam como amigas, mas querem nos levar para o mau caminho. 

 

3 - Mentiu quando disse que o pecado faria com que Adão e Eva fossem iguais a Deus. O erro nos 
promete vantagens inexistentes e, às vezes, impossíveis. 

 

4 - Mentiu quando disse que o pecado não teria consequências negativas: “É certo que não 
morrereis”.  

Como o homem foi criado para ser imortal, viver eternamente, o pecado tirou Adão e Eva de comer da 
Árvore da Vida, a árvore que mantém o homem imortal, a árvore que permite que o homem não morra (Gn 
3:22). Retirado da árvore, Adão morreu com 930 anos. Portanto, se morreu, a cobra mentiu: Adão e Eva 
morreram fisicamente e espiritualmente, sendo implantado neles e na sua geração, o pecado original, o que 
permite que o homem não obtenha a salvação automática. 

 

5 - A árvore era “boa, agradável e desejável” (3.6). Este é o lado real e mais ameaçador dessa trama. 
O pecado tem aspecto atraente e proporciona, de fato, alguma medida de prazer. Esta é a isca que 
esconde o anzol. 

 

Conclusão: 
Cuidado com as artimanhas do inimigo. Ainda hoje, ele anuncia prazeres imediatos e temporários, 

enquanto oculta prejuízos futuros e eternos. Sua mercadoria é interessante para a carne, mas o seu preço é 
muito alto: a alma humana.  

 
Resista às ofertas do Diabo, pois o Caminho de Deus nos reserva prazeres incomparáveis, 

(normalmente só no futuro), acompanhados ainda da paz e da presença do Senhor (Is 26.3). Sua vontade 
para nós, além de ser boa e agradável, também é perfeita (Rm. 12.1-2). 

 

Como o homem peca: Tiago 1:13-15 
Ser tentado não é pecado. Pecado é permitir que a tentação conceba e dê a luz ao pecado. Em outras 

palavras, peca no seu coração antes de pecar com as mãos (Hb 4:13; II Co 5:21). Como vimos no item 6.2. 
 
Esta corrupção afeta todo o ser do homem: sua natureza mental, moral, espiritual e física.  
É absolutamente universal (Rm 319). O homem, tal como se conhece, não é o resultado do processo de 

evolução, senão que foi criado perfeito por Deus. Mas por sua queda se acha enterrado e sumido na 
depravação e degeneração, está separado de Deus, ama a rebeldia e o pecado e se encontra debaixo da 
condenação justa de um Deus Santo. 

Para ser cristão não basta crer em Deus, em Cristo, é preciso crer no pecado.  

Bruna Surfistinha 
Por isto a Bruna Surfistinha não está salva, mesmo largando a vida de prostituta. Não estou aqui para 

julgar suas ações ou se sua conversão à uma família decente, largando a vida de prostituta, se isto é 
adequado ou não, mas sim o que ela acredita, comparando com o estudo deste capítulo. 

Bruna Surfistinha, agora gosta que a chamem de Raquel Pacheco, em entrevista à Marília Gabriela em 
Março de 2011, categoricamente afirma que não acredita em pecado. 

Digamos que ela realmente acredite em Jesus. Mas se não crer na existência de pecado e nas punições 
advindas dele, é não crer num Deus Justo, que separa o Joio do Trigo, que separa os bons dos maus, que 
pune aqueles que cometem atrocidades, e que, na sua misericórdia, manda seu Filho para ser morto pelos 
pecados da humanidade. 

Lembrem-se que Abraão estava no meio de ímpios, e a justiça de Abraão e sua fé o salvaram. O mesmo 
se aplica para Ló e para Noé. 

O mundo esqueceu que há pecado. Falta-lhe o sentido do pecado. Dizem: "Eu não mato, não roubo, não 
faço mal a ninguém etc." 
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As maiores imoralidades são simples fraquezas, são erros; ou simplesmente, comete-se os maiores 
pecados para demonstrar que somos os tais. Ex: "Sou homem, sou pra frente, sou moderno, isto não tem 
nada a ver (quando dizem esta frase, após quase sempre vem uma heresia) etc." Muitos, quando 
reconhecem o pecado, procuram se esconder e dizem “errar é humano”. Mas... 

 

I João 3:8: quem comete pecado é do Diabo; porque o Diabo peca desde o princípio. Para 
isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. 

 

Como resolver a questão do pecado 
Cristo nosso redentor foi tentado da mesma maneira que nós (Mt 4:1-11; Hb 4:15). O Senhor pagou o 

preço total de nossa redenção. “Assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e 
para dar a sua vida em resgate de muitos” (Mt 20:28), converteu-se na propiciação pelos pecados de todo o 
gênero humano (I Jo 2:2), embora sem pecado fez-se pecado por nós, “Àquele que não conheceu pecado, 
Deus o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.” (II Co 5:21) e mediante sua 
morte e sacrifício fez expiação completa por todos os nossos pecados (Rm 5:6-21; Ef 1:7). 

 

O pecado e a ignorância do homem por uma parte e a graça redentora de Deus por outra, constituem a 
essência da Bíblia. Assim como a iniquidade do homem é insondável, assim também o é a graça de Deus. 
“Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rm 5:20). 

O plano divino da redenção compreende o pecador mais empedernido e eleva o crente a um plano de 
vitória, felicidade, santidade e eterna bem-aventurança. Essa redenção compreende o espírito, a alma e o 
corpo e até a natureza, a qual ficou sujeita à maldição do pecado (Gn 3:7-19; Rm 8:19-23). 

“Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na 
semelhança da sua ressurreição; sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que 
o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado.” (Rm 6:5,6). 

 

As consequências do pecado 
O que o pecado faz com a vida de uma pessoa está descrito abaixo: 

1 – Mancha o homem – Salmos 51:1-5 
2 – Deixa-o infeliz – Salmos 51:8 
3 – Afasta-o da presença de Deus – Salmos 51:11 
4 – Entristece o Espírito Santo – Salmos 51:11 
5 – Tira a paz e a alegria – Salmos 51:12 
6 – Escandaliza o nome do Senhor – 2 Samuel 12:14 
7 – Afeta o testemunho perante o mundo – Salmos 51:11-13 
8 – Cerra a boca para o testemunho – Salmos 51:14-15 
9 – Leva ao juízo – 2 Samuel 12:15-23 
10 – É perdoado quando confessado honestamente – 2 Samuel 12:13 
11 – Deus receberá o louvor – Salmos 51:14-18 

 

Graças a Deus sempre há remédio: arrependimento, confissão, renúncia, e então uma completa 
restauração a favor e fartura. 

 

6.6. Diferenças entre Pecados 
Pecadinho ou Pecadão 
Você já deve ter ouvido a seguinte frase: "Não existe pecadinho e pecadão". 
Grande engano. O correto é: 
"Você pode deixar de herdar o Reino de Deus com um pecadão mas também com um pecadinho." 
Nós não temos um pecadômetro amarrado no corpo, isto é, um medidor, apitando e acusando o que é 

ou não pecado, ou se "este" é ou não um pecado mais ou menos grave. 
Qualquer pecado, pequenino ou grande, pode te levar à morte, a perder a salvação, à morte espiritual. 
Morte Espiritual significa que morremos para o Reino de Deus, para a vida Eterna, para ficarmos em 

comunhão com o pai e Cristo. 
Significa que nosso caminho, ao morrer, será o fogo eterno. Nós vimos muito sobre isto aqui mesmo 

neste livro. 
 

O fato de não haver distinção entre pecadinho e pecadão para o tirar da vida eterna, não inviabiliza a 
distinção entre pecados, ou seja, a diferença que existem entre graus de pecados mais terríveis ou menos. 

Então precisamos agora aqui classificar os pecados. 
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Pecado para a Morte 
I João 5:16: Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para morte, pedirá, e 

Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para morte, e 
por esse não digo que ore. 

  

Pecado para a morte é de quem nega que Jesus é o Cristo. Este pecado corresponde ao pecado 
contra o Espírito Santo conforme versículos a seguir. 

 

Pecado Contra o Espírito Santo 
MATEUS 12:31 Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos 

homens; mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. 
 

MATEUS 12:32 E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á 
perdoado; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste 
século nem no futuro. 

 

MARCOS 3:29 Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá 
perdão, mas será réu do eterno juízo. 

 

LUCAS 12:10 E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem ser-lhe-á 
perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. 

 

E o Espírito Santo testifica, diz o que? 
I João 4:2-3: Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus 

Cristo veio em carne é de Deus;  e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; 
mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já 
está no mundo. 

 

 Agora vocês entendem melhor este versículo: 
Atos 4:8-12: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e 

vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo, e do 
modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em 
nome de Jesus Cristo, o nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus 
ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós.  

Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra 
angular.  

E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, em que devamos ser salvos. 

 

Não se trata aqui de julgar outras religiões, outras denominações. 
Mas a salvação é somente por Cristo. Você não será salvo por Buda, Kardec, Maomé, Confúcio, Ciência, 

por imagens, santos, papa, anjos, por boas obras, por reencarnar melhor, algum padre, algum pastor, não! 
Você só poderá ser salvo por Jesus. 
Se crer deve crer em Jesus, o Jesus de Pedro no discurso de Atos 4. O Cristo de I João 4. O Jesus 

Cristo de toda a Bíblia Sagrada. 
Portanto pecar para a morte é não crer na obra redentora de Cristo. 
 

Repetindo: O pecado contra o Espírito Santo nada mais é que não acreditarmos que Jesus Cristo é o 
Senhor e que portanto morreu para a salvação de toda a humanidade. 

Ao negar que Jesus é Cristo, revelamo-nos um anticristo. 
I Jo 2:18,22: 2:18 Filhinhos, esta é a última hora; e, assim como vocês ouviram que o 

anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a 
última hora. 

2:22 Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o 
anticristo: aquele que nega o Pai e o Filho. 

2 Jo 1:9: Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem 
Deus; o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 

 

E este pecado corresponde ao pecado eterno, contra o Espírito Santo.  
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Mc 3:29: Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, 
mas será réu do eterno juízo 

Mt 12:22-23: Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; 
mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. 

E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado; mas, 
se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no 
futuro. 

Hb 10:15 E também o Espírito Santo no-lo testifica, porque depois de haver dito... 
I Jo 5:6 (...) E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 

 

Pecado deliberado 
Hb 10: 26-30: Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos 

recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas 
uma expectação terrível de juízo, e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. 

Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de duas 
ou três testemunhas; de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele 
que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e 
ultrajar ao Espírito da graça? 

Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez: O 
Senhor julgará o seu povo. 

 

Os pecados para a morte, os pecados que não podem ser perdoados, são os pecados contra o Espírito 
Santo, e os pecados deliberados, que você faz sabendo que está pecando e assim mesmo faz, pratica. 

 Existem então diferença entre pecados.  
Os pecados contra a própria carne, como inveja, concupiscência, adultério, orgulho, são pecados mais 

brandos, mas não deixam de ter a penalização, e a possibilidade de virmos a ter a morte espiritual se os 
praticarmos. 

Os pecados contra a vida dos outros e a sua própria como suicídio e assassinato são graves. 
Os pecados contra Deus, como idolatria, falta de gratidão a Deus, descrença, dizer que o criador é a 

evolução em vez de Deus, são pecados bem mais graves. 
E os imperdoáveis são pecados contra o Espírito Santo e o pecado deliberado (qualquer tipo de pecado, 

desde que feito sabendo que se é pecado, e estaremos desagradando Deus).. 
Pois Cristo morreu pelos nossos pecados. 
Quando cremos nesta morte, nossos pecados são perdoados. 
Mas se você peca deliberadamente, sabendo, então matamos Cristo novamente. 
Damos uma de Barrabás, de Ananias, de Caifás, de Judas, dos soldados que crucificaram Jesus... 
  

ações que poderiam ser feitas e não são

injustiças cometidas

pecados contra a própria carne

pecados contra as leis da natureza/Deus

pecados contra a vida

pecados contra Deus: idolatria,
ingratidão, descrença...

pecados deliberados

pecados contra o Espírito Santo
+ Grave

- Grave
 

 
 

Figura 22: Classificação e Gravidade dos Pecados segundo o autor 
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Veja mais sobre a Loucura do Pecado nestes textos 
Ec 9.3, Dn 4.33-34, Lc 15.17, At 7.54, I Co 2.8, II Pe 2.16. 
 

6.7. Lista de Pecados, Pecadinhos e Pecadões 
 
derrota agressividade pensamentos impuros 
vingança solidão desejo de morrer 
tristeza irritação sexo ilícito 
ciúmes riso incontrolado desejo de matar 
inveja  destruição choro depressivo 
mania de doença auto rejeição música diabólica ou profana
culpa palavrões nervosismo 
ressentimento  roubo, furto frustração 
busca de poder pessoal pacto satânico adivinhações 
auto comiseração jogos de azar racionalismo sem Deus 
retenção de dízimo caos nas finanças intelectualismo para sua honra
medo exagerado bloqueios depressão 
pornografia violência masturbação 
insônia melancolia mentira
ódio glutonaria pesadelos lascivos 
ansiedade descontrolada embriaguês rancor
fumo  confusão drogas
loucura amargura facções
opressão preguiça isolamento 
ocultismo simpatias bancarrota 
vergonha loterias ganância
sonegação orgulho idolatria
superstição homossexualismo lesbianismo 
prostituição adultério sexo anal/oral 
alcoolismo briga suicídio
exagero no falar violência física violência sexual 
consulta a horóscopo leitura de mão tarô
bola de cristal bacia d’água leitura de nuvens 
futuro com cartas jogar búzios uso de mapa astral 
numerologia hipocondria (remédios) incesto (com a família) 
bestialidade (com animais) cleptomancia (roubo, furto) fornicação (sexo entre solteiros)
tentativa de suicídio admirador de imagens hidromancia 
 

Outros Pecados Mais Detalhados 
1) Inveja - Tg 3.16; I Co 3.3; Pv 14.30 
2) Murmuração - Ex 16.8; Rm 1.30,32 
3) Fofoca - Pv 20.19 
4) Orgulho - Sl 131.1; II Tm 3.4 
5) Mentira - Cl 3.9 
6) Ira - Gl 5.20; Mt 5.22 
7) Concupiscência - I Jo 2.16; Mt 5.28 - desejo ou vontade desordenada (por comida, sexo, prazer, 

luxúria, incontinência...) 
8) Ociosidade - Ez 16.49 
9) Indiferença - Jr 48.10; Ap 3.15; Mt 12.30 
10) Amizade com o mundo - Tg 4.4; Ef 5.11 
11) Incredulidade - Hb 3.12; Ap 21.8 
12) Pessimismo - Negativismo - Dt 20.8; Nm 13.27,32 
13) Falta de perdão - Mt 18.23-25; Hb 12.15 
14) Obstinado, teimosos - I Sm 15.23. 
 

O Pecado da Embriaguez 
Pr 23.20; Is 5.11,22; 28.1-7; Lc 21.34; Rm 13.13; I Co 5.11; 6.10; Gl 5.21; Ef 5.18. 
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Os Quatro Aspectos do Pecado 
A Bíblia Sagrada mostra-nos quatro áreas difíceis de se vigiar. É como se fosse escorregadio, pois 

quando não caímos em um determinado, escorregamos no outro. Esses aspectos de que falo refere-se a: 
pensamentos, palavras, atos e omissões. O Deus a quem servimos é onipotente, onipresente e onisciente. 
Veremos cada um separadamente. 

 

1. O PECADO POR PENSAMENTO: Salmo 139.2 
a) Deus conhece os nossos pensamentos = Sl 94.11; Mt 9.4. 
b) Deus pensa diferente de nós = Is 55.8,9. 
c) Ele nos manda lavar os maus pensamentos = Jr 4.14. 
d) Os maus pensamentos vêm do coração = Mt 15.19. 
 

2. O PECADO POR PALAVRAS: Ec 5.6 
a) A nossa língua intenta o mal = Sl 52.1-4. 
b) Afasta-te das palavras falsas = Ex 23.7. 
c) Não falar torpezas = Ef 4.29. 
d) Evitar falatórios profanos = II Tm 2.16. 
e) As más conversações corrompem os bons costumes = I Cor 15.33. 
f) Seremos julgados por nossas palavras = Mat 12.36,37. 
g) Falai e procedei = Tg 2.12;3.2;10-12. 
 

3. O PECADO POR ATOS: Is 1.16 
a) Roubo = I Co 6.10;  
b) Prostituição = I Co 6.18;  
c) Adultérios = Mt 5.27,28  
d) Idolatrias = I Co 10.14;  
e) Homicídio = Mt 5.21,22; 
f) Contendas = II Tm 2.24; 
g) Desonestidades = I Ts 4.11,12; 
h) Imundície = I Ts 4.4; II Cor 6.17. 
 

4. O PECADO POR OMISSÃO: Tg 4.17 
a) na oração = I Ts 5.17.  
b) no jejum = Mt 6.16,17. 
c) no amor e misericórdia = Mt 9.13.  
d) na doutrina = At 2.42.  
e) no ato de congregar = Hb 10.25. 
f) nas contribuições = 2 Co 9.7. 
g) na honra aos seus superiores = I Ts 5.12,13. 
h) nos compromissos = Rm 8.13. 
 
 
Em qual desses aspectos você foi enquadrado?  
Se esta palavra falou bem claro com você, não se irrite e nem desanimes, apenas vigie um pouco mais e 

confesse e deixe o pecado, pois quem faz assim alcança misericórdia: Pv 28.13. 
 

I Tim 4.15 Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu 
progresso seja manifesto a todos. 
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6.8. Teorias sobre a Natureza do Pecado 
 

Teria  Fonte Ensino 
Dualismo Filosofia Grega e 

Gnosticismo 
O ser humano tem um espírito derivado do reino da luz e um corpo com sua vida 
animal derivado do reino das trevas. Assim, o pecado é um mal físico, a 
contaminação do espírito por meio da sua união com um corpo material. O 
pecado é vencido ao se destruir a influência do corpo sobre a alma. 

Egoísmo Strong Pecado é egoísmo. É preferir as próprias idéias ao invés da verdade de Deus. É 
preferir a satisfação da própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. É 
amar-se a si próprio mais do que a Deus. Pode manifestar-se na forma de 
sensualidade, incredulidade ou inimizade contra Deus. 

Pelagiana Pelágio  O pecado de Adão prejudicou somente a ele próprio. Todas as pessoas nascem 
no mundo no mesmo estado em que Adão foi criado. Elas têm o conhecimento 
do que é mau e a capacidade de fazer tudo o que Deus requer. O pecado, 
portanto, consiste apenas na escolha deliberada do mal. 

Agostiniana Agostinho Todas as pessoas possuem uma depravação inerente e hereditária que inclui 
tanto culpa quanto corrupção. Nós ofendemos a santidade de Deus por causa de 
atos deliberados de transgressão e da ausência de sentimentos corretos. Porém, 
pecado é negação; ele não é necessário.

Católica 
Romana 

Ensino da igreja e 
tradição 

O pecado original é transmitido a todas as pessoas. Nós nascemos em pecado e 
somos oprimidos pela corrupção da nossa natureza. Essa privação da justiça 
permite que as capacidades inferiores da natureza humana ganhem ascendência 
sobre as superiores, e a pessoa cresce em pecado. A natureza do pecado é 
definida como a morte da alma. Portanto, o pecado consiste na perda da justiça 
original e na desordem de toda a natureza.

Definição 
Bíblica 

Escrituras A Bíblia usa muitos termos para descrever a natureza do pecado: ignorância (Ef 
4:18), erro (Mc 12:24-27), impureza, idolatria (Gl 5:19-20), transgressão (Rm 
5:15) etc. A essência do pecado está em colocar algo mais no lugar de Deus, 
uma substituição. É qualquer coisa que fica aquém da sua glória e perfeição. 
Pecado é desobediência.

 
Segundo a Definição Bíblica, e o que vimos até aqui, para você ter certeza se algo é pecado ou não, 

faça as perguntas: 
- Isto está sendo feito para a Glória de Deus? 
- Jesus aprovaria esta atitude? 
- De todas as maneiras que existem, esta é a maneira melhor de fazer isto? 
 

Se a resposta for NÃO em 2 casos pelo menos, é certo que é um pecado, é certo que é uma maneira 
errada de fazer isto. Reveja suas atitudes!! 

 

6.9. Vencendo Tentações 
Objetivos 
Agora que conhecemos bem o pecado, vamos às armas para o vencer. 
 

Este tópico tem como objetivos: 
1. Ensinar ao novo convertido as diferenças entre tentações e provações para que saiba se posicionar 

com Deus com relação a elas. 
2. Ensinar os princípios bíblicos de como vencer as tentações do maligno, da carne e do mundo. 
3. Alertar o novo convertido sobre as consequências de ceder às tentações. 
 

Introdução 
Ao chegarmos a Cristo não estamos isentos de sermos tentados. 
Pelo contrário. Quanto mais próximo de Cristo, mais as tentações intensificam-se. 
Quando não pertencíamos a Cristo, estávamos largados no mundo, porém, envolvidos por ele. 
O diabo assim não incomoda. Já somos dele mesmo. 
Quando nos convertemos a Jesus, passamos a ser luz para o mundo, ficamos em evidência e ganhamos 

um inimigo: satanás. Ele fará de tudo para nos afastar da presença de Deus. 
Porém, graças a Deus, ele não nos pode tocar visto que agora somos propriedade do Senhor (1 Jo 

5:18), mas usará de tentações como flechas ardentes, visando fazer-nos pecar contra Deus. 
A tentação embora seja motivo da queda de muitos filhos de Deus, pode ser vencida, usando táticas de 

Deus. 
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Diferenças entre tentação e provação 
A tentação e a provação são a mesma palavra no grego original, porém no contexto em que se 

encontram, possuem características que as distinguem e as tornam totalmente opostas entre si. 
Tiago nos alerta: “não vos enganeis, meus amados irmãos” (Tg 1:16). No tocante ao confundirmos a 

situação em que estivermos passando. 
a) Tentação 
 1. Origem: diabólica (Mt 4:1; Jo 13:2; Tg 1:13) 
 2. Objetivos: derrotar o crente (1 Pe 5:8), afastando-o de Deus pela desobediência (Mt 4:8-10) 
b) Provação 
 1. Origem: divina (Gn 22:1, Jó cap. 1 e 2) 
 2. Objetivo: avaliar e promover o crente (Hb 11:17,19; Tg 1:2-4; Rm 5:3-4; 1 Pe 2:20). 
 
Quero alertar aqui que, em certas situações, podemos estar sendo tentados e provados ao mesmo 

tempo. Quando satanás nos tenta, Deus quer prova de nossa fidelidade. 
 

Que é tentação 
a) Definição: “É a influência de satanás ou de pessoas para nos incitar à pecar (Rm 7:18-19). 
b) Não é pecado em si (Hb 4:15). 
Muitos acham que o fato de terem sido tentados, implica em terem cometido pecados, no entanto a 

Bíblia nos informa que Cristo foi tentado, porém não pecou. O mesmo podemos dizer de Jó. 
Como diz um célebre ditado oriental: “Não se pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, 

mas se pode impedir que eles façam ninho sobre ela.” 
O problema não está em ser tentado, mas sim, em se deixar prender pela tentação. 
 

Fontes da tentação 

1) O diabo (Jo 4:44; 1 Pe 5:8; Gn 3:1-5; Ap 20:1-3)  
Lúcifer era um anjo de Deus, um querubim. Sua posição e glória excedia a de seus companheiros.  
Ezequiel profetizava contra o príncipe de Tiro quando Deus mudou o sentido da profecia, e Ezequiel 

passa a se dirigir ao rei de Tiro, e a descrição que Ezequiel dá deste rei, não se coaduna com os aspectos 
de um homem, mas sim, de um ser que possuía atributos maravilhosos, porém caiu devido ao seu pecado - 
tratava-se da história de Lúcifer. Segundo o relato (Ez 28:12-19), Lúcifer era o “selo da perfeição”, em outras 
traduções encontramos “aferidor de medidas”, ou seja, Lúcifer era o padrão de perfeição entre seus 
companheiros, era “cheio de sabedoria e perfeito em formosura”. No versículo 13, encontramos uma 
descrição da honra conferida a este anjo: todas as pedras preciosas, e toda a música foram feitas para ele 
administrar. 

Isaías teve a mesma visão da queda deste ser. Descreve Is 14:12. “Como caístes, ó estrela da manhã, 
filha da alva! Como foste prostrado por terra tu que prostravas as nações!”  

Ambos os profetas viram o motivo da queda de Lúcifer: o orgulho, o desejo pelas coisas elevadas 
demais (Ez 28:17; Is 14:13-14). Tudo quanto Lúcifer possuía de maravilhoso em seu aspecto e atributos, 
reverteu-se num ser por demais horrendo e vil, um ser destituído de qualquer tipo de afeição ou 
misericórdia. 

Satanás pertence à esfera espiritual, a maior parte do tempo, invisível aos olhos humanos, porém 
atuante em todo o planeta desde o princípio dos séculos. Desde o Éden, sob a forma de uma serpente, 
enganou Adão e Eva pela tentação de desobedecer à Deus. À partir daí, toda a história humana tem sido 
impregnada da presença do diabo, procurando como um leão, como um selvagem, tragar as pessoas, 
afastando-as do seu criador.  

Ele é a fonte primária de toda tentação. 
 

2) A carne (Rm 8:5-13; Gl 5:16-26) 
A carne não refere-se unicamente ao corpo humano, matéria, pois este, por si só, não pode ser mau 

nem bom. A carne refere-se antes, à natureza pecaminosa do homem, a natureza adâmica, decaída, 
degradada. 

Vimos no estudo “O Plano da Salvação”, que o meio pelo qual Deus relaciona-se e age no homem é 
através de seu espírito (do homem), satanás, oposto à Deus, age por meio da carne, ou seja, incita nossa 
antiga natureza, que tem tendência ao pecado. O apóstolo Paulo descreve isto como sendo nosso “velho 
homem e nosso novo homem”. Estas duas naturezas em nós, a espiritual e a carnal, causam no crente uma 
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batalha constante, sentimo-nos divididos em nós mesmos (Gl 5:16,17). A própria carne (nossa natureza 
original), tem suas próprias concupiscência (desejos) que nos servem de tentações. 

 

3) O mundo (Jr 16:33; Rm 12:2; I Tm 6:10; I Jo 2:15) 
Na Bíblia encontramos três palavras, no original grego, para descrever o termo “mundo”. 
 Primeira palavra: refere-se ao mundo meramente material (planetas; a Terra etc.) 
 Segunda palavra: refere-se à população humana (Jo 3:16) 
 Terceira palavra: refere-se ao sistema espiritual governado por satanás (I Jo 5:19; 2:15). 
 
O mundo age como que em rebeldia à Deus. É o domínio da música, danças, vícios, modas, princípios 

morais falidos, pensamentos pervertidos pelos meios de comunicação ou pela sociedade corrompida. Este 
mundo está totalmente nas mãos de satanás e se torna um perigoso atrativo para o crente. 

Devemos vigiar constantemente, sobre o que ouvimos, falamos, vestimos, músicas profanas, falatórios 
obscenos e impróprios, desejos de cobiça por uma melhor posição econômica e social. No mundo somos 
tentados em três áreas (I Jo 2:16): 

 1) Concupiscência da carne (prazeres carnais) 
 2) Concupiscência dos olhos (desejo de posse) 
 3) Soberba da vida (desejo de fama) 
 
Observação: 
Partindo do ponto de vista de que satanás é a fonte primária de toda tentação, ele, assim sendo, usa 

instigar a carne e o mundo para nos tentar. 
 

4) O processo da tentação ao pecado ( Tg 1:13 - 15) 
Da tentação à prática do pecado existe todo um processo na mente, que vamos agora analisar: 
 
a) Engodados pelo desejo (Mente) 
Tiago nos alerta que a tentação ocorre quando somos presos pelo nosso próprio desejo. Costumo dizer 

que satanás jamais vai tentar você com cebolas se você detesta este vegetal. Antes satanás vai procurar a 
área mais fraca de sua vida para então lançar as tentações. 

A tentação para chegar a seus resultados esperados precisa mais do que a influência externa. Precisa 
acertar-se à concupiscência do indivíduo. Só ocorre a tentação quando a pessoa é atraída e engodada pelo 
seu próprio desejo. Isto mostra que satanás ao tentar, não lança flechas “a lá vontê”, mas procura a área 
certa. Isto fica evidenciado na tentação de Jesus, que após ter jejuado 40 dias, a Bíblia diz: “... teve fome.” 
(Mt 4:2) e imediatamente: “chegando então, o tentador...” Será coincidência que a primeira tentação tenha 
sido a de Jesus tornar pedras em pães ? 

 
b) O desejo concebe (imaginação) 
Aqui começa a queda. O momento em que o homem passa a seguir as correntezas de seus 

pensamentos é o momento em que se principia a geração do pecado - a semente do pecado está lá no 
coração, agora. Caso não seja “abortado”, esta semente irá inevitavelmente dar a luz ao pecado. 

 
c) O pecado consuma-se (ação) 
Tiago fala da consumação do pecado, ou seja, seu acabamento, finalização, visto que o pecado 

propriamente dito, já foi cometido em pensamento.  
 
Ilustração: 
Você está desejoso de ter um carro. Ao passar por uma rua você encontra um carro com as chaves na 

ignição. Satanás uni o desejo à tentação de roubar aquele veículo (até aí não houve pecado). Em seguida 
você passa à lançar-se à imaginação: “O que me impede de pegar este carro? Feito isso você passa a 
planejar os passos do roubo (aqui o pecado já existe, já se substanciou). 

Agora é só esperar a rua ficar deserta, entrar no carro e consumar aquilo que já se praticou na mente. 
 
d) Consequência: Morte espiritual 
Note-se que embora a tentação não seja pecado em si, o seu final porém pode ser desastroso. 
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5) Conquistando a vitória 
 
Como vencer estas tentações? 
 

 1. Submeter nossos pensamentos à Deus (II Co 10:5) 
 2. Entender a realidade espiritual e a intenção do diabo, resistindo-o. Resisti ao diabo, que ele 

fugirá de vós. Tiago 4:7. 
 3. Vigiar e orar (Mt 26:41) 
 4. Estar saturado com a Palavra de Deus (Fl 4:8,9) 
 5. Andar no Espírito (Gl 5:16) 
 6. Manter Jesus no centro de nossas vidas 
 7. Ler bons livros evangélicos e a Bíblia 
 8. Manter comunhão com os irmãos 
 9. Utilizar os recursos de fuga (I Co 10:13; Gn 39:6-12; I Co 6:18) 
 10. Revestir-se da armadura de Deus (Ef 6:10-18) 
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Salvação 
 
 
 
 

Conecte-se a Jesus... 
Se alguém não estiver em mim, 
será lançado fora... (João 15:6). 
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7. Salvação 

7.1. Considerações Iniciais 
Salvação, ou Soteriologia, ou Plano de Salvação vimos no livro 1 - As Boas Novas para os Iniciados na 

Fé. Todavia queremos aqui apresentar outros aspectos. 
Em primeiro lugar, como vimos no livro 1, a Salvação passa por fases. 
Estas fases ou reconhecimentos que devemos ter com relação à realidade, podem ser mostradas 

conforme abaixo: 
 

Mínimo – Eu pequei – Rm 3:23 Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 

 

Anular – Deus me ama – Jo 3:16 Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 

Médio – Cristo morreu por mim – Rm 5:8 Mas 
Deus prova o seu amor para conosco em que 
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores. 

 

Indicador – Eu o recebo - Jo 1:12 Mas a todos 
quantos o receberam deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus: aos que crêem no 
seu nome. 

 

Polegar – Estou salvo – Jo 6:47 Na verdade, 
na verdade vos digo que aquele que crê em 
mim tem a vida eterna. 

 

Figura 24 - A Salvação na Palma da Mão 
 

7.2. O que ganhamos com a Salvação 
Evidente que além de um lugar nos céus, com Deus, 4 (quatro) são as provisões que o Senhor Jesus 

Cristo gera na vida do cristão quando de sua Salvação: 
1. Justificação: O pecador é declarado justo. 
2. Regeneração: O pecador é regenerado (nova vida). 
3. Adoção: Deus nos adota como filhos Dele em vez de criaturas de Deus. 
4. Santificação: Com a santificação nos libertamos do pecado. 

 
A tabela abaixo nos ajuda a entender melhor as quatro provisões: 
 

Velha situação 
A solução 
de Deus 

O resultado 
no homem

O papel 
de Deus

Nova situação 

Culpado perante a 
Lei 

A Justificação É declarado justo Juiz Inocente novamente 

A morte espiritual A Regeneração 
Uma nova 

vida
Criador Poder em Cristo 

Inimigo de Deus A Adoção 
É tornado 

Filho de Deus
Pai Privilégio como filho 

A escravidão do 
pecado 

A Santificação 
Libertação do 

espírito
Galardoador 

(Recompensador) 
Progressão 

(Prosperidade)
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7.3. O que é salvação ? 
Salvação significa ato ou efeito de salvar. 
Salvar  Pôr a salvo; livrar da morte, tirar de perigo, preservar de dano, destruição, perda, ruína etc.; 

curar-se. (Evitar a derrota: O goleiro salvou o jogo) 
 

7.3.1. Por que uma pessoa precisa ser salva ? 

 Porque está perdida ou prestes a se perder mas ainda pode safar-se dessa situação. ( Ex.: afogamento 
 incapaz de se salvar por si mesmo, precisa de ajuda ) 
 
No dilúvio, Noé e sua família foram salvos na arca. O Juízo de Deus era inevitável, viria sobre todos os 

homens, mas todos poderiam se salvar, se ao invés de criticar Noé tivessem feito barcos. 
 
Uma pessoa que está perdida ( por exemplo num labirinto ) se salva em três etapas: 

 Precisa reconhecer que está perdido ( cair em si ) 
 Precisa encontra o caminho ( Jesus ) 
 Precisa ser conduzido para fora. 

 

7.3.2. Por que o homem está perdido ? 

 Porque desobedeceu a Deus e seu estado de pecado o colocou debaixo da IRA de Deus. 
 

Gn 2:16-17: “Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim 
podes comer livremente; mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não 
comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” 

 
Mas o homem cedeu a Satanás e desobedeceu. 
  
Ao desobedecer o homem pensou em trazer para si o controle de sua vida, mas esse controle foi para as 

mãos de Satanás. 
 

 Satanás passou a ter domínio sobre o homem. O próprio homem se entregou a ele. 
 
O homem que tinha sido criado a imagem e semelhança de Deus foi corrompido e tomado por uma 

natureza diabólica. 
 

Rm 3:23  ”Todos pecaram …” ( pode haver alguém que não pecou ??? ) 
Rm 5:12  “A morte passou a todos os homens…” 
Rm 6:23 “O salário do pecado é a morte ... “ ( trabalho , salário , holerite )  
Mc 16:16  “Quem não crer já está condenado…” 
Is 59:2 “Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 

vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. 
 

7.3.3. Situação do homem: Separado de Deus 
( Deus é a fonte de todo bem. O contrário disso é o mal ) 
 

 O homem está separado de Deus por causa do pecado. Por causa da ira de Deus contra o pecado, o 
homem está debaixo de uma terrível condenação: a morte eterna. 
 
O homem ( a humanidade toda ) está perdido, impossibilitado de cumprir o propósito para o qual foi 

criado ( Supremo Propósito ). Por isso ele precisa ser salvo. Ex.: Labirinto. 
 
Para ser salvo o homem precisa: 

 Ter consciência de que está perdido ( cair em si ) 
 Encontrar o caminho para fora ( Jesus ) 
 Seguir o caminho para fora 
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7.3.4. De que o homem precisa para ser salvo ? 

1) Do domínio de Satanás 
Cl 1:13 “… nos libertou do poder das trevas …” ( do domínio ) 

 

A primeira coisa da qual o homem precisa ser salvo é do domínio de Satanás. 
Satanás tem domínio sobre a vida do homem e sobre o sistema do mundo . Por isso Jesus o chama de 

príncipe deste mundo. 
 

Jo 12:31 “ …será expulso o príncipe desse mundo” 
Jo 14:30 “…vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim;” 
Lc 4:6: “E disse-lhe: Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi 

entregue, e a dou a quem eu quiser; se tu, me adorares, será toda tua.” 
 

Quem entregou?   o homem 
Quando entregou?  no Éden ao pecar 
 

MUNDO  Cosmo: sistema organizado ( política, comércio, moda, religião etc.) 
 

I Jo 5:19 “Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno.” 
 

Jesus veio para nos salvar do domínio que Satanás exerce em nós através de seu sistema chamado 
mundo. Jesus venceu a Satanás para nos dar a vitória sobre ele. 

 

Muitas pessoas não sabem que estão sob o domínio do diabo, que ele as mantém aprisionadas através 
de suas mentiras. 

 

O Evangelho é a boa notícia de Deus para a nossa libertação. É a verdade que liberta. 
 

2) Do poder do pecado 
O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador ? 
 

 O fato do homem pecar prova que ele é pecador. 
 

Há uma lei operando no homem que a bíblia chama de “lei do pecado” que o homem por si mesmo não 
consegue vencer. 

Esta lei opera através de sua natureza carnal que leva o homem a fazer somente o que é mal. Mesmo às 
vezes conhecendo o bem não consegue praticá-lo.  

 

Rm 7:14-21: Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob 
o pecado. Pois o que faço, não o entendo; porque o que quero, isso não pratico; mas o que 
aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, 
porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que 
em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; com efeito o querer o bem está em 
mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, 
esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita 
em mim. Acho então esta lei em mim, que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está 
comigo. 

 

O homem precisa ser salvo não só do que ele faz, mas do que ele é ( pecador ). 
( Pecado gera pecados ) 
 

3) Do salário do pecado  Morte Eterna 
Rm 6:23 “O salário do pecado é a morte… ”  

 

MORTE  Separação eterna de Deus 
O homem está separado de Deus, e se morrer assim, esta será sua situação para toda a eternidade. 
 

 Deus não criou o homem para ir para o inferno. Mas é para lá que ele vai se não se arrepender.  
Inferno  hades, lugar de tormento ( Lc 16:23 ) 
O inferno foi criado para o diabo e seus anjos.  

Mt 25:41 “… o fogo eterno, preparado para o Diabo e seus anjos” 
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Existem muitos textos na bíblia que falam sobre o inferno. Eis alguns: Sl 9:17; Mt 5:22; Mt 10:28; Mt 18:8; 
Mt 23:33; Mt 25:41; Lc 12:5; II Pe 2:4. 

 

O homem precisa ser salvo da morte eterna, do inferno, tormento eterno. 
 

4) Da ira de Deus 
Jo 3:36: “Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não 

verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.” 
 

 O estado de desobediência do homem o coloca debaixo da ira de Deus. 
 Deus ama o pecador mas odeia o pecado 

 

Mt 3:7 “…quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?” 
Rm 1:18 “Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade…” 
Rm 2:5 “…entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo…” 
Rm 3:5 “Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto?” 
Ef 5:6 “…por estas coisas vem ira de Deus sobre os filhos da desobediência.” 
I Ts 1:10 “… e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os 

mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura.” 
 

Por causa de tudo isso é que o homem precisa ser salvo. 
Para sair desse estado de condenação ele precisa nascer de novo.  
Precisa receber o presente que Deus oferece. 
 

 Deus poderia condenar o homem simplesmente porque rejeita a salvação que lhe é oferecida de graça. 
O homem só precisa exercitar sua capacidade de decidir e crer ( ao contrário do que fez no Éden ). 
 

A Palavra de Deus sempre apela para a vontade do homem 
Mc 8:34 “Se alguém quiser vir após mim …” 
Ap 3:20  “Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta…” 

 

7.3.5. Para que nós somos salvos ? 
 Para a glória de Deus  
 

Ef 1:3-14 “…para o louvor da sua glória” 
 

 A criatura deve revelar a beleza de seu criador. ( ex.: quadro / refletir a glória ) 
 A salvação antes de beneficiar o homem, glorifica a Deus. 
 Somos salvos para Deus 
 Somos salvos para ser reenquadrados no Propósito de Deus. 

 

Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Mas o homem por causa do pecado volta-se para si 
mesmo, para seus próprios interesses e impossibilita esta comunhão. 

 

Rm 6:10-13: “Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, 
mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o 
pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso 
corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências; nem tampouco apresenteis os 
vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade; mas apresentai-vos a Deus, 
como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de 
justiça.” 

 

 A cruz jamais operará sua obra completa em nós enquanto não formos capazes de interpretar além 
daquilo que Cristo fez PARA NÓS e começarmos a ver o que ele fez PARA DEUS. Aproximando Deus 
de nós. 
 

7.3.6. O que nos garante a salvação ? 
Como saber se estamos salvos ? 
Em que nos baseamos para dizer que estamos salvos ? 
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Ef 2:8-9: “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de 
Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie.” 

 

 Pela graça, mediante a fé. 
 Não por obras 
 Se é pela graça já não é mais por obras, senão a graça deixa de ser graça. 

 

 Exercitamos a nossa fé na obra que Jesus fez e recebemos de graça a salvação. 
 

Hb 11:6: “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que 
se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.” 

 

7.3.7. Fé em que ?  
 Em Jesus e na Palavra de Deus. 
 

( fé, definição  Hb 11:1 ) 
 

A obra de Jesus foi perfeita e suficiente. 
Cl 2:14-15: “E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas 

ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz; e, 
tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na 
mesma cruz.” 

 

 Não temos que pagar mais nada. Jesus pagou a divida por nós e cravou na cruz.  
 Só precisamos crer nele, na sua obra por nós. 

 

II Co 5:21: “Àquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós; para que nele 
fôssemos feitos justiça de Deus.” 

 

 Ele se fez pecado para nos libertar do pecado e nos justificar para com Deus 
 Ele pagou pelos nossos pecados , um alto preço ( Ex.: preço tesouro x preço que pagamos ). 

 

Rm 5:1: “Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus 
Cristo” 

 

 Pela fé na obra de Jesus por nós somos justificados diante de deus 
 Foi-se a ira de Deus contra nós. 
 Em Cristo temos paz para com Deus. 

 

 Não é pela nossa justiça, mas pela justiça de Deus em Cristo ( nossa justiça é um trapo de imundícia ). 
 

At 26:18: “Para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder 
de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são 
santificados pela fé em mim.” 

 

 Pela fé em Jesus somos libertados do domínio de Satanás 
Gl 2:16: “Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim, 

pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela 
fé em Cristo, e não por obras da lei; pois por obras da lei nenhuma carne será justificada.” 

 

7.3.8. As bases da nossa salvação 
Podemos afirmar que estamos salvos com base em 2 coisas : 
 

1. Na obra de Jesus por nós 
No que Ele fez por nós e não do que nós fizemos. 

Is 53:5-6: " Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa 
das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo 
seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós." 
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2. Na Palavra de Deus 
Não é por sentimento, mas por fé na palavra de Deus que diz que eu sou salvo. 

I Jo 5:6-13 “Quem tem o filho tem a vida…” 
Mc 16:16 “Quem crer e for batizado será salvo…” 
Jo 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira…” 
v15  “assim como a serpente foi levantada no deserto..” Nu 21:5-9 

 
 Quando cremos em Jesus somos curados da peçonha mortal que nos conduzia a morte. 

Jo 5:24 “Quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou…” 
Jo 6:28-29 “A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou” 
Jo 10:9-10 “…eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.” 
Jo 11:25 “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim…” 
Jo 14:6 “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida….” 
I Tm 2:5 “Porque há um só mediador entre deus e os homens …” 

 
Temos dois testemunhos que somos salvos: 

 Um exterior   A Palavra de Deus 
 Um interior   O Espírito Santo 

 
I Tm 1:15: "Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação; que Cristo Jesus veio ao 

mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal" 
 

Rm 8:16: “O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus” 
 

 Nos liberou de Satanás 
 Nos libertou do pecado 
 Nos livrou da morte 
 Nos deu paz com Deus. 

 
 Uma completa salvação por meio da fé em Cristo 
 Se você creu em Jesus, que ele morreu pelos seus pecados. 
 Se você se arrependeu e foi batizado para a remissão dos seus pecados. 
 Se você tem Jesus como Senhor da sua vida e tem disposição em obedecê-lo. 

 
Então você pode dizer que está salvo e viver à luz desta verdade. Livre para expressar a glória de Deus. 
 

 Um indício de que uma pessoa se sente salva é quando ela para de pedir a salvação e começa a 
glorificar a Deus por estar salva. 
 

7.3.9 Versículos para decorar: 
Rm 3:23  “Todos pecaram …” 
Rm 6:23 “O salário do pecado é a morte…” 
Cl 1:13 “Ele nos tirou do império das trevas…” 
Ef 2:8-9 “Pela graça sois salvos por meio da fé…” 
Hb 11:6 “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus…” 
II Co 5:21 “Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós…” 
Rm 5:1 “Sendo pois justificados mediante a fé…” 
Jo 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira…” 
Jo 5:14 “Quem ouve a minha palavra…”  
I Tm 2:5 “Porque há um só mediador entre Deus e os homens …” 
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7.4. Salvação é um dom gratuito 
Deus o ama e deseja que você saiba que a salvação não é pelas obras, é um dom. O caminho da 

salvação provido por Deus é receber a Cristo pessoalmente, confiando somente Nele para nos salvar. 
Romanos 6:23: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 

vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor."  
 
Não podemos fazer-nos "dignos" da graça de Deus. Salvação é um dom gratuito ao indigno, ao que não 

merece, e todos nós estamos nesta categoria.  
"Cristo morreu pelos ímpios" -- Romanos 5:6. 
Efésios 2:8, 9: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é 

dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie." 
1 João 5:13: "Estas cousas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós 

outros que credes em o nome do Filho de Deus." 
Salvação é crer! 
Escolha crer em Cristo, com sentimentos ou sem eles, e Ele lhe provará Sua realidade à medida que 

você der o passo da fé, crendo que Ele cumpriu Sua palavra e o salvou. 
 
Três homens entram no mesmo elevador e querem ir para o sétimo andar. Um sorri, outro chora, outro 

tem o rosto impassível, sem emoções. Todos os três chegam ao sétimo andar, a despeito de seus 
sentimentos, porque acreditaram no elevador e se entregaram a ele. Assim também acontece com a 
confiança em Cristo -- com sentimentos ou sem eles. Ele o salvará instantaneamente e o levará aos céus. 

A realidade de sua salvação mostrar-se-á em sua reação de amor em obediência ao seguir a Jesus 
Cristo.  

João 14:23: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra."  
 
Se você realmente foi salvo, você obedecerá! 
Entre outras coisas, isto significa que você sairá da sua vidinha e seguirá ao Cristo bíblico! 
A salvação verdadeira produz boas obras e obediência a Cristo. 
 
Trabalhar pela salvação mostra incredulidade na suficiência de Jesus Cristo para nos salvar. Entretanto, 

a salvação verdadeira e a verdadeira fé, sempre produzem boas obras! 
Tiago 2:20: "Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é 

inoperante?" 
 
Macieiras produzem maçãs. Os cristãos verdadeiros produzem boas obras. As maçãs são produtos da 

árvore e provam que é uma macieira. Mas já era macieira antes de produzir maçãs. Da mesma forma, as 
boas obras nunca produzem um cristão; meramente provam que essa pessoa é cristã.  

2 Coríntios 5:17: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as cousas antigas 
já passaram; eis que se fizeram novas." 

 
Devemos ter a salvação a fim de demonstrá-la, assim como devemos ter o carro antes de podermos 

demonstrá-lo! 
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7.5. Concepções Acerca da Salvação 
 

Sistema 
Teológico 

Proponentes 
Significado da 
Salvação

Obstáculo à Salvação Meio de Salvação  

Teologia da 
Libertação 

Gustavo Gutiérrez; 
Muitos sacerdotes 
católicos romanos 
latino-americanos; 
Representada pela 
Teologia Negra, 
Teologia Feminista e 
Teologia do Terceiro 
Mundo. 

Libertação da opressão. 

A opressão e 
exploração das 
classes inferiores 
pelos poderosos. 

Política e revolução. 

Teologia 
Existencial 

Rudolph Bultmann 
 
Martin Heidegger 

Uma alteração 
fundamental da nossa 
existência, da nossa 
perspectiva da vida e da 
nossa maneira de viver. 
Alcançar uma “existência 
autêntica” ou ser 
chamados por Deus (ou 
pelo evangelho) para a 
nossa verdadeira 
identidade e verdadeiro 
destino 

O ser humano está 
aprisionado pela 
racionalidade do seu 
ego e por experiências 
passadas formadoras 
de identidade. Ele está 
vivendo uma 
existência inautêntica. 

O ser humano precisa 
fazer morrer o seu esforço 
por autogratificação e 
segurança à parte de 
Deus, colocar a sua fé em 
Deus e ser aberto ao 
futuro. Fé significa 
abandonar a busca de 
realidades tangíveis e 
objetos transitórios. 

Teologia 
Secular 

Dietrich Bonhoeffer 
 
John A. T. Robinson 
 
Thomas J. Altizer 

Salvação é afastar-se da 
religião e aprender a ser 
independente de Deus, 
atingir a maioridade, 
afirma-se e envolver-se 
no mundo. 

A dependência de 
Deus e da religião 
torna o ser humano 
imaturo e presta-se 
para a desonestidade 
intelectual e a 
irresponsabilidade 
moral. 

Abandonar a religião e a 
necessidade de Deus e 
tornar-se autossuficiente e 
plenamente humano. Isso 
é alcançado por meio da 
introspecção, afirmação e 
prática da investigação 
científica (isto é, anti-
sobrenatural). 

Teologia 
Católica 
Romana 

 

 
Receber a graça de 
Deus por meio da igreja 

Pecados mortais não 
confessados. 

Receber a graça por meio 
da participação nos 
sacramentos da Igreja. 

Concílio Vaticano II 
 
Karl Rahner 
 
Yves Congar 
 
Hans Kung 

Receber a graça quer 
por meio da natureza ou 
por meio da igreja. 
Os católicos estão 
incorporados na Igreja; 
os cristãos não-católicos 
estão ligados à Igreja; os 
não-cristãos estão 
relacionados com a 
Igreja. 

 

Receber a graça quer por 
meio da natureza ou por 
meio dos sacramentos da 
Igreja. 

Teologia 
Evangélica 

Martinho Lutero 
 
Jonathan Edwards 
 
João Calvino 

Salvação é mudança 
de posição diante de 
Deus, de culpado para 
inocente. 

O pecado rompe o 
relacionamento com 
Deus. A natureza 
humana está 
arruinada e se inclina 
para o mal. 

Ser justificado pela fé na 
obra consumada de 
Cristo e receber o 
Espírito Santo de Deus, 
sendo regenerado, 
habitando e selado para 
o dia da redenção.

 

Tabela - Concepções Acerca da Salvação 

Retirado do livro Teologia Cristã em Quadros de H. Wayne House, Editora Vida. SP. 1999. 
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A Ceia do Senhor 
 
 
 

I CORINTIOS 11:24 ... fazei isto em memória 
de mim. 
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8. A Ceia do Senhor 

8.1. Considerações Iniciais 
A Ceia do Senhor ou Santa Ceia é considerada como um penhor de amor deixado por Jesus para sua 

noiva, a Igreja. 
Simboliza um fato passado - sua morte na cruz e um acontecimento futuro - sua volta nas nuvens. 
O pão tipifica o corpo de Cristo. 
O suco da vide representa o sangue de Cristo e simboliza a selagem do Novo Pacto com esse sangue. 
Lembremos que um testamento só tem validade após a morte do testador. 
Por isto que a Bíblia tem dois testamentos. 
O Novo Testamento agora é válido, porque o testador, Jesus, morreu, e ressuscitou. 
Ele deixou registrado uma série de coisas para que façamos após sua morte. 
Uma delas é a Santa Ceia. 
 

Decorar: I Co 11:26: Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do 
cálice estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. 

 

8.2. Conceitos: Ceia do Senhor ou Eucaristia 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucaristia 

Eucaristia (do grego εὐχαριστία, cujo significado é "reconhecimento", "ação de graças") é uma 
celebração em memória da morte sacrificial e da ressurreição de Jesus Cristo. Também é 
denominada "comunhão", "ceia do Senhor", "primeira comunhão", "santa ceia", "refeição 
noturna do Senhor", dependendo da denominação religiosa. 

 
Igreja Católica 
Na Igreja Católica, a Eucaristia é um dos sete sacramentos. Segundo o Compêndio do 

Catecismo da Igreja Católica, a Eucaristia é " o próprio sacrifício do Corpo e do Sangue do Senhor 
Jesus, que Ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até ao seu 
regresso, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua Morte e Ressurreição. É o sinal da 
unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de 
graça e nos é dado o penhor da vida eterna." (n. 271). A palavra Hóstia, em latim, quer dizer 
vítima, que entre os hebreus, era o cordeiro, sem culpa, imolado em sacrifício a Deus. 

A Igreja Católica confessa a presença real de Cristo, em seu corpo, sangue, alma e Divindade 
após a transubstanciação do pão e do vinho, ou seja, a aparência permanece de pão e vinho, 
porém a substância se modifica, passa a ser o próprio Corpo e Sangue de Cristo. 

 
Igreja Ortodoxa 
Como a doutrina da transubstanciação surgiu no ocidente após o cisma com a Igreja Ortodoxa, 

nela não há uma formulação teológica sobre o que acontece com os elementos na liturgia divina - é 
tido como "mistério". 

O pão na liturgia ortodoxa é fermentado (simbolizando a nova natureza em Cristo) e o vinho é 
servido a todos os fiéis (inclusive crianças), servido com uma colher. 

 
Igreja do Oriente 
Na Igreja do Oriente a Qurbana Qadisha (em aramaico: o Santo Sacrifício) seguem um dos mais 

antigos ritos em uso, o de Addai e Mari. Suas orações eucarísticas, Gehantha, possuem grande 
semelhança com as orações e benções judaicas sobre as refeições. Na Igreja do Oriente a doutrina 
da transubstanciação é desconhecida e em sua liturgia não há as palavras de instituição ("este é 
meu corpo... este é meu sangue..."). 

 
Anglicanismo 
Na Igreja Anglicana, o entendimento é de um sacramento, independente de como o mesmo 

será entendido pelo comungante. Havendo alguns que tendem a uma explicação mais católica 
outros a explicações mais protestantes (de acordo com a linha dentro do anglicanismo) e alguns 
até preferem nem se preocupar em explicar como se dá, estando satisfeitos em saber que o corpo 
e sangue de Jesus está presente ali de alguma maneira. 
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Protestantismo 
Dentro do protestantismo, cuja teologia remonta aos princípios da reforma e são influenciados 

por Lutero e Calvino, são três visões principais quanto à Eucaristia. 
1. Nas igrejas Luteranas existe o entendimento da ceia como essência ou substância do corpo 

e do sangue de Cristo, e não transformada no mesmo. A essa forma de entendimento dá-se o 
nome de consubstanciação ou união sacramental. 

2. Na visão de Zuínglio a ceia é a lembrança do sacrifício de Cristo - essa posição é chamada 
de memorialismo. 

3. A proposta de Calvino, em oposição a Lutero e Zuínglio, era que na ceia ocorria a presença 
de Jesus, não nos elementos, mas espiritualmente e posteriormente comunicada aos 
comungantes. A essa forma de entendimento dá-se o nome de presença espiritual. 

 
Evangelicalismo 
Dentro da teologia evangelical a Eucaristia é chamada geralmente por "Santa Ceia" ou "ceia 

do Senhor", derivando da teologia de Zwinglio. O reformador suíço doutrinava que a ceia não 
podia promover efeitos espirituais, sendo apenas um símbolo e tendo como único efeito o de 
lembrança. 

No século XVII, quando do surgimento da denominação batista, o seu fundador, John Smith, 
baseou-se, em relação à ceia, nos princípios disseminados por Zwinglio, assim concebendo a ceia 
apenas como um rito simbólico ordenado por Cristo cujo único efeito é de lembrar-se do mesmo. 

O termo preferido é de "ordenança" ao invés de "sacramento". 
 
Testemunhas de Jeová 
A celebração da morte de Jesus Cristo realiza-se anualmente pelas Testemunhas de Jeová, 

segundo o calendário judaico, em 14 de Nisã, após o pôr-do-Sol. É comumente chamada de 
Comemoração da Morte de Cristo. 

 
Santos dos Últimos Dias 
Entre os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o chamado 

Sacramento (simplificação de Sacramento da Ceia do Senhor) é partilhado semanalmente aos 
domingos durante a Reunião Sacramental e é o momento de maior relevância espiritual entre os 
serviços religiosos dominicais. 

Partilham-se pão e água em lembrança do corpo e sangue de Jesus e o ritual é considerado 
uma renovação dos convênios batismais. 

 

8.3. A Primeira Ceia: O Exemplo de Jesus 
por Dennis Allan - http://www.estudosdabiblia.net/d41.htm  

Quatro textos registram os pormenores da primeira "Ceia do Senhor". Três destes relatos estão 
nos evangelhos (Mateus 26:26-29; Marcos 14:22-25 e Lucas 22:19-20) e o outro está em 1 
Coríntios 11:23-26. Podemos aprender como Jesus e os apóstolos celebraram a ceia comparando 
estes relatos. Por favor, pare uns poucos minutos para ler cada uma destas quatro passagens, 
antes de continuar este estudo. Observe as minúcias:  

 

8.3.1. O propósito: "Fazei isto em memória de mim" (Lucas 22:19). 
A Ceia do Senhor é nossa oportunidade para 

lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo qual 
ele nos oferece a esperança da vida eterna: "Porque 
todas as vezes que comerdes este pão e 
beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, 
até que ele venha" (1 Coríntios 11:26). A Ceia do 
Senhor não pretende ser um memorial do nascimento, 
da vida ou da ressurreição de Cristo. É um momento 
especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador 
sofredor para serem lembrados do alto preço que ele 
pagou por nossos pecados. Precisamos manter este 
tema central do evangelho (1 Coríntios 2:1-2) em 
nossas mentes.  
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8.3.2. Os símbolos 
 Jesus usou dois símbolos para representar seu corpo e seu sangue. É claro que ele não 

ofereceu literalmente seu corpo (que ainda estava inteiro) nem seu sangue (que ainda estava 
correndo através de suas veias). Ele deu aos discípulos pão sem fermento para representar seu 
corpo e o fruto da videira (suco de uva) para representar o sangue que estava para ser derramado 
na cruz. Ele não deixou dúvida sobre a relação deste sacrifício com nossa salvação: "Porque isto 
é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para 
remissão dos pecados" (Mateus 26:28).  

 

8.3.3. A ordem 
Quando comparamos estes quatro relatos, podemos também ver a ordem na qual a ceia foi 

observada. Jesus primeiro orou para agradecer a Deus pelo pão e então todos o partilharam. Ele 
orou de novo para agradecer ao Senhor pelo cálice, e todos beberam dele. Deste modo, ele 
chamou especial atenção para cada elemento da ceia.  

 

8.3.4. A Ceia do Senhor na Igreja Primitiva 

 
 

Figura	25	‐	A	Última	Ceia, de Leonardo da Vinci (1452-1519). 

 
O livro de Atos e as cartas escritas às igrejas nos ajudam a aprender um pouco mais sobre a 

Ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para participarem da ceia 
(Atos 20:7). Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor (1 Coríntios 10:14-
22). Era tomada quando toda a congregação se reunia, como um ato de fraternidade entre os 
irmãos (1 Coríntios 11:17-20). Cada cristão era obrigado a examinar-se para ter certeza de que 
estava participando da ceia de um modo digno (1 Coríntios 11:27-29).  

 

8.3.5. Perguntas sobre a Ceia do Senhor 
Ainda que o ensinamento da Bíblia sobre a Ceia do Senhor não seja complicado, muitas 

diferenças de entendimento apareceram depois do tempo do Novo Testamento. O único modo de 
sabermos que estamos seguindo o Senhor é estudar as instruções e imitar os exemplos que 
encontramos no Novo Testamento. Nunca estamos livres para ir além do que o Senhor revelou na 
Bíblia (veja Colossenses 3:17; 1 Coríntios 4:6 e 2 João 9). Consideremos o que a Bíblia diz em 
resposta a algumas questões sobre a Ceia do Senhor.  

 

Porque pão sem fermento?  
 Jesus instituiu a ceia do Senhor durante os dias 

judaicos dos pães asmos, uma festa anual na qual 
somente pão sem fermento era permitido entre os 
judeus (veja Lucas 22:15; Êxodo 12:18-21). Podemos 
apreciar mais claramente o significado do pão sem 
fermento quando consideramos o significado simbólico 
do fermento na Bíblia. Não era permitido fermento nos 
sacrifícios oferecidos a Deus, no Velho Testamento 
(Levítico 2:11). A ideia de impureza ou pecado é 
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claramente associada com fermento em vários textos. Por exemplo, Jesus usou fermento para falar 
simbolicamente de falsas doutrinas (Mateus 16:11-12). Paulo usou fermento para representar falsa 
doutrina e corrupção moral (Gálatas 5:7-9,13,16; 1 Coríntios 5:6-9). É plenamente adequado, 
então, que o sacrifico perfeito e sem pecado do próprio Filho de Deus seja representado por pão 
sem fermento: "Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de 
fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, 
celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da 
malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade" (1 Coríntios 5:7-8).  

 

Quando devemos observar a Ceia do Senhor?  
Jesus mostrou aos seus discípulos como participar deste memorial, mas não especificou quando. 

Aprendemos quando os primeiros cristãos observaram a ceia pelo exemplo dos discípulos em 
Trôade: "No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. . ." 
(Atos 20:7). Quando seguimos este exemplo e participamos da Ceia do Senhor todos os domingos, 
relembramos frequentemente o sacrifício que Jesus fez por causa de nossos pecados. Quando 
meditamos sobre o Salvador sofredor no domingo, é mais fácil resistir a tentações durante o resto 
da semana. Quando entendemos o alto preço que Jesus pagou por nossos pecados, esforçamo-nos 
para evitar qualquer coisa que possa magoá-lo e tornar vão seu sacrifício (veja Hebreus 10:24-31).  

 
Onde devemos participar da Ceia?  
A Ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor, e é também um ato de 

comunhão entre cristãos. Em Atos 20:7, os discípulos se reuniam para partir o pão. 1 Coríntios 
11:20-22 distingue entre a Ceia do Senhor, que era o propósito de sua reunião como uma 
congregação, e as refeições comuns, que eram tomadas nas casas de cristãos. Não encontramos 
nenhuma autoridade na Bíblia para participar da Ceia do Senhor a sós ou fora da assembléia da 
igreja.  

 

Quem tem o direito de tomar a Ceia do Senhor?  
A Ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em 

fraternidade com ele. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos, mas aos seus discípulos (Mateus 
26:26). Aqueles que estão servindo ao Diabo não têm o direito de partilhar desta refeição com o 
Senhor (1 Coríntios 10:16-22). João conta-nos que somos aptos a participar com Deus na 
comunhão espiritual somente se andarmos na luz do seu caminho: "Ora, a mensagem que, da 
parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva 
nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, 
mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, 
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de 
todo pecado" (1 João 1:5-7). Somente aqueles que já foram batizados para a remissão dos 
pecados para entrar no corpo de Cristo devem participar da Ceia do Senhor (Atos 2:38; Gálatas 
3:26-28).  

 

O que significa participar "indignamente"?  
Cada um que participa da Ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo de que está 

participando de maneira correta, discernindo o verdadeiro significado do memorial. "Por isso, 
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e 
do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e 
beba do cálice; pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si" 
(1 Coríntios 11:27-29). A palavra "indignamente" é frequentemente mal entendida. Ela não 
descreve a dignidade da pessoa (ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo). Esta 
palavra descreve o modo de participar. A pessoa que não leva a sério esta comemoração está 
brincando com o sacrifício de Cristo e está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. Por 
esta razão, devemos ser muito cuidadosos cada vez que participarmos da Ceia do Senhor. É 
imperativo que esqueçamos as preocupações mundanas e prestemos atenção exclusivamente à 
morte de Cristo. Se tratarmos a Ceia do Senhor como um mero ritual, ou se a tomarmos 
levianamente e deixarmos de meditar no seu significado, sofremos condenação diante de Deus.  

 

8.3.6. A Ceia do Senhor: Passado, Presente e Futuro 
Os discípulos de Cristo são privilegiados ao participarem com ele todas as semanas da Ceia do 

Senhor. Deste modo, ligamos o passado, o presente e o futuro.  
- Passado: Olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Entendemos isto como 

sendo o fundamento e o centro de nossa salvação.  
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- Presente: Quando meditamos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir de nosso 
pecado, nossa decisão de resistir à tentação é fortalecida.  

- Futuro: Entendemos que a morte de Jesus é a base de nossa esperança, e assim 
proclamamos nossa fé nele quando olhamos em frente para a volta do Senhor e para nossa 
salvação eterna.  

 
Não podemos esquecer nunca o dia negro no Calvário em que Jesus deu sua vida para salvar a 

nossa.  
 

8.4. Quadro Posições Acerca da Ceia do Senhor 
 

 Transubstanciação Consubstanciação Reformada Memorial 
Grupos 

(Tradições) 
Católica Romana Luterana 

Presbiteriana, outras 
Igrejas Reformadas

Batista, Menonita 

“Fundador” da 
Posição 

Tomás de Aquino Martinho Lutero João Calvino Ulrich Zuínglio 

Presença de 
Cristo 

Pela consagração do 
pão e do vinho 
transforma-se no 
sangue de Cristo. Cristo 
está verdadeiramente e 
substancialmente 
presente nos próprios 
elementos. 

Os elementos não se 
transformam na 
presença de Cristo, 
mas ele está realmente 
presente em, com e sob 
os elementos. 

Cristo não está 
literalmente presente 
nos elementos na 
participação dos 
elementos. 

Cristo não está 
presente nos 
elementos, seja 
literalmente ou 
espiritualmente. 

Significado da 
Ceia do 
Senhor 

Alimento espiritual para 
a alma; fortalece o 
participante e livra dos 
pecados veniais. Cristo 
é sacrificado em cada 
missa para fazer 
expiação pelos pecados 
do comungante. 

O recipiente tem o 
perdão dos seus 
pecados e a 
confirmação da sua fé. 
A participação deve 
incluir a fé, caso 
contrário o sacramento 
não traz nenhuma 
benefício. 

Uma comemoração da 
morte de Cristo que 
concede graça para 
selar os participantes 
do amor de Cristo. A 
ceia proporciona 
alimento espiritual e 
leva a pessoa para 
mais perto da presença 
de Cristo.

Uma comemoração 
da morte de Cristo. O 
participante é 
lembrando dos 
benefícios da 
redenção e salvação 
produzida pela morte 
de Cristo. 

Principais 
Documentos 

Decretos do Concílio de 
Tomás 

Confissão de 
Augsburgo 
Catecismo Menor 

Confissão de 
Westminter 
Segunda Confissão 
Helvética

Confissão de 
Schletiheim 
Confissão de 
Dordrecht 

Ministrante 
Apropriado 

Sacerdote Ministro Ordenado 
Pastor 
Líderes da igreja 

Pastor 
Líderes da Igreja 

Participantes 

Pão (óstia) para os 
membros da igreja; o 
cálice não é dado aos 
leigos. 

Somente os crentes Somente os crentes 

Somente os crentes 
(alguns grupos 
praticam a comunhão 
restrita, em que os 
participantes deve 
ser membros da 
denominação Outros 
praticam a comunhão 
exclusiva, em que se 
deve ser membro da 
igreja local.

Interpretação 
de “Isto é o 
meu corpo” 

Interpretação literal Interpretação literal Interpretação não literal 
Interpretação não 
literal 

Pontos de 
Convergência 

1. A Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Jesus (MT 26:26-28; Mc 14:22-24; Lc 22:19-20). 
2. Jesus ordenou a repetição da Ceia do Senhor (MT 26:29). 
3. A Ceia do Senhor proclama a marte de Jesus Cristo (1 Co 11:26) 
4. A Ceia do Senhor concede algum tipo de beneficio espiritual ao participantes. 

 

Tabela - Posições Acerca da Ceia do Senhor 

Retirado do livro Teologia Cristã em Quadros de H. Wayne House, Editora Vida. SP. 1999. 



Curso de Teologia Ministerial - CTM                   Doutrinas Cristãs  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br  118 

 

8.5. Mais Perguntas e Respostas Acerca da Ceia do Senhor 
Mc 14.22-26: Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lho, 

dizendo: Tomai; isto é o meu corpo. 
E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lho; e todos beberam dele. 
E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. 
Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o 

beber, novo, no reino de Deus. 
E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 

 

8.5.1. Onde foi instituída?  
No cenáculo, em Jerusalém, aproximadamente no ano 33 d.C. 
 

8.5.2. Quando?  
Durante a Páscoa, na véspera da crucificação de Jesus. Até hoje o mundo nunca se esqueceu da Ceia 

do Senhor! 
 

8.5.3. O que é a Ceia?  
1. Uma festa memorial (1 Co 11:23-25). Cristo quer que nos lembremos dEle sempre, não como: Um 

realizador de milagres, um grande Mestre, um grande reformador moral, um grande e fiel amigo. Ele quer 
que O lembremos como aquEle que morreu para salvar a todos os que o aceitarem! 

 
2. Um memorial da morte de Cristo. Lembrar do seu corpo ferido por nós e o seu sangue derramado 

na cruz do Calvário. 
 

8.5.4. Até quando será celebrada?  
Até que Ele venha (1 Co 11:26). A Ceia é também um evento profético, uma proclamação da sua 

segunda vinda (1 Ts 4:16-17). A Igreja mantém viva esta esperança na celebração da Ceia.  
 

8.5.5. Quem pode participar da mesa do Senhor? 
Todos os que foram lavados no sangue de Jesus. Todos os que foram resgatados pelo seu sangue, de 

todas as nações e raças, em todos os séculos, sem exceção (1 Pe 1:18-19). 
O mundo não tem parte nessa mesa porque se esqueceu de Jesus. Muitos crentes também se 

esquecem da Ceia do Senhor! 
Queres participar da Ceia do Senhor? Aceita a Cristo e terás lugar à mesa! 
 

8.5.6. Como participar da Ceia? 
1- Dignamente (1 Co 11.27). Não de qualquer maneira, para não ser culpado do corpo e do sangue do 

Senhor. A Ceia é um banquete espiritual, não carnal, onde há glutonarias e atos indignos. 
 
2- Reverentemente (1 Co 11.28-31). Examinando e julgando os nossos atos. Se temos algo que nos 

condene, devemos nos consertar primeiro, e então comer do pão e beber do cálice. 
 
3- Com hinos de louvor. Jesus e os apóstolos cantaram um hino, mesmo sabendo o que iria acontecer 

em breve. Cantando, Jesus enfrentou a escuridão da noite e da morte. Ele sabia que tudo estava nas mãos 
do Pai (Mt 14:26). Ele estava no rumo certo. Como Ele, devemos cantar também (At 16:25). 

 

8.5.7. A Ceia é mais que uma reunião de crente ou todas as igrejas cristãs 
realizam? 
Praticamente todas as igrejas cristãs,  sejam, católicas, evangélicas, ortodoxas, fazem a Santa Ceia.  A 

Santa Ceia é uma comunhão no sentido vertical, com Deus. E no sentido horizontal, com os irmãos. É a 
festa da família de Deus (Ef 2:19).  
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Ressurreição 
 
 
 

I CORINTIOS 15:14: E, se Cristo não 
ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a 

vossa fé; 
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9. Ressurreição 

9.1. A Maior Mentira do Mundo 
Vimos no começo deste livro a listagem das maiores mentiras do mundo. 
A primeira delas trata da "não existência" da ressurreição de Jesus Cristo. 
Esta mentira está detalhada na Bíblia em: 
 

Mt 28:11-15: 11 Ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade, e 
contaram aos principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido. 

12 E congregados eles com os anciãos e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro 
aos soldados, 

13 e ordenaram-lhes que dissessem: Vieram de noite os seus discípulos e, estando nós 
dormindo, furtaram-no. 

14 E, se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos, e vos livraremos 
de cuidado. 

15 Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E essa história 
tem-se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. 

 
Queremos agora provar que é uma mentira. Como? 
Vamos supor que os apóstolos esconderam o corpo. 
Se eles esconderam o corpo, então Jesus não é o Cristo, que deveria ressurgir, e nem o filho de Deus 

mandado para salvação de todos nós. Os apóstolos e os 70 que andavam com Ele, e depois de Sua morte, 
poderiam agora cuidar de seus afazeres, continuar suas vidas. 

Em vez disto, o que aconteceu? 
Todos ficaram reunidos em Jerusalém esperando o Consolador prometido por Jesus. 

 

João 14:16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco 
para sempre; 

João 14:26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 

João 15:26 Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, 
aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. 

João 16:7 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, 
o Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. 

Jesus falou assim, a poucos segundos de ascender aos céus: 
Lucas 24:49 E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na 

cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 
Atos 1:8 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e 

ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e 
até aos confins da terra. 

 
Os apóstolos realmente creram que isto ia acontecer, pois ficaram em Jerusalém esperando pelo 

Consolador. 
Como pode eles crerem nisto se tinham escondido o corpo? Para crerem nisto, precisava Jesus ter 

ressurgido, prometido isto a eles, e depois cumprir isto. Pois se não tivesse enviado o Consolador, eles 
teriam se dispersado, e fugido. E o que aconteceu então? 

 

Atos 2:1-4: E, CUMPRINDO-SE o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar; E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e 
encheu toda a casa em que estavam assentados. 

E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre 
cada um deles. 

E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito Santo lhes concedia que falassem. 
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Se Jesus não ressurgiu, não pôde prometer o Consolador, o revestimento de poder, e não teve 
cacife, não teve "moral" perante Deus para enviar o Consolador. 

 
Atos 4:33  Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor 

Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 
 
Se os apóstolos esconderam o corpo de Jesus, então eles devem ser os melhores atores do mundo, 

dignos de estatuetas como o Oscar e outras, pois eles creram tanto na ressurreição, apesar do seu engodo,  
que eles mantiveram-se no Caminho, na fé, a ponto de morrerem por esta fé. 

 
Sim, com exceção de João, que morreu exilado na ilha de Patmos, todos os demais apóstolos tiveram 

mortes horríveis pelas suas crenças, pela fé no Jesus ressurreto. 
 
Veja abaixo a tabela da Morte. 
 

Os Apóstolos e Suas Mortes 11 
Estêvão foi apedrejado segundo At 7:60. 
 

 
Nome Sobrenome 

ou Apelido
História Bíblica e Segundo a Tradição 

Círculo 
Íntimo 

Simão Pedro 
Cefas (pedra) 

Esteve em Roma, onde foi crucificado com a cabeça 
para baixo. 

Tiago 
(mais velho) 

 Foi decapitado por Herodes. Ano 44 (?) D.C. At 12:1-2 

João 
(discípulo amado) 

Boanerges 
(o filho do trovão)

Depois de obter a liberdade do exílio da ilha de 
Patmos, morreu de morte natural. 

Trabalha-dores 
Silenciosos 

André 
(irmão de Pedro) 

 Pregou em Cítia, Grécia, Ásia Menor e foi crucificado. 

Filipe  Pregou na Frígia e morreu como mártir em Herápolis.
Bartolomeu Natanael Serviu como missionário na Armênia e foi golpeado até 

a morte.
Tomé Dídimo Trabalhou em Partos, na Pérsia, na Índia, sendo 

martirizado perto de Madras, no monte de São Tomé. 
Mateus Levi Morreu como mártir na Etiópia. 

Pouco 
Conhecidos 

Tiago 
(mais jovem) 

 Pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. 

Judas Tadeu Pregou na Assíria e na Pérsia, morrendo ali como 
mártir. 

Simão o Zelote Foi crucificado. 

O Traidor 
Judas Iscariotes Traiu a Jesus por 30 peças de prata, enforcando-se em 

seguida. (Mt 26:14-16; 27:3-5). 

Designações 
Especiais 

Matias 
At 1:23-26 

 Pregou e foi martirizado na Etiópia. 

Saulo Paulo  
(At. 13:9)

Foi decapitado em Roma por ordem de Nero, por ser 
cidadão Romano, senão seria crucificado. 

 
Se os apóstolos esconderam o corpo, então como explica todos crerem na ressurreição e no Cristo a 

ponto de continuarem pregando até serem assassinados???  Creia: Jesus ressurgiu mesmo! 
 
Se cremos na Bíblia que Jesus ressurgiu, temos que crer também em Mt 27:52-53: 

Mt 27:52- 53: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram 
ressuscitados; 

E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e 
apareceram a muitos. 

 
E se eles ressuscitaram a promessa da nossa ressurreição quando da volta de Cristo é uma verdade. 
Portanto vamos ressurgir, se não formos transformados no arrebatamento. 
 

 
11 https://biblia.teo.br/curiosidades-biblicas  
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9.2. Onde Estão os Criadores das Religiões? 
Os túmulos de Maomé, Zoroastro, Alan Kardec, Gandi, Buda, Confúcio, e 

tantos outros “gurus”, estão cheios dos seus restos mortais.  
 
Mas o túmulo do Senhor Jesus está vazio! 
 
Isto porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e está hoje ainda atendendo 

aos nossos pedidos, como Ele mesmo nos garante:  
 
Se permanecermos Nele e Ele em nós, tudo o quanto pedirmos nos será 

dado. 
 

JOÃO 14:13  E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso 
farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.  

 
 

9.3. Considerações Iniciais 
Pastor Cleverson de Abreu Faria - http://solascriptura-

tt.org/EscatologiaEDispensacoes/RessurreicaoEsperancaGloriosa-CleversonFaria.htm 
Ressurreição é um assunto fascinante que nos enche de esperanças. Ela nos é descrita de forma 

singular nas páginas das Escrituras Sagradas e por isso recebe atenção especial, honra especial, 
bem como discussões e controvérsias por parte dos mais liberais. 

 
Quero apresentar neste pequeno estudo os seguintes temas:  
O que vem a ser a ressurreição?  
Quais suas implicações e quais suas finalidades?  
Qual o tipo de corpo que a pessoa terá ao passar pela ressurreição?  
Qual o destino do ressuscitado? 
 
Infelizmente essa doutrina das Escrituras é por vezes negligenciada por líderes. O que me causa 

tremenda insatisfação, pois, destes é que deveriam vir estes ensinamentos, e com uma frequência 
muito maior do que a que estamos acostumados a ouvir, se é que em alguns lugares é ouvido. Por 
isso, o ensino da Doutrina da Ressurreição se torna um dever para com todos os crentes em Jesus 
Cristo. O ensino fiel, claro, fundamentalista, deve ser o alvo de todo aquele que ministra, bem 
como de todo aquele que procura compreender um pouco mais da Palavra de Deus. Esse é o nosso 
privilégio e será a nossa tentativa neste estudo, tornar claro um ensino cheio de esperança para 
aquele que crê em Jesus Cristo. 

 

9.4. Conceitos e Definições 
Ressurreição, a palavra significa: ação de ressurgir, vida nova, renovação, surgir novamente, 

voltar à vida, tornar a se manifestar, viver de novo. 
 
No Novo Testamento, as palavras gregas para ressurreição:  
Anastasis, ressurreição;  
Anazao, voltar à vida, viver de novo;  
Egeiro, acordar, despertar, levantar. 
 
A primeira coisa que virá a acontecer quando da Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo, será a 

ressurreição dos mortos em Cristo, isso deverá acontecer num momento antes do arrebatamento 
da Igreja (1 Ts 4:15,16). Quando Cristo retornar, nosso corpo original será levantado e 
transformado.  

Nossa forma humana será mantida e também glorificada?  
Lembrem-se que Cristo, quando ressuscitou, não foi reconhecido de imediato por alguns 

discípulos. 
 

9.4.1. No Velho Testamento 
Um dos ensinamentos mais importantes do Velho Testamento era a ressurreição dos mortos, 

conforme entendemos por Hebreus 6.2. No Velho Testamento, encontramos a promessa da 
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ressurreição (Jó 19:25-27; Is 26:19; Dn 12:2,3). Há uma promessa de Cristo, o Messias, de que 
este iria ressuscitar da morte (Sl 16:9-11 cf. At 2:30,31; Sl 118:22-24). 

 
No Velho Testamento encontramos exemplos de ressurreição: 
- Elias ressuscitou a filha da viúva de Sarepta (1 Rs 17:17-22); 
- Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita (2 Rs 4:18-37); 
- Um homem que fora lançado apressadamente no sepulcro de Eliseu ressuscitou (2 Rs 

13:20,21). 
- A ressurreição também é exemplificada pela descrição do vale dos ossos secos (Ez 37:1-17). 

Aqui é apenas uma analogia para ressurreição, pois o texto se refere ao ressurgimento da nação de 
Israel, a sua restauração. 

 

9.4.2. No Novo Testamento 
No Novo Testamento, a promessa torna-se cumprimento, pois Jesus Cristo ressuscita dentre os 

mortos (At 2:25-31). Ele se entregou à morte por causa de nossos pecados e ressuscitou para a 
nossa justificação (Rm 4:25). 

 
Semelhantemente, no Novo Testamento, temos vários exemplos de ressurreição: 
- O Maior exemplo é o do próprio Senhor Jesus Cristo (Mt 28:6,7; Lc 24:34; Jo 2:22); 
- Alguns corpos de certas pessoas não identificadas saíram de seus sepulcros após a 

ressurreição de Jesus Cristo (Mt 27:53); 
- Lázaro foi ressuscitado por Jesus Cristo (Jo 11:43,44); 
- Jesus Cristo também ressuscitou a filha de Jairo, chefe da sinagoga (Mt 9:23-26); 
- Jesus Cristo também ressuscitou o filho de uma viúva de Naim (Lc 7:12-15); 
- O apóstolo Pedro ressuscitou a Dorcas ou Tabita (At 9:36-43); 
- O apóstolo Paulo ressuscitou a Êutico (At 20:9-12);  
- A ressurreição das Duas Testemunhas, no período da Tribulação (Ap 11:3-13). 
 
Em mais de quarenta referências à ressurreição do Novo Testamento, com a possível exceção 

de Lucas 2:34, o termo é sempre usado em referência a uma ressurreição literal, jamais em 
sentido espiritual ou não-literal, e relaciona-se ao soerguimento do corpo físico. 

 
Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou por meio de Seu próprio poder, isso foi uma 

demonstração de Sua Divindade (Jo 10:18). Portanto, por meio disto, recebemos a confirmação de 
que o espírito continua sua existência após o ser humano passar pela morte física (Jo 2:19-21; Lc 
24:37-43; 2Tm 1:10). 

 
Notemos aspectos importantíssimos referentes ao ensino bíblico: 
- Primeiro, vem a ressurreição dos mortos; 
- Segundo, a ressurreição é de caráter universal, portanto, está destinada a todos os homens; 
- Terceiro, é mencionado dois tipos de ressurreição: a ressurreição para a vida ou ressurreição 

do justo e a ressurreição para a morte ou ressurreição para o injusto. 
 

9.4.3. O Corpo da Ressurreição 
Pela Palavra de Deus entendemos um ensino claro: todos os crentes serão transformados, mas 

nem todos serão ressuscitados (1Ts 4:15; 1Co 15:51).  
Você consegue entender isso?  
Em outras palavras: todos aqueles que são crentes, já confessaram seus pecados e aceitaram a 

Cristo como Único e Suficiente Senhor e Salvador pessoal de suas vidas terão seus corpos 
transformados por meio da ressurreição. Porém nem todos serão ressuscitados, pois aqueles que 
estiverem aqui quando do retorno de Jesus Cristo não passarão pela morte e por isso não serão 
ressuscitados, mas mesmo assim terão seus corpos transformados. 

 
Notamos uma outra coisa aqui: a ordem natural para todo ser humano é viver, morrer e depois 

disto esperar pela ressurreição de seu corpo, conforme aprendemos em  
Hb 9:27: E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e, depois disto, o 

juízo. 
 
 Nós encontramos uma exceção para esta ordem no final dos tempos. Temos nas páginas das 

Escrituras Sagradas dois exemplos dessa exceção que já ocorreram: Enoque e Elias. Eles foram 
levados para o céu sem ver a morte (2 Rs 2:11; Hb 11:5). A próxima exceção a esta regra da 
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morte e ressurreição acontecerá com uma geração inteira de crentes e dar-se-á quando do 
arrebatamento da Igreja. 

 
As Escrituras falam de forma clara com respeito a uma ressurreição do corpo, quer seja do 

crente, quer seja do incrédulo. Cerca ocasião, os saduceus (que negavam haver ressurreição), 
questionaram o Senhor Jesus Cristo a respeito do fato da ressurreição. Ele simplesmente os acusou 
e os repreendeu por serem ignorantes com respeito a sua falta de conhecimento sobre o que nos 
diz as Escrituras e o poder de Deus (Mc 12:24). Feito isso, Jesus passou a fazer a sua defesa da 
ressurreição citando os escritos do Velho Testamento (Mc 12:26-27).  

Semelhantemente, os mesmos saduceus faziam suas objeções quanto à pregação dos 
apóstolos, pois estes estavam proclamando que a ressurreição dos mortos deu-se por meio do 
Senhor Jesus Cristo (At 4:2).  

Isto significava que o domínio da morte já fora invadido e que em Jesus os homens poderiam 
comprovar a doutrina da ressurreição. 

 
Na ressurreição recebemos um novo corpo, eterno e glorificado (2 Co 5:1). Este corpo 

"glorificado" ou ressurreto somente será dado ao crente quando ocorrer o arrebatamento da Igreja 
(1 Co 15:52; 1 Ts 4:16). A universalidade da ressurreição é visto em 1 Coríntios 15:21-22. 

 
O corpo mortal está relacionado com o corpo da ressurreição (1 Co 15:37-38). 
É dito que este corpo será incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual (1 Co 15:32-33,49). Os 

corpos dos crentes vivos serão instantaneamente transformados (1 Co 15:50-53; Fp 3:20,21). O 
apóstolo Paulo nos ensina que esta mudança dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo, 
chamam-se de "redenção do nosso corpo" (Rm 8:23; Ef 1:13,14). 

 
As Escrituras ficam totalmente em silêncio no sentido de falar da ressurreição do corpo do 

incrédulo. Não se sabe o propósito de ignorar os ímpios nesse sentido. Até mesmo na história do 
rico e Lázaro, o ímpio, no caso, o rico, seu nome não é mencionado, por quê será que acontece 
isso? 

 

9.5. Os Tipos de Ressurreição 
Temos nas Escrituras a menção de dois tipos de ressurreição: a ressurreição para a vida, que 

também é chamada de primeira ressurreição (os salvos em Cristo) e a ressurreição para o juízo, 
também chamada de segunda ressurreição (os incrédulos). 

 
Repetindo: A ressurreição para a vida é chamada de Primeira Ressurreição. A ressurreição que é 

para a morte, é chamada de Segunda Ressurreição (Dn 12:2; Jo 5:28). 
 
Portanto, duas ressurreições estão no futuro: a primeira para a vida e a segunda para o juízo 

(Jo 5:28,29; 1 Co 15:22,23; 1 Ts 4:14-17; Ap 20:4-6,11-13) e estas estão separadas por um 
período de mil anos. 

 

9.5.1. A Ressurreição para a Vida 
A primeira ressurreição, para a vida, deverá acontecer na Segunda Vinda de Cristo, no 

arrebatamento (1 Co 15:23; 1 Ts 4:16,17), sendo que os mártires da tribulação deverão ser 
ressuscitados no final da tribulação quando Cristo retornar a esta Terra para inaugurar o milênio, o 
Seu Reino.  

 
Juntamente com eles, os santos do Velho Testamento deverão vir na glória, nas nuvens com 

Ele. 
 
Várias passagens são nos dada para comprovar a ressurreição para a vida, ou a chamada 

primeira ressurreição: Lc 14:13,14; Fp 3:10-14; Hb 11:35; Jo 5:28,29; Ap 20:6. 
 
Para podermos entender um pouco melhor do que vem a ser a primeira ressurreição ou a 

ressurreição para a vida (Jo 5:29), precisamos ter em mente que ela é um processo, pois não 
acontecerá que todos aqueles que são destinados a esta ressurreição, ressuscitem no mesmo 
instante. Há um pequeno período de tempo entre o processo como um todo. Vejamos:  

 
- Quando da volta de Jesus Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isso dar-se-á 

antes que ocorra o arrebatamento da Igreja (1Ts 4.15,16). 
- Os santos da tribulação deverão ser ressuscitados no final da mesma (Ap 20.3-5). 
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- Os anciãos, as chefes das doze tribos, os apóstolos, já estão no céu. Mas os demais santos do 
Velho Testamento também deverão ser ressuscitados no final da tribulação (Dn 12.2; Is 26.19). 

- Portanto, os santos da tribulação e do Velho Testamento somente deverão ser ressuscitados 
no momento da Segunda Vinda de Cristo a esta Terra. 
 

 
Figura 28 - A 1ª e a 2ª Ressurreições, além da Tribulação e Milênio 

 
Cada um destes estágios descrito anteriormente faz parte da primeira ressurreição, a 

ressurreição para a vida, pois todos os envolvidos recebem a vida eterna. Isso significa que não 
importa a ocasião, ou o tempo que estes venham a participar da ressurreição, todos são partes do 
processo e todos recebem a bem-aventurança eterna. 

 
Alguns esclarecimentos maiores sobre os santos do Velho Testamento: João Batista nos ajuda 

em muito neste caso, vejamos:  
"o que tem a noiva é o noivo". O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija 

por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim? (Jo 3.29).  
A noiva é a Igreja, o noivo é Jesus Cristo e o amigo do noivo são os santos do Velho 

Testamento (todos aqueles que morreram desde Adão até o Pentecostes). Dois dos principais 
versículos do Velho Testamento sobre ressurreição ensinam que fica mais harmonioso eles 
ressuscitarem no final da tribulação, juntamente com os mártires da tribulação (Is 26.16-21; Dn 
12.1-3). 

Mas João vê as visões do Apocalipse, e nelas, os 24 anciãos (os 12 das tribos de Israel, e os 12 
apóstolos) estão ao lado do trono, junto com Jesus (Apocalipse 5). 

 
 

9.5.2. A Ressurreição para o Juízo 
Esta é a chamada segunda ressurreição, a parte da ressurreição que trata de incrédulos (Jo 

5:29; Ap 20:5,11-13). A ocasião desta ressurreição dar-se-á mil anos após ter sido completada a 
primeira ressurreição, ou logo após o chamado Reino Milenar de Cristo nesta terra.  

Concluímos isso da declaração feita por João de que "os restantes dos mortos não reviveram até 
que se completassem os mil anos" (Ap 20:5). 

 
Ainda temos mais esclarecimentos em Ap 20:11,12, onde percebemos que os "mortos" são 

aqueles que são mortos espiritualmente, aqueles que não aceitaram a o Senhor Jesus Cristo como 
Único e suficiente Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Estes são todos os mortos ímpios, os 
incrédulos desde o começo da história da humanidade até o fim dos tempos. São aqueles que 
foram deixados, aqueles que não participaram da primeira ressurreição, nem um sequer irá 
escapar. 

 
Estes são aqueles que irão receber a ressurreição do juízo ou a condenação eterna, "banidos da 

face do Senhor" (2 Ts 1:9). São vivificados para participar do julgamento eterno. "Não é a 
cronologia que determina quem participa da segunda ressurreição, mas sim o destino do 
ressurreto". 
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A cena descrita em Apocalipse é celestial.  
Um trono é estabelecido no céu.  
Jesus Cristo é o Juiz (Jo 5:22). Todos os mortos de todos os tempos comparecem perante o 

Juiz, não importa sua raça, sua idade, seu status social, pois entendemos que Deus não faz 
acepção de pessoas e isso principalmente em duas áreas: salvação e condenação.  

Estes receberão graus de castigo (Lc 12:47,48) e todos serão julgados conforme as suas obras. 
 
É chamada de segunda morte, porque já passaram pela morte física e agora estarão passando 

para a segunda morte, a eterna separação de Cristo. 
 
Esta segunda morte não é o aniquilamento das almas dessas pessoas de forma alguma.  
Como provamos isso? Muito fácil.  
Note que mesmo depois de mil anos, o anticristo e o falso profeta ainda estão lá no lago de fogo 

para onde serão mandados todos os incrédulos e a existência deles é dita de forma pessoal. 
Portanto, não existe o tal de aniquilamento (Ap 20:10). E a Palavra de Deus é enfática: "serão 
atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos". 

 

9.6. Conheceremos Nossos Entes Queridos na Vida futura? 
Primeiramente devemos entender que cada crente será semelhante a Cristo, ou seja, nossos corpos 

serão semelhantes ao corpo glorificado e ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
Da mesma forma que o corpo de Cristo era um corpo literal, real (Lc 24:39), físico ou reconhecível (Lc 

24:31; Jo 20:16) e poderoso (Jo 20:19), assim será o nosso corpo. 
 
Vejamos: a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena (Mc 16.9; Jo 20.11.-16).  
Como ela O reconheceu? Por meio de uma simples, mas poderosa palavra.  
O Mestre chamou seu nome! Isso mesmo, ela O reconheceu em Seu corpo glorificado por Sua Voz. Ela 

se lembrou do timbre da voz do Mestre que era o mesmo, também tinha o mesmo tom, a mesma maneira 
própria de falar e pronunciar as palavras. Assim reconheceremos nossos entes queridos em seus corpos 
glorificados por meio de suas vozes também. 

 
No período da tarde nesse mesmo dia outras mulheres viram a Jesus ressuscitado e o reconheceram 

pela audição, visão e pelo tato. Jesus Cristo falou com elas e elas "abraçaram-lhe os pés, e o adoraram" (Mt 
28:8-10). 

 
Como Cléopas e o outro discípulo de Emaús reconheceram a Jesus Cristo depois de ressuscitado?  
De uma maneira muito peculiar.  
Todos nós temos as nossas maneiras de fazer as coisas, de andar, de falar, ninguém faz a mesma coisa 

exatamente igual ao outro. Temos peculiaridades pessoais que são reconhecidas por nossos amigos. E 
estes dois discípulos de Emaús reconheceram o Mestre em Seu corpo glorificado por meio do Seu partir do 
pão. Ora, aqui em nossa cultura nós cortamos o pão e não partimos. Eles por certo já tinham visto várias 
vezes a Jesus Cristo partir o pão em diversas ocasiões, por exemplo quando alimentou os cinco mil homens 
e em outra vez quando alimentou a quatro mil. Provavelmente Jesus Cristo tinha uma maneira própria de 
partir o pão e eles O reconheceram assim. (Lc 24:35). Da mesma forma, reconheceremos nossos entes 
queridos não apenas pela voz mas pela maneira particular, própria que cada um realiza as coisas. 

 
Os dez discípulos também reconheceram a Jesus quando Tomé estava ausente, como foi isso?  
Eles O reconheceram por suas feridas, nas mãos e nos pés, suas cicatrizes.  
Também Ele comeu na presença deles provando ter verdadeiramente um corpo glorificado que era real, 

físico e literal (Lc 24:37-43). Assim também, da mesma forma, reconheceremos nossos entes queridos. 
 
E o que dizer dos muitos corpos de pessoas que foram ressuscitadas quando Jesus Cristo ressuscitou? 

O que aconteceu ali? Esses corpos entraram na cidade e apareceram a muitos, ou seja, várias pessoas 
viram estes corpos e foram reconhecidos por seus amigos. Como podemos saber que eles foram 
reconhecidos por seus amigos? Ora, como o escritor saberia que eles eram "santos" e não pessoas 
comuns? (Mt 27:51-53). Assim, reconheceremos os nossos entes queridos. 

 
Passados muitos dias Tomé também viu a Cristo.  
E o que provou ser Cristo mesmo?  
Ele apareceu no meio deles, pois estavam num local fechado e pediu para que Tomé apontasse para 

Suas cicatrizes e Seu lado ferido pela lança. Jesus tinha um corpo real, que podia ser tocado, um corpo de 
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carne e ossos, ainda com as cicatrizes, as marcas da Cruz (Jo 20:24-28). Foi imediatamente reconhecido 
por Tomé e nós também reconheceremos nossos entes queridos. 

 
Elias subiu ao céu com seu corpo (2 Rs 2:11-18). E mais de 2.800 anos depois, no Monte da 

Transfiguração, foi reconhecido juntamente com Moisés por Pedro, Tiago e João (Mt 17:1-13). Sendo que 
eles nunca tinham visto eles antes, mas o reconheceram. 

 
O ensino bíblico é claro e um forte alento para todos nós: iremos sim, reconhecer os nossos entes 

queridos e ser reconhecidos por eles. 
 
 

9.7. Conclusão 
Não há como negar o fato da ressurreição.  
Não há como negar que temos um Salvador 

ressurreto dentre os mortos, pois negar a ressurreição 
de nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que nossa fé 
venha a se tornar inútil.  

 
I Coríntios 15:17  E, se Cristo não 

ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda 
permaneceis nos vossos pecados. 

 
Antes, porém, não existe fato mais comprovador 

do que a ressurreição gloriosa, literal, real, física de 
Jesus Cristo. 

 
Baseados no que vimos por meio deste pequeno 

estudo sabemos que há uma enorme esperança para 
aqueles que já partiram com Cristo e para aqueles 
que um dia partirão, caso o arrebatamento não venha 
para a nossa geração. 

 
Nosso dever é de preservar a verdadeira doutrina 

da ressurreição e não meras especulações como 
fazem aqueles que querem tirar o crédito das 
Escrituras Sagradas. Sejamos sóbrios e vigilantes. 
Assim como disse o Mensageiro Celeste ao profeta 
Daniel: "Sabe e entende", devemos seguir este 
conselho e praticá-lo para com esta doutrina, e da 
mesma forma para com toda a sã doutrina da Palavra 
de Deus. 

 
A esperança que invade nosso coração caso não passemos pelo arrebatamento é garantida, selada e 

confirmada pelas Escrituras e autenticada por Aquele que conquistou por Sua vida a morte. 
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Reino de Deus e Volta de Cristo 
 
 
 

MATEUS 6:33: Mas, buscai primeiro o Reino 
de Deus, e a sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão acrescentadas. 
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10. Reino de Deus e Volta de Cristo 

10.1. O que é o Reino de Deus - 1 
Mesmo que estejamos caminhando para “a 

destruição do homem pelo homem”, mesmo que 
experimentemos uma catástrofe mundial (de acordo com 
a mitologia maia e a escandinava), mesmo que o nosso 
planeta seja incendiado: 

“nós, porém, segundo a promessa de 
Deus, esperamos novos céus e nova terra, 
nos quais habita a justiça” (2 Pe 3.13). 

 
Segundo Myles Munroe em seus livros sobre Reino 

de Deus, Jesus Cristo não veio aqui como profeta, como 
presidente de denominação, com líder de uma religião, 
nem como pastor ou padre.  

Cristo veio para ser Rei. Foi corado rei e crucificado 
como rei, rei dos judeus, em placa em vários idiomas. 

 
Ele é Rei e tem Reino: o Reino de Deus. 

O Reino de Deus é o governo de Deus, seja 
em nós (Lc 17:21), na Terra ou nos céus. 

E se acreditamos Nele, somos seus súditos, 
somos parte deste Reino e precisamos agir 
como tais. 

Somos os embaixadores do Reino celestial 
neste mundo. 

 
Portanto quando Jesus disse que devemos 

buscar o Reino em primeiro lugar, estava 
afirmando para darmos prioridade ao Domínio 
do Altíssimo sobre nós e tudo que temos na 
vida. 

 
Devemos levar a influência do Rei sobre o 

território, impactando tudo, produzindo cultura e 
estilo de vida que refletem o desejo do 
monarca para seus súditos. 

 

10.2. O que é o Reino de Deus - 2 
Por Anísio Renato de Andrade 

O que é um reino? Basicamente, trata-se de um território governado por um rei. Nesse 
território existe um povo. O governo de um rei é o cumprimento da sua vontade, e esta é expressa 
através das leis e dos decretos reais. 

No período em que a Bíblia foi escrita, as nações eram governadas por reis. A monarquia era o 
regime dominante. O próprio povo de Israel, no período dos juízes, foi até Samuel pedir que ele 
estabelecesse um rei sobre a nação.  

Devido a esse contexto histórico e político, encontramos tantas vezes na Bíblia a expressão 
"Reino de Deus". Era algo muito significativo para aquela época.  

Hoje, poucos países adotam a monarquia. Entretanto, o "Reino de Deus" ainda é uma 
terminologia exata para definir o que pretende. 

O que é o reino de Deus?  
De acordo com a definição acima, deduzimos que, no reino de Deus, Deus é o rei.  
O território do seu domínio é todo o universo.  
Os seus súditos são: no céu, os anjos; na terra, os cristãos.  
A essência desse reino é a prática da vontade de Deus, que está expressa na "constituição do 

reino", a Bíblia.  



Curso de Teologia Ministerial - CTM                   Doutrinas Cristãs  

Curso de Teologia Ministerial ‐ www.teologiapelainternet.com.br  130 

No universo, encontram-se também os opositores do rei, que são os anjos caídos e os homens 
ímpios, pessoas que não se submetem a Deus.  

 
O propósito da Bíblia é o estabelecimento do Reino de Deus entre os homens.  
Jesus iniciou seu ministério anunciando o reino de Deus, e, em sua oração, ele disse ao Pai: 

"Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu."  
Quem quiser fazer parte do reino de Deus, deve nascer de novo (João 3:3,5), e isto acontece 

quando se aceita a Jesus Cristo como salvador. Quem já entrou nesse reino está comprometido 
com a realização da vontade do rei, que é Deus. Portanto, não tem cabimento um cristão viver em 
função da realização de sua própria vontade, ou em prol da realização de seus próprios sonhos.  

Nosso primeiro sonho deve ser a realização da vontade de Deus. Podemos ter outras aspirações 
e desejos, mas tudo fica em segundo plano.  

 

"Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." 
(Mt.6.33).  

 

O que é isso na prática?  
Diante de uma situação em que precisarmos tomar uma decisão, devemos escolher a opção que 

consideramos a mais coerente com o que conhecemos da Bíblia, ainda que a outra alternativa seja 
interessante, agradável e atraente. Se agirmos assim, estaremos buscando o reino de Deus. Se 
agirmos de outro modo, estaremos buscando o nosso próprio reino, ou seja, fazendo a nossa 
própria vontade. Por outro lado, se você não conhecer a Bíblia, não conhecerá a vontade do rei. 
Assim, poderá estar agindo contra o reino, mesmo sem saber. E esta ignorância não o isentará da 
punição. 

 

Vimos, portanto, que o Reino de Deus está relacionado com a prática de Sua vontade. 
Isto começa com pequenas atitudes e pensamentos.  
Faça um exercício de busca do Reino de Deus.  
Comece renunciando pequenas coisas que porventura estejam erradas em sua vida.  
Isto será como pequenas sementes que você vai lançar. 

 

Jesus disse que  
"O Reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem semeou em seu campo, o 

qual é a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma 
árvore, de modo que vêm as aves dos céu e se aninham nos seus ramos." (Mt. 13.31-32).  

 

Com dedicação, cuidado e perseverança, o Reino de Deus crescerá e será glorioso em sua vida, 
assim como haverá de ser em toda a terra. 

   

10.3. O Reino de Deus é Eterno 
Anísio Renato de Andrade - https://www.jcnaveia.com.br/mensagem/o-reino-eterno/  

Estamos condicionados ao início e ao fim das coisas. Convivemos com limitações temporais: 
nascimentos e mortes; inaugurações e encerramentos; estreias e despedidas etc.  

Entretanto, a Bíblia nos apresenta um conceito diferente: eternidade.  
Ela nos diz que Deus é eterno e que o homem, a partir de sua criação, também é eterno. Isso 

mesmo! 
Apesar de ter uma vida terrena temporária, o ser humano tem uma alma que jamais deixará de 

existir. Depois de encerrar suas atividades no planeta Terra, a alma humana irá, após o Juízo Final, 
para seu lugar eterno, com Deus ou com o diabo.  

Tais afirmativas são fundamentais ao cristianismo. É por causa da eternidade que o evangelho é 
pregado. A preocupação de Deus não é com a medida de conforto ou posses que porventura 
tenhamos neste mundo, mas com a nossa condição no "mundo" futuro, no "mundo" eterno.  

O Reino de Deus, ou o domínio de Deus, não terá fim. Ele reina hoje e continuará a reinar por 
toda a eternidade. O Senhor nos oferece um lugar de honra no seu reino celestial.  

No entanto, a escolha pelo Reino de Deus significa renúncia aos reinos deste mundo. Se nos 
apegarmos às coisas terrenas, aos prazeres terrenos, ao ponto de deixarmos de fazer a vontade 
divina, estaremos abraçando os reinos deste mundo e rejeitando o Reino de Deus.  

O próprio Senhor Jesus foi tentado a tomar esta atitude. Satanás lhe mostrou os reinos do 
mundo e quis fazer um "negócio" com ele, dizendo:  

 

"Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares" (Mt. 4.9).  
Se Jesus se deixasse levar, poderia ganhar toda a glória terrena, mas estaria abandonando sua 

missão de estabelecer o Reino de Deus. Observe, que o diabo quer nos ver prostrados, caídos, 
diante dele.  

Esta não é a posição de um cristão. O Inimigo só nos oferece vantagens passageiras, benefícios 
ilusórios, vãos e fugazes. O preço desta mísera mercadoria é muito alto: nossa própria alma. Por 
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outro lado, o nosso Deus nos oferece vida eterna, glória eterna e uma posição de honra no seu 
reino celestial.  

O preço por tudo isso foi o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário.  
Qual será a sua opção ?  
Rejeite as ofertas de satanás hoje para não se arrepender por toda a eternidade.  

 

10.4. Os Dois Reinos 
Rm 14:17: “Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na 

paz, e na alegria no Espírito Santo”. 
  

Cl 1:12-13: “Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos 
santos na luz, e que nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu 
Filho amado”. 

  
Existem 2 reinos : 

ꞏ    O Reino das Trevas 
ꞏ    O Reino da Luz 

  

O que é um reino ? 
      É um estado ou país governado por um rei. 
  

Em um reino existem pelo menos duas classes de pessoas: 
ꞏ    O rei                  que governa o reino e de quem é o reino. 
ꞏ    Os súditos         que vivem no reino, obedecem e se sujeitam à autoridade do rei. 
  

Sempre existem estas duas classes de pessoas, pois não pode haver reino sem rei, nem rei sem 
súditos. 

  

Todas as pessoas estão em um desses dois reinos: ou no reino das trevas ou no reino da luz. Não existe 
meio termo. Não existe Reino intermediário. 

  

Toda pessoa desde quando nasce, está em que reino ? 
   No reino das trevas. 

  

Por quê ? 
   Por causa da desobediência e independência decretada por Adão. Por causa disso a natureza 

humana desde Adão até hoje está em pecado ( reino das trevas ) 
  

O pecado ( independência do homem ) faz com que ele não se submeta ao governo de Deus e viva 
segundo a própria vontade. 

  

Jz 21:25: “Naqueles dias não havia rei em Israel; cada um fazia o que parecia bem aos 
seus olhos”. 

  

Quem governava era Deus, mas se o povo não se submetesse a Ele não havia paz. 
  

Ef 2:1-9: “Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais 
outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, 
do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também 
antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos 
pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, 
sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda 
mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos 
ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo 
Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua 
bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,mediante a fé e isso 
não vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie”. 

  

Este é o relato da história de todo homem que nasce de novo. 
ꞏ    Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados  
ꞏ    Segundo o curso deste mundo 
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ꞏ    Segundo o príncipe das potestades do ar 
ꞏ    Filhos da desobediência 
ꞏ    Filhos da ira 
  
Jesus é quem opera em nós a mudança de Reino. 
ꞏ    Só Ele é capaz de fazer esta obra 
ꞏ    Não conseguimos por sacrifício 
ꞏ    Nem por boas obras 
ꞏ    Mas pela Graça, mediante a Fé. 
  
Ele nos libertou do império das trevas. Fomos tirados de um reino e colocados em outro. 
  

Conversão: Mudança de governo 
O Reino de Deus não é o céu, não é a outra vida. O Reino de Deus começa quando nós cremos em 

Jesus. Sim, começa aqui nesta Terra. 
  

Reino decorativo 
Ex.:  Inglaterra - rainha Elizabeth. 
Ela recebe atenção de todos, participa de muitas festas, é procurada pela imprensa, aparece 

nos noticiários e jornais, vive no maior luxo e com toda mordomia. Mas ela não manda nada, não governa 
nada. Existe um 1o ministro, parlamento e as câmaras que realmente governam a Inglaterra. 

  
Ela reina, mas não governa. É uma figura decorativa. 
  
A Igreja de um modo geral se tornou uma Inglaterra espiritual.  
Todos concordam que Jesus é rei, que ele reina, mas não se submetem ao seu governo. 
  
Todos dizem que ele é rei: as músicas, os hinos, as orações, os pastores, os padres, o povo.  
Mas ele governa ? 
  
Se olharmos para isso vemos que ele reina, mas não governa a vida de determinadas pessoas. Por isso 

a Igreja tem estado longe do propósito de Deus. 
  

Jesus reina e governa de fato 
Sl 2:1-9: “Por que se amotinam as nações, e os povos tramam em vão? Os reis da terra 

se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, 
dizendo: Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está 
sentado nos céus se rirá; o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu 
furor os confundirá, dizendo: Eu tenho estabelecido o meu Rei sobre Sião, meu santo monte. 
Falarei do decreto do Senhor; ele me disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te 
darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás 
com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro”. 

  
Ex.: Gorbachov: quando assumiu o poder disse “Nem Jesus Cristo separa a União Soviética”. Meses 

depois ela já estava toda separada e abalada. 
( Lembra o que falou John Lennon sobre os Beatles, ou os construtores do Titanic ? ) 
  
O fato das pessoas não se submeterem a Ele não significa que Ele perdeu a autoridade, ou que não tem 

poder. Todos que não o obedecem sofrem as consequências. 
  
 

As características de cada reino 
- Cada reino tem a sua lei. 
  

- Qual a lei do reino das trevas ? 
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Ef 2:3: “Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa 
carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, 
como também os demais”. 

  

     Viva como quiser: 
ꞏ    Eu não tenho que dar satisfação para ninguém 
ꞏ    Ninguém manda no meu nariz 
ꞏ    Eu sou dono da minha vida 
ꞏ    Faço o que me der na telha. 
  
Ex.: Seu Navio está furado e o comandante é satanás 
  
Mesmo na Igreja muitas pessoas depois de convertidas acham que são donas de suas vidas e 

continuam teimando em viver como pensam e acham - ACHOLOGIA. 
 

Mt 7:21-23   -  “Nem todo que me diz Senhor, Senhor...” 
 

Qual a lei do Reino da Luz ? 
     Viva como Jesus quer: 

ꞏ    Submissão a Jesus 
ꞏ    Obedecer sempre 
ꞏ    Não quando for conveniente. 

  

Cada reino tem seu idioma 
 Pelo idioma podemos detectar a nacionalidade das pessoas ( japonês, alemão, grego, português ). 
  
     O idioma que falamos evidencia a que reino nós pertencemos. 
  
Se pudéssemos fazer uma excursão até o inferno, o que ouviríamos: 

ꞏ    Choro 
ꞏ    Ranger de dentes 
ꞏ    Gemidos ( Obs: O diabo não está no inferno, mas vai para lá. ) 
ꞏ    Reclamações 
ꞏ    Murmurações ( maledicências ). 

  
Nossa maneira de falar mostra quem está reinando em nosso coração. 
  

Lc 6:45  “pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca”. 
 
Ex.: Ponto de ônibus, fila de banco, orelhão - isso é contagioso. 
  
Qual é o idioma do reino das trevas ? 
      A Murmuração 
  
Qual o idioma do reino da luz ? 
      O Louvor, as palavras de incentivo... 
  
Louvor não significa cânticos ou música. A música é apenas uma maneira de se expressar o louvor. 
     Louvor é uma atitude interior de contentamento. 
  
Ex.: Reuniões com cânticos - chuva, sinal vermelho, pneu furado. 
( Xingar não enche pneu. ) 
  
Crentes da fronteira  - Louvormuração   ( semelhante ao portunhol ). 
  
Se pudéssemos medir a espiritualidade de uma pessoa, ela seria proporcional a sua gratidão. 
  

Ef 5:20: “Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo”. 
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I Ts 5:18: “Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco”. 

  

Rm 8:28: “E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito”. 

  

Cada reino tem sua bandeira 
 

As cores e o disposição das cores identificam a nação.  
Normalmente não tem palavras, elas não fazem falta. Ex.: Japão, Brasil ( única que tem algo escrito ). 
  

     A bandeira é algo que se vê 
 

Qual é a bandeira do reino da luz ? O que Jesus disse que nos identificaria ? 
  

Jo 13:34-35: “Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como 
eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que 
sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros”. 

  
     O Amor 
Jesus não disse que a Igreja seria conhecida pelo tipo de roupa, tipo de cabelo, lugar que se reúne etc. 

mas sim pelo amor. 
  

Mesmo os escritores e historiadores pagãos dizem: 
“Quando você vê duas pessoas juntas que nunca se viram antes mas se amam, ali estão dois cristãos”. 
  

Ct 2:4: “Levou-me à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim era o amor”. 
  

A Igreja falando a Cristo, o noivo. 
  

Qual é a bandeira do reino das trevas ? 
      O Egoísmo. 

ꞏ    Tudo girando em torno do EU. 
ꞏ    Atenção voltada para mim. 
ꞏ    Tudo converge para mim. 
ꞏ    EU sou o centro de tudo. 

  

     O Amor não é uma opção, uma exortação ou um conselho de Deus. É um mandamento. 
 

Características dos Reinos 
 

 Reino das Trevas Reino da Luz Referências 
Rei Satanás Jesus Mt 25:34
Lei Viva como quiser Viva como Jesus quer Mt 7:21
Idioma Murmuração Louvor I Ts 5:18
Bandeira Egoísmo Amor Jo 13:34-35

 
 

10.5. Textos Bíblicos Sobre Reino de Deus 
 

Mt 12:28 Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. 
Mt 19:24 E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo duma agulha, do que entrar um rico no 

reino de Deus. 
Mt 21:31 Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo 

que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. 
 Mc 1:14 Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus 
15 e dizendo: O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, e crede no evangelho. 
Mc 4:11 E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por 

parábolas; 
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12 para que vendo, vejam, e não percebam; e ouvindo, ouçam, e não entendam; para que não se convertam e 
sejam perdoados. 

Mc 4:26 Disse também: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, 
27 e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. 
Mc 4:30 Disse ainda: A que assemelharemos o reino de Deus? ou com que parábola o representaremos? 
31 É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra; 
Mc 9:1 Disse-lhes mais: Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a 

morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. 
Mc 9:47 Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora; melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do 

que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno. 
Mc 10:14 Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, 

porque de tais é o reino de Deus. 
15 Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará 

nele. 
Mc 10:23 Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus 

os que têm riquezas! 
24 E os discípulos se maravilharam destas suas palavras; mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil 

é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus! 
25 É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 
Mc 12:32 Ao que lhe disse o escriba: Muito bem, Mestre; com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há 

outro; 
33 e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si 

mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. 
34 E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém 

ousava mais interrogá-lo. 
 

Mc 14:25 Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber, novo, no 
reino de Deus. 

Mc 15:43 José de Arimatéia, ilustre membro do sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cobrando ânimo 
foi Pilatos e pediu o corpo de Jesus. 

Lc 4:43 Ele, porém, lhes disse: É necessário que também às outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de 
Deus; porque para isso é que fui enviado. 

Lc 6:20 Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque 
vosso é o reino de Deus. 

Lc 7:28 Pois eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João; mas aquele que é o 
menor no reino de Deus é maior do que ele. 

 

Lc 8:1 Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o 
evangelho do reino de Deus; ... 

Lc 8:10 Respondeu ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus; mas aos outros se fala por 
parábolas; para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. 

Lc 9:1 Reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças; 
2 e enviou-os a pregar o reino de Deus, e fazer curas, 
Lc 9:11 Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no; e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava 

os que necessitavam de cura. 
Lc 9:27 Mas em verdade vos digo: Alguns há, dos que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte até que 

vejam o reino de Deus. 
Lc 9:60 Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos; tu, porém, vai e anuncia o reino de 

Deus. 
61 Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 
Lc 10:9 Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. 
10 Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei: 
11 Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto: que o reino de 

Deus é chegado. 
Lc 11:20 Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. 
Lc 13:18 Ele, pois, dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? 
19 É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta; cresceu, e fez-se árvore, e 

em seus ramos se aninharam as aves do céu. 
20 E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? 
21 É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até ficar toda ela 

levedada. 
Lc 13:28 Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de 

Deus, e vós lançados fora. 
29 Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. 
Lc 14:15 Ao ouvir isso um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no 

reino de Deus. 
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Lc 16:16 A lei e os profetas vigoraram até João; desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo 
homem forceja por entrar nele. 

Lc 17:20 Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de 
Deus não vem com aparência exterior; 

21 nem dirão: Ei-lo aqui! ou: Ei-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós. 
Lc 18:16 Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais 

é o reino de Deus. 
17 Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará 

nele. 
Lc 18:24 E Jesus, vendo-o assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! 
25 Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo duma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. 
Lc 18:29 Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou 

irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, 
30 que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. 
Lc 19:11 Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus, e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e 

pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. 
Lc 21:31 Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. 
Lc 22:16 pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. 
17 Então havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós; 
18 porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 
Lc 23:51 o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus, 
52 chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus; 
Jo 3:3 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o 

reino de Deus. 
4 Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? porventura pode tornar a entrar no ventre 

de sua mãe, e nascer? 
5 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode 

entrar no reino de Deus. 
At 1:3 aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-

lhes por espaço de quarenta dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 
At 8:12 Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-

se homens e mulheres. 
At 14:22 confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas 

tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. 
At 19:8 Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, discutindo e persuadindo 

acerca do reino de Deus. 
At 20:25 E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a 

ver o meu rosto. 
At 28:23 Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele à sua morada, aos quais desde a manhã até a 

noite explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadí-los acerca de Jesus, tanto pela lei de 
Moisés como pelos profetas. 

At 28:30 E morou dois anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, 
31 pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, 

sem impedimento algum. 
Rm 14:17 porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, e na alegria no 

Espírito Santo. 
I Co 4:20 Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 
I Co 6:9 Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem os devassos, nem os 

idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, 
10 nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino 

de Deus. 
I Co 15:50 Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus; nem a corrupção herda a 

incorrupção. 
Gl 5:19 Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são: a prostituição, a impureza, a lascívia, 
20 a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, 
21 as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos 

preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. 
Cl 4:11 e Jesus, que se chama Justo, sendo unicamente estes, dentre a circuncisão, os meus cooperadores no 

reino de Deus; os quais têm sido para mim uma consolação. 
II Ts 1:5 o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual 

também padeceis; 
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10.6. Segunda Vinda ou Volta de Cristo 
 

Termos Básicos sobre a Segunda Vinda de Cristo 
 

Termos “Parousia” “Apocalipse” “Epifania” 
Referências Bíblicas 1 Tessalonicenses 3:13 

1 Tessalonicenses 4:15 
1 Coríntios 1:7 
2 Tessalonicenses 1:6-7 
1 Pedro 4:13 

1 Timóteo 6:14 
2 Timóteo 4:8 
Tito 2:13-14 

Sentido Literal “estar junto” 
“presença” 

“revelação” “aparecimento” 

Sentido Traduzido “presença” 
“vinda” 
“chegada” 

“revelar” “aparecer” 

 
Começaremos a falar aqui algo que somente será possível um aprofundamento no livro 20 - A 

Semeadura Extraterrestre, livro que não fará parte deste curso, mas de outro. 
Isto porque acreditamos que o dito em Daniel 12:10: 

A ciência se multiplicará. 
Nunca foi tão verdadeiro e portanto estamos mesmo no momento da Segunda Vinda de Cristo. 
 
Em 1996 tive o primeiro contato com a internet. 
No ano 2000 adquiri meu primeiro celular. 
Hoje, alguns anos depois, parece que não tem limite o que o homem pode fazer nesta área. 
Já temos a internet, a Bíblia, o GPS e muitas outros brinquedos dentro do celular. 
Logo mais o celular será um computador tão potente como os que existiam dentro da Columbia ou 

Challenger, porque da Apolo, que levou o homem à Lua, já são. 
Por que uniram computador, notebooks, calculadora, celular, livros, GPS etc. tudo num aparelho: iPad. 
E já existem 102 modelos destes brinquedinhos (março 2011). 
 
Um ipad destes atuais é milhares de vezes mais poderoso que os computadores que levaram o homem 

à lua em 1969. 
 
Por isto, e muito mais que está acontecendo diante de nossos olhos, acredito que o homem, usando a 

Ciência, encontrará o lugar de Deus. 
E neste momento, Deus não será mais o objeto da religião, mas sim da Ciência. 
 

10.7. E a Ciência e a Bíblia se unirão 
 
Por isto acredito que a Segunda Vinda de Cristo será mais uma Manifestação de Cristo. 
Encontrando o lugar de Deus, encontraremos o lugar de Cristo ao Seu lado. 
Nós poderemos ver onde Ele está, comunicar mais facilmente com Ele. 
Por isto os termos epifania e apocalipse: aparecimento, manifestação, revelação. 
 
Deus e Jesus se manifestando a nós, que agora, pela Ciência, pelo alto e auto conhecimento poderemos 

vê-los num futuro bem próximo (10, 20 anos no máximo). 
 
Vamos agora apresentar como muitos autores interpretam a Segunda Vinda. 
 
 

10.8. A Consumação do Reino: Segunda Vinda 
Prof. Anísio Renato de Andrade e Alexandre Alves, com pequenas alterações de Edson A. Franzen. 

https://www.convencaosp.com.br/2021/devocionais/dd-saa-00028/  
Jesus iniciou seu Reino Espiritual aqui na Terra e continuou nos céus. 
Hoje, o Reino de Deus está oculto em nossos corações. Entretanto, não será sempre assim.  
A Bíblia nos diz que, nos últimos dias, ao soar da última trombeta, Cristo voltará e todos os 

reinos da Terra serão conquistados por ele (Ap. 11:15). Então, o seu reino será visível.  
Durante mil anos, Jesus reinará sobre todo o mundo, regendo todas as nações com cetro de 

ferro (Ap. 12:5 Sl. 2:7-9 ), como dizem as Escrituras, com justiça e equidade. Durante esse tempo, 
até os ímpios estarão submissos ao Senhor. O diabo estará preso, e haverá paz em toda a terra. 
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Esse período é chamado “milênio”. Todos os que serviram a Cristo em outras épocas estarão 
reinando com ele, porque tudo isso acontecerá depois da ressurreição dos salvos (Ap. 20:1-6). 

Terminando o reino milenar, ocorrerá a ressurreição dos ímpios e, em seguida o juízo final. Só 
então, todos irão para as suas habitações eternas. 

Haverá então novo céu e uma nova terra. Daí em diante, segue-se a eternidade que, para os 
perdidos, será de tormento, mas, para os salvos, felicidade sem limites. 

 

Mais detalhes 
Pr. Cleverson de Abreu Faria - http://solascriptura-

tt.org/EscatologiaEDispensacoes/RessurreicaoEsperancaGloriosa-CleversonFaria.htm 
Vamos anotar uma coisa importante aqui: a Volta de Jesus Cristo, não é um acontecimento, 

mas sim um processo. Como assim? Um acontecimento ocorre todo de uma vez, mesmo em se 
tratando de um acontecimento longo. Um processo, leva várias etapas para ser concluído.  

Por que considero a volta de Cristo como um processo?  
Porque primeiramente Jesus Cristo virá nas nuvens para os Seus, a Igreja.  
Os mortos em Cristo são ressuscitados primeiro, acontece o arrebatamento da Igreja, tudo isso 

simultaneamente, num abrir e piscar de olhos, a Igreja no céu é julgada no chamado Tribunal de 
Cristo, e após acontece o casamento da noiva, a Igreja, com Seu Noivo, Jesus Cristo.  

Jesus Cristo retorna para este mundo, agora sim "todo olho O verá" e a Igreja o acompanha 
nessa volta. O Anticristo, o Falso Profeta são mandados para o inferno, Satanás é preso por mil 
anos, e começa o milênio. Por causa disso, chamo a Segunda Vinda de Cristo, como um processo. 

 
Muito embora encontremos no Velho Testamento e nos Evangelhos Sinóticos um vasto ensino 

sobre a Segunda Vinda de Cristo, apenas uma única vez foi esclarecido de forma explícita que este 
retorno seria para levar a Sua Igreja deste mundo (incluindo aqui tanto os mortos em Cristo como 
os crentes vivos nesta ocasião). Essa ocasião solene foi na noite antes de Sua crucificação (Jo 
14:1-3). Muito embora, não tivesse acontecido qualquer tipo de explicação para este ensino, 
enquanto nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta terra. 

 

10.9. A Segunda Vinda de Cristo 
Fonte: http://solascriptura-tt.org/EscatologiaEDispensacoes/Escatologia-AlmirBAlmeida.htm 

Escatologia significa Doutrina das Últimas Coisas e, portanto, tem como escopo o estudo das profecias 
concernentes ao fim desta era e a volta de Cristo.   

 

A) Sua Realidade 
Já no tempo dos apóstolos a segunda vinda de Cristo era negada (II Pe 3:4), e ainda hoje encontramos 

pessoas que negam a realidade desta doutrina. Por isso é necessário demonstrar, pelas Escrituras, a sua 
realidade. Ela é estabelecida por vários testemunhos bíblicos:    

 
1) Pelo Testemunho dos Profetas (Zc 14:3-5; Ml 3:1; Ez 21:26,27).  
2) Pelo Testemunho de João Batista (Lc 3:3-6).  
3) Pelo Testemunho de Cristo (Jo 14:2,3).  
4) Pelo Testemunho dos Anjos (At 1:11).  
5) Pelo Testemunho dos Apóstolos (Mc 13:26; Lc.21:27; I Jo.3:1-3; Tg 5:7; I Pe 1:7,13; I Ts 4:13-18; Hb.9:27).  

 

B) A Natureza da Segunda Vinda 

1) Não é Espiritual:  
a) Como a vinda do Espírito Santo no Pentecostes.  
b) Como na conversão do pecador.  
c) Como na conversão do mundo, pela expansão do cristianismo (Lc 18:8; II Ts 2:13-12; I Tm 4:1; Lc 17:26-

30).  
 

2) É Literal:  
a) Pessoal e Corporal: A parousia indica presença pessoal (At 1:11; I Ts 4:14-17).  
A palavra parousia é usada nas seguintes passagens: (Mt 24:3,27,37,39; I Co.1:8;15:23; I Ts 2:19; ITs 

3:13;4:15;5:23; II Ts.2:1; Tg.5:7; II Pe.1:16;3:4,12; I Jo.2:28; e nas seguintes passagens referindo-se a 
homens: (I Co 16:17; Fp 2:12; II Co 10:10).  

 

b) Visível: A apokalupsis indica a visibilidade da vinda do Senhor  (Ap 1:7,9-11; Mt 24:26,27,30; Lc 
21:27; Tt 2:13; I Jo 3:2,3; Is 52:8; Os 5:15).  

O termo apokalupsis é usado nas seguintes passagens: (Rm 8:19; II Ts 1:7; I Pe1:7,13;4:13).  
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Obs.: O termo epiphaneia (aparição, manifestação) é usado tanto para o primeiro advento                    
(II Tm.1:10), como para o segundo (II Ts.2:8; I Tm.6:14; II Tm.4:1,8; Tt 2:13).  

             

3) É Súbita (Ap 22:7,12,20; Mt 24:27).  
 

4) É Iminente, do ponto de vista profético (Tt 2:13; Hb.9:28; I Ts 1:9,10; Rm 13:11).  
 

5) É Próxima, do ponto de vista histórico (Lc 21:28; Mt 16:3;24:33;24:3).  
 

6) Em duas Fases (Sf 2:3).  
a) A primeira fase: O arrebatamento da igreja, nos ares (I Ts.4:16,17; Jo.14:3); a parousia..  
 

b) A segunda fase: A revelação ao mundo, na terra (II Ts.1:7-9;2:7,8; Cl 3:4; Ap 1:7; Jl 3:11;                     
I Ts.3:11; Zc 14:4,5; Jd 14).    

 

7) Analogias:  
Há na Bíblia algumas analogias interessantes a estes dois aspectos da segunda vinda.    
 
a) Davi: A volta de Davi da outra banda do Jordão depois de Abraão e seus seguidores terem sido 

derrotados, a ida de Judá ao seu encontro, e a volta dos dois juntos para Jerusalém (II Sm 19:10-15,40; II 
Sm 20:1-3).    

b) Joiada: A revelação particular de Joiada aos capitães e aos vicários, e sua revelação pública um 
pouco mais tarde (II Rs 11:4-12).    

 
c) Pedro: O encontro de Pedro com Jesus, andando sobre as águas. Pedro foi até Ele, e os dois 

voltaram juntos para o barco (Mt.14:22-34).    
 
d) Paulo: Quando Paulo aproximou-se de Roma, os irmãos foram ao seu encontro e todos voltaram 

juntos para a capital (At.18:15,16).  
 
e) Isaque: O encontro de Isaque com Rebeca (Gn 24). Neste trecho Abraão é um tipo de um Rei que 

faria o casamento de seu Filho (Mt 22:2). O Servo anônimo um tipo do Espírito Santo, que não fala de si 
mesmo mas das coisas do Noivo para conquistar a noiva (Jo.16:13,14), e que enriquece a noiva com 
presentes do Noivo (I Co 12:7-11; Gl 5:22-23), e que traz a noiva ao encontro do Noivo (At 13:4;16:6-7; Rm 
8:11; I Ts 4:14-17). Rebeca é um tipo da igreja, a virgem noiva de Cristo (Gn 24:16; II Co 11:2; Ef 5:25-32). 
Isaque, um tipo do Noivo, a quem não havendo visto, a noiva ama através do testemunho do Servo 
anônimo (I Pe.1:8), e que sai ao encontro de Sua noiva para recebê-la (Gn 24:63; I Ts 4:14-17). Estes 
incidentes não provam a teoria, mas ilustram a dupla natureza da volta de Cristo.    

 

8) Pré-Tribulacional: A primeira fase (Ap 3:10).    
 

9) Pré-Milenista: A primeira e segunda fase (II Tm 2:12).    
 

C) Os Sinais Precedentes da 
Segunda Vinda 
1) Sinais nos Céus (Lc 21:25a).  
 

2) Sinais na Terra (Lc 21:25b; Mt 19:28;24:6-8).  
a) Terremotos (Mt 24:7).  
b) Pestes (Mt 24:7).  
c) Guerras e fome (Mt 24:7).  
d) Progresso científico (Dn 12:4; Na 2:4).  
e) Apostasia (I Tm 4:1; II Tm 4:1-4; II Pe 

2:1,2).  
f) Tempos difíceis (II Tm 3:1-5; Tg 5:1-8).  
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