
®

Edição 1     “Grite Alto, com todas as suas forças! Grite alto, como o som da trombeta.” Isaías 58:1     Outubro de 2017

A segunda vinda 
de Jesus Cristo

E o que seguirá

 (Continua na página 4)

É um fato imaginável que a igreja é instruída para esperar 
o retorno de Cristo do céu, como o próximo grande evento. Em 
nenhuma parte somos instruídos a esperar um pré ou pós-milenar 
reinado na Terra.

Somente existe uma futura vinda pessoal de Cristo
“ORA, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo”. 2 Tess. 2:1. “E o mesmo Deus de paz vos 
santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, 
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de 
nosso Senhor Jesus Cristo”. 1 Tess. 5:23. “A quem o Senhor 
desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor 
da sua vinda”. “Aguardando a bem-aventurada esperança e o 
aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus 
Cristo”. Tito 2:13. “Assim também Cristo, oferecendo-se uma 
vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem 
pecado, aos que o esperam para salvação”. Heb. 9:28.

“Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis 
que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o 
com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede 
vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; porque já a 
vinda do Senhor está próxima” Tia. 5:7-8.

Alguns mestres defendem três maneiras da vinda do Senhor, 
ainda que no futuro, porém, todas as Escrituras precedentes, com 
muitas mais, nos ensinam a esperar somente uma vinda, que será 
no fim deste mundo.

A maneira de Sua vinda
Visivelmente: “Vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem 
o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos 
fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 
dois homens vestidos de branco. Os quais lhes disseram: Homens 
galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que 
dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como 
para o céu o vistes ir”. Atos 1:9-11.

Isso é claro. “Esse Jesus” vai vir outra vez, “assim como 
para o céu o vistes ir”, que Ele subiu. Ele subiu corporal e 
visivelmente. Eles o viram subir, “e uma nuvem o recebeu, 
ocultando-o a seus olhos”. Da mesma maneira Ele descerá do 
céu. “Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até 
os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se 
lamentarão sobre ele”. Apoc. 1:7. “…e vereis o Filho do homem 
assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do 
céu”. Mar. 14:62.
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Editorial
“Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá…” 

Apocalipse 1:7

Estamos vivendo as portas do evento imaginável 
grandioso e catastrófico. No último dia, o dia da ira, 
o dia do julgamento e a perdição, o dia de Deus, e 
a gloriosa aparição…Podemos sequer imaginar 
compreender a magnitude de ambos, a grandiosidade  
e o horror do último grande dia, quando nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo virá em glória e poder como 
juiz de todos os homens?

Em qualquer momento, o próprio Jesus Cristo 
aparecerá diante de um mundo comovido e desfeito, 
que cairá de joelhos pela própria glória Dele e Sua 
presença.

Neste dia, já não haverá mais zombaria. Não 
haverá mais incredulidade nem crenças enganosas, e 
cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e 
Deus.

O que falou ao mundo em existência agora falará 
aos mortos de todas as épocas de seus túmulos para 
uma ressurreição de vida ou de condenação (João 
5:28-29). Pelo poder de Sua Palavra, a própria terra 
e suas obras que existem serão queimadas (2 Pedro 
3:10).  Assim como Ele prometeu, assim o fará. Oh, dia 
de Deus! Oh, dia tão terrível para pecadores perdidos!

 — Irmã Susan Mutch
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Um arrebatamento secreto?

UMA ACLAMAÇÃO!  –  UMA VOZ!  –  UMA TROMBETA!  …  ¿EM SECRETO?

A cena é de um Boeing 747 sobre o Oceano Atlântico. A 
maioria dos passageiros está dormindo. Repentinamente, alguns 
dos passageiros começam a desaparecer. Um por um, o restante 
dos passageiros grita de temor ao se darem conta de que seus 
companheiros de viagem estão ausentes. Pais estão frenéticos, 
enquanto, todos os filhos desapareceram. 

Isso parece soar como uma ficção, na verdade é uma cena do 
primeiro volume da série “Deixados para Trás” de Tim LaHaye e 
Jerry Jenkins. Estes livros atualmente populares estão baseados 
na teoria pré-milenar de que antes do período de uma “grande 
tribulação” de sete anos, haverá “um arrebatamento secreto” dos 
cristãos.

Surpreendentemente, os milenialistas saem com este período 
de sete anos declarando que a 70ª semana na visão profética de 
Daniel (Daniel 9:27) não seguiu as 69 semanas. Devido a onde os 
judeus rejeitaram o Messias, eles creram numa teoria “de 
parêntesis” ou “da brecha” onde o reino não virá 
até alguma época futura que ainda virá.

John Nelson Darby (1800-1882), da 
seita Plymouth Brethren, desenvolveu uma 
teoria de pré-milenialismo futurista, o qual 
ele chamou de dispensacionalismo, depois 
da divisão da história as dispensações 
ou épocas. A última destas dispensações se 
presume que é um reino estabelecido na terra durante um 
reinado de mil anos. C.Scofield popularizou esta teoria através 
da Bíblia de Referência Scofield, na qual foi impressa 
completa com notas acerca do pensamento milenar.

Darby e outros sustentavam que a segunda vinda de 
Cristo ocorreria em duas etapas, um arrebatamento secreto, 
e então, a segunda vinda de Cristo em glória depois dos 7 
anos de tribulação.

Eles citam 1 Tess. 4:16-18; 5:1-2, para apoiar sua 
teoria do arrebatamento secreto. “Porque o mesmo Senhor 
descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão 
primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e 
assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns 
aos outros com estas palavras. MAS, irmãos, acerca dos tempos 
e das estações, não necessitais de que se vos escreva; porque vós 
mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão 
de noite”.

O fato de que a Escritura declara que Jesus virá como ladrão 
de noite não se refere a uma silenciosa ou secreta vinda, senão que 

significa que em vez de a inesperada Sua vinda (Mateus 24:44).  
2 Pedro 3:10 nos diz: “Mas o dia do Senhor virá como o ladrão 
de noite; no qual os céus passarão com grande estrondo, e os 
elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, 
se queimarão”. Neste texto não existe engano de que o último dia 
está destinado. Virá como ladrão de noite, obviamente isso não 
significa silenciosamente, e sim inesperadamente. Se refere ao 
mesmo dia do qual Paulo estava falando em 1 Tessalonicenses 4. 
Mas como se pode chamar de uma vinda silenciosa quando diz que 
o próprio Senhor descerá do céu e virá acompanhado com alarido 
(ACLAMAÇÃO), VOZ DE ARCANJO E UMA TROMBETA!

Tão pouco, vemos nestas Escrituras um desaparecimento dos 
cristãos. Declaram que serão arrebatados nas nuvens. Isso é no 
próprio sentido visível no qual Jesus foi levado e uma nuvem o 
encobriu de suas vistas. Desta mesma maneira visível, predisse 

que Jesus voltaria (Atos 1:9-11).
Consideramos aqui o contexto dos escritos de 

Paulo. Os Tessalonicenses pareciam haver tido 
alguma confusão quanto ao que ocorreria 

aqueles que já dormiram na morte na fé 
(V.13). Paulo estava escrevendo para 
lhes dar esclarecimento em relação a sua 
esperança de ressurreição na segunda 

vinda de Cristo. Ele está dirigindo este tema 
para trazer consolo aos santos. Portanto, o 

despertar dos maus não é mencionado neste 
contexto. Isso não significa que haverá primeiro 

uma ressurreição dos justos e num tempo futuro uma 
ressurreição dos injustos.

Alguns crentes do arrebatamento secreto fazem 
referência a isso como a “primeira ressurreição”. O termo 
é mal aplicado no contexto de um suposto arrebatamento 
secreto. O termo bíblico “primeira ressurreição” se refere 
a um despertamento espiritual de um estado da morte do 
pecado (Ef. 2:1; 1 Tim. 5:6) para uma nova vida em Cristo 

Jesus.  Cada verdadeiro filho de Deus experimentou isso 
numa real salvação bíblica quando Ele “…nos tirou da potestade 
das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor” Col. 
1:13. O Apóstolo João oportunamente descreve esta ressurreição 
espiritual assim: “quem ouve a minha palavra, e crê naquele que 
me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas 
passou da morte para a vida”–uma ressurreição! (João 5:24) 

Os eventos em 1 Tess. 4 de nenhuma maneira significa um 
arrebatamento secreto dos cristãos no qual precede a eventos 
adicionais na terra, senão em vez de o final de todas as coisas 
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na terra, pois a vinda da qual se fala aqui 
é a ressurreição global dos justos e dos 
injustos na mesma hora (João 5:28-29), 
onde todos serão chamados ao julgamento 
final e a terra e todos os elementos serão 
queimados com fogo ardente (2 Pedro 
3:10). Esta trombeta de Deus é uma 
e a mesma que a última trombeta de  
1 Cor. 15:51-54, onde todos os corpos 
serão transformados “num abrir e fechar de 
olhos” em corpos incorruptíveis e imortais. 
Alguns erroneamente  referem-se que o 
arrebatamento secreto ocorrerá num abrir 
e fechar de olhos, porém,  a Escritura se 
refere a mudança do corpo dos mortos 
ressuscitados e para aqueles que ainda 
vivam na segunda vinda de Cristo. 

1 Tess. 4, 1 Cor. 15 e João 5:28-29 
falam dos eventos no último dia. “Não 
vos maravilheis disto; porque vem a hora 
em que todos os que estão nos sepulcros 
ouvirão a sua voz [a mesma voz de 1 Tess. 
4]. E os que fizeram o bem sairão para a 
ressurreição da vida; e os que fizeram o 
mal para a ressurreição da condenação”.    
João 5:28-29. Não existe uma segunda 
oportunidade!

Este ensino também vem ser objeto 
de um exame profundo, já que põe uma 
definitiva linha de tempo na segunda vinda 
de Cristo (em efeito, seria a terceira vinda 
de Cristo de acordo com seus ensinos 
escatológicos) por dizer que Ele virá 
diretamente depois de um período de 7 

anos de tribulação, e então, estabelecerá o  
reino na terra por 1,000 anos.

Que lamentável que tal ensino não 
bíblico é aceito amplamente nos dias atuais.

Assim como os antigos judeus 
tinham conceitos errôneos do verdadeiro 
Messias, muitos do mundo que professam 
atualmente, enquanto nos encontramos as 
portas da segunda vinda de Cristo, se estão 
apegando fortemente a conceitos populares 
errôneos. 

O inteiro sistema de ensino do milênio 
está baseado sobre uma Escritura mal 
interpretada sobre outra. Cuidado queridas 
almas, e não sejam levadas com estes 
ventos de doutrinas falsas. 	              

 Irmã Susan Mutch

O testemunho positivo é, que quando 
Ele vier nas nuvens do céu, “todo o olho 
o verá”. Lembre-se, querido leitor, não 
somente os justos o verão e também todas 
as tribos da terra “até os mesmos que o 
transpassaram” o verão quando Ele vier. 

Inesperadamente: “Eis que venho como 
ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia”. 
Apoc. 16:15. “Mas o dia do Senhor virá 
como o ladrão de noite”. 2 Pe. 3:10. 
“Porque vós mesmos sabeis muito bem 
que o dia do Senhor virá como o ladrão de 
noite; Pois que, quando disserem: Há paz 
e segurança, então lhes sobrevirá repentina 
destruição, como as dores de parto àquela 
que está grávida, e de modo nenhum 
escaparão”. 1 Tess. 5:2-3. “E olhai por vós, 
não aconteça que os vossos corações se 
carreguem de glutonaria, de embriaguez, 
e dos cuidados da vida, e venha sobre vós 
de improviso aquele dia. Porque virá como 
um laço sobre todos os que habitam na 
face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo 
o tempo, orando, para que sejais havidos 
por dignos de evitar todas estas coisas que 
hão de acontecer, e de estar em pé diante do 
Filho do homem”. Lucas 21:34-36.

“E, como foi nos dias de Noé, assim 

será também a vinda do Filho do homem. 
Porquanto, assim como, nos dias anteriores 
ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e 
davam-se em casamento, até ao dia em que 
Noé entrou na arca, E não o perceberam, 
até que veio o dilúvio, e os levou a todos, 
assim será também a vinda do Filho do 
homem”. Mateus 24:37-39.

Isso é muito simples. A vinda de Cristo 
é um evento grandioso e solene, ao qual 
a igreja deve prestar atenção e esperar, 
para o qual deve estar pronta. O dia e a 
hora somente o Pai sabe. Quando os céus 
abrindo-se revelem Sua presença, este 
mundo estará num estado como Sodoma, 
como o mundo antes do dilúvio. Os 

milhões da terra estarão descansando em 
segurança carnal, milhares sonhando com 
a glória milenar.

Quão surpresas e decepcionadas as 
massas naquele grande dia! Jamais desde a 
fundação do mundo há havido um dia como 

este, com surpresa e terror estará sobre os 
milhões de habitantes desconsiderados.

Como de costume, o comércio e o 
prazer ocuparão a mentes dos homens até 
terminar o dia precedente. O Sol nascerá e 
se porá com a mesma majestade. Milhares 
irão descansar sonhando com futuros anos 
de riqueza e felicidade, porém, o estrondoso 
som da “trombeta de Deus” os despertará 
para não dormirem mais e, olhando para 
o alto, verão os céus em chamas. Os do 
mundo de repente encontrarão suas visões 
dissipadas pela luz da eternidade e gritos de 
desespero, “O Juiz há vindo!” O avarento, 
contando seu ouro, será tomado de pânico 
pela sentença que lhe diz que o ouro já 
não tem valor, e sua alma inestimável está 
perdida para sempre na busca de uma bolha 
que estourou. O frívolo procrastinador 
sonhando com a misericórdia depois de 
anos de prazeres mundanos, será cheio 
de desânimo, observando que o dia da 
Graça já passou. O comerciante ocupado, 
respirando ansiosamente para alcançar 
a meta da riqueza, sem pensar em Deus 
ou na eternidade, será golpeado com 
terror ao encontrar a miragem ilusória se 
dissolvendo perante o resplendor dos céus 
em chamas e a catástrofe de um mundo em 

Um arrebatamento secreto?
Continuação da página 3

Mas o dia do Senhor virá como 
o ladrão de noite.
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ruínas. Os Judas que o negaram, os Demas 
que o desempararam pelo mundo e todos 
os apóstatas e blasfemos que desprezaram 
Seu nome e pisotearam Seu sangue, estarão 
horrorizados quando o Grande Dia de Sua 
ira se desencadear diante de seus olhos.

Foi um dia de fúria quando o dilúvio 
chegou sobre um mundo degenerado e 
golpeou a seus milhares desesperados num 
túmulo comum. Porém, este dia supera 
a todos os outros, porque é o dia, quando 
o tempo terá terminado sua duração, 
quando será recompensada a retribuição 
universal, quando o próprio Deus virá 
para vingar-se dos que não o aceitaram e 
não o reconhecem, e o fogo envolverá a 
terra em uma conflagração geral.Através 
do Novo Testamento dão-se os encargos e 
as advertências mais solenes a Igreja para 
estar pronta para esse grandioso e terrível 
evento. “Vigiai, pois, porque não sabeis a 
que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, 
estai vós apercebidos também; porque o 
Filho do homem há de vir à hora em que 
não penseis”. Mateus 24:42, 44. Enquanto 
que para as grandes multidões a vinda de 
Cristo será uma grande surpresa, Sua fiel 
Igreja estará “esperando e apressando-se 
para a vinda do dia de Deus”. “Mas vós, 
irmãos, já não estais em trevas, para que 
aquele dia vos surpreenda como um ladrão; 
Porque todos vós sois filhos da luz e filhos 
do dia; nós não somos da noite nem das 
trevas. Não durmamos, pois, como os 
demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios”. 
1 Tess. 5:4-6.

Com Seus santos: “Assim também aos 
que em Jesus dormem, Deus os tornará a 
trazer com ele”. 1 Tess. 4:14. “Na vinda 
de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os 
seus santos”. 1 Tess. 3:13. A vida voltará 
nesse dia e reavivará os corpos apenas dos 
ressuscitados. 

Com aclamação: “Porque o mesmo 
Senhor descerá do céu com alarido, e com 
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; 
e os que morreram em Cristo ressuscitarão 
primeiro”. 1 Tess. 4:16.

Brevemente: “Porque, assim como o 
relâmpago sai do oriente e se mostra até 
ao ocidente, assim será também a vinda do 
Filho do homem”. Mateus 24:27. “Vigiai, 

pois, porque não sabeis quando virá o 
senhor da casa; se à tarde, se à meia-noite, 
se ao cantar do galo, se pela manhã, Para 
que, vindo de improviso, não vos ache 
dormindo”. Marcos 13:35-36. “Certamente 
cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor 
Jesus”. Apoc. 22:20.

O objetivo de Sua vinda

1. A ressurreição geral universal de 
todos os mortos

Haverá milhões de pessoas, boas e 
más, vivendo na terra quando Cristo vier. 
A estes, Paulo nos diz, a morte não gosta-
rá deles, “mas todos seremos transforma-
dos; Num momento, num abrir e fechar 
de olhos, ante a última trombeta; porque a 
trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis, e nós seremos transforma-
dos”. 1 Cor. 15:51-52. Ninguém negará 
que Apóstolo aqui fala de uma ressurreição 
que inclui a Igreja e assinala o fato de que a 
trombeta que os chama é chamada “última 
trombeta”. Por isso entendemos que todos 
os mortos, ambos os justos e os injustos, 
sairão nesse momento. Por que poderia ou-
tra trombeta chamar aos injustos mil anos 
depois que a “última trombeta” soasse? 
Absurdo. A linguagem é clara. “A trom-
beta soará [‘última trombeta’], e [todos] e 
os mortos ressuscitarão…e nós [os vivos] 
seremos transformados”.

“Não quero, porém, irmãos, que sejais 
ignorantes acerca dos que já dormem, para 
que não vos entristeçais, como os demais, 
que não têm esperança. Porque, se cremos 
que Jesus morreu e ressuscitou, assim tam-
bém aos que em Jesus dormem, Deus os 
tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, 
isto, pela palavra do Senhor: que nós, os 
que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, 
não precederemos os que dormem. Porque 
o mesmo Senhor descerá do céu com alari-
do, e com voz de arcanjo, e com a trombe-
ta de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que 
ficarmos vivos, seremos arrebatados junta-
mente com eles nas nuvens, a encontrar o 
Senhor nos ares, e assim estaremos sempre 
com o Senhor”. 1 Tess. 4:13-17.

Aqui plenamente nos é dito que a res-
surreição dos mortos ocorrerá no preciso 
momento no qual “o mesmo Senhor com 
alarido [aclamação] descerá do céu…e com 

a trombeta de Deus”, a última trombeta. A 
ordem da ressurreição também é informa-
da claramente. Todos nós “os que ficarmos 
vivos para a vinda do Senhor, não precede-
remos os que dormem…e os que morreram 
em Cristo ressuscitarão primeiro”. “Nós os 
que estejamos vivos, que sobrevivermos 
para observar a aparição de nosso Senhor, 
não entraremos em Sua presença antes que 
os mortos”. Isso é claro e concludente. Os 
santos vivos na terra quando Cristo venha 
não “precederão” aos justos mortos. Serão 
ressuscitados antes que todos nós entremos 
na presença do Senhor. Depois disso, nós 
“seremos arrebatados juntamente com eles 
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, 
e assim estaremos sempre com o Senhor”.

A razão pela qual os injustos não são 
mencionados nesta Escritura é porque o 
Apóstolo estava tratando diretamente com 
a esperança da Igreja. Quando o próprio 
Senhor desça do céu com alarido [aclama-
ção], não somente os mortos justos escuta-
rão a sua voz, e também os injustos sairão 
ao mesmo tempo. “Não vos maravilheis 
disto; porque vem a hora em que todos os 
que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 
E os que fizeram o bem sairão para a res-
surreição da vida; e os que fizeram o mal 
para a ressurreição da condenação”. João 
5:28-29. Esta Escritura destrói para sempre 
a teoria de uma intervenção de mil anos em 
meio da ressurreição dos justos e aquela 
dos injustos.

Cristo positivamente declarou que to-
dos os que estão nos sepulcros [túmulos] 
bons e maus, ouvirão Sua voz e sairão na 
mesma “hora”. Daniel, antecipando com 
olhar profético o mero fim dos tempos, 
contempla esta ressurreição universal, e a 
descreve assim: “E muitos dos que dormem 
no pó da terra ressuscitarão, uns para vida 
eterna, e outros para vergonha e desprezo 
eterno”. Daniel 12:2. Esse texto se apre-
senta na Young`s Literal Translation da 
seguinte maneira: “E aquela multidão da-
queles que dormem no pó da terra desperta-
rão para a vida, e alguns reprovados para a 
destruição”. Aqui outra vez, se ensina que a 
inteira multidão dos mortos, justos e injus-
tos, sairá no último dia.

Na defesa de Paulo perante Félix, ele 
corajosamente declara “há de haver ressur-
reição de mortos, assim dos justos como 
dos injustos”. Atos 24:15. Quantas ressur-
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Jamais desde a fundação do mundo há havido um 
dia como este, com surpresa e terror estará sobre os 
milhões de habitantes desconsiderados.

reições?  Uma “ressurreição dos mortos”. 
Quem está incluído nessa ressurreição? 
“Justos e injustos”. Positivamente ensina 
a imutável palavra da Verdade. Poderia a 
linguagem ensinar mais claramente uma 
ressurreição literal, e que essa ressurreição 
seja para justos e injustos?

O escritor do livro de Apocalipse diz 
que quando Ele [Jesus] venha com as nu-
vens, “todo o olho o verá, até os mesmos 
que o traspassaram”. Apocalipse 1:7. Isso 
claramente comprova que as duas classes 
da família humana serão levantadas naque-
le tempo. Não existe apelação disso. “E vi 
um grande trono branco, e o que estava as-
sentado sobre ele, de cuja presença fugiu 
a terra e o céu; e não se achou lugar para 
eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, 
que estavam diante de Deus, e abriram-se 
os livros; e abriu-se outro livro, que é o da 
vida. E os mortos foram julgados pelas coi-
sas que estavam escritas nos livros, segun-
do as suas obras. E deu o mar os mortos que 
nele havia; e a morte e o inferno deram os 
mortos que neles havia; e foram julgados 
cada um segundo as suas obras. E a mor-
te e o inferno foram lançados no lago de 
fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que 
não foi achado escrito no livro da vida foi 
lançado no lago de fogo”. Apoc. 20:11-15.

Aqui outra vez vemos a todos os mor-
tos vindo da terra e do mar, e imediatamen-
te lhes seguem a cena do julgamento, e a 

separação dos justos e dos injustos, “aquele 
que não foi achado escrito no livro da vida 
foi lançado no lago de fogo”. A linguagem 
claramente implica que naquele dia de ins-
peção final, alguns serão achados no livro 
da vida e outros não. “Há de ressuscitar na 
ressurreição do último dia”. João 11:24. 
Quem, senão aqueles que estão cegados 
pela decepção, podem deixar de ver que 
nestes textos se fala somente de uma res-
surreição, a “ressurreição dos mortos” (to-
dos os mortos); e esta ressurreição ocorrerá 
“no último dia”?

“Porque, assim como todos morrem 
em Adão, assim também todos serão vi-
vificados em Cristo. Mas cada um por sua 

ordem: Cristo as primícias, depois os que 
são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o 
fim, quando tiver entregado o reino a Deus, 
ao Pai, e quando houver aniquilado todo 
o império, e toda a potestade e força. Por-
que convém que reine até que haja posto 
a todos os inimigos debaixo de seus pés”.  
1 Cor. 15:22-25.

Este texto é claro e conclusivo. (1) 
Toda a raça de Adão será ressuscitada dos 
mortos. (2) Ocorrerá na vinda de Cristo. (3) 
Depois virá o fim. “Depois virá o fim” é a 
interpretação correta. Os defensores mile-
nares dizem que no dia de Sua vinda, de-
pois da ressurreição dos que são de Cristo, 
o Reino será estabelecido, e Cristo reinará 
sobre a terra com seus santos por mil anos, 
depois do qual os injustos ressuscitarão. 
Nada semelhante se sugere no texto. De 
fato comprova diretamente o contrário. 
Com a ressurreição daqueles que são de 
Cristo virá o fim. “Depois virá o fim, quan-
do tiver entregado [não estabelecido] o rei-
no a Deus”. “Depois virá o fim”, o fim do 
tempo, no fim do período de prova, o fim 
deste mundo.

Breve Cristo deixará Seu trono de me-
diador pelo trono de julgamento. Então o 
mundo estará sem advogado, sem salvador, 
nem outra oportunidade de salvação. O pla-
no de redenção, então, haverá se acabado. 
O sacrifício pelos pecados foi oferecido; o 
evangelho foi pregado a todas as nações; 

Cristo vem nas nuvens 
do céu; o julgamento é 
estabelecido, e as recom-
pensas e julgamentos 
eternos são impostos a 
todos os homens; Cristo 

entregará o Reino a Seu Pai. Pela qual, 1 
Cor. 15:22-28 é absolutamente fatal a he-
resia milenária, pois em vez de que Cristo 
estabeleça o Reino, positivamente diz que 
no tempo de Sua vinda Ele “entregará” o 
Reino que Ele agora possui e sobre o qual 
Ele agora reina. Para resumir todas as Es-
crituras precedentes, são claramente ensi-
nados os seguintes fatos:

1. Haverá uma ressurreição literal de 
sepulcros [túmulos] literais.

2. Esta ressurreição se levará a cabo no 
mesmo instante que Cristo Venha.

3. Será universal “todos os que estão 
nos sepulcros ouvirão a sua voz. E…sai-
rão”. 

4. Sendo universal, incluí as duas clas-
ses da família humana, “os que fizeram o 
bem e os que fizeram o mal”.

Havendo comprovado que a ressurrei-
ção universal de todos os mortos ocorrerá 
no instante da vinda Cristo, agora com-
provamos que a cena do julgamento segue 
imediatamente.

2. O julgamento geral, a recompensa
  dos justos e o castigo dos injustos

“Os quais hão de dar conta ao que está 
preparado para julgar os vivos e os mor-
tos”. 1 Pedro 4:5. “E nos mandou pregar ao 
povo, e testificar que ele é o que por Deus 
foi constituído juiz dos vivos e dos mor-
tos”. Atos 10:42.

Quando ocorrerá o julgamento? Res-
posta: “CONJURO-TE, pois, diante de 
Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de 
julgar os vivos e os mortos, na sua vinda 
e no seu reino”. “Desde agora, a coroa da 
justiça me está guardada, a qual o Senhor, 
justo juiz, me dará naquele dia; e não so-
mente a mim, mas também a todos os que 
amarem a sua vinda”. 2 Tim. 4:1, 8.

Graças a Deus por este testemunho 
claro. Em vez de estabelecer um reino mi-
lenar, é positivamente declarado que Cristo 
julgará aos “vivos” (apenas mudados) e a 
dos “mortos” (apenas ressuscitados dos se-
pulcros [túmulos]) em Sua manifestação, e 
naquele tempo o Apóstolo e todos os que 
amam Sua vinda serão coroados. “Portan-
to, nada julgueis antes de tempo, até que o 
Senhor venha, o qual também trará à luz as 
coisas ocultas das trevas, e manifestará os 
desígnios dos corações; e então cada um re-
ceberá de Deus o louvor”. 1 Cor. 4:5. “Pois 
que aproveita ao homem ganhar o mundo 
inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará 
o homem em recompensa da sua alma? 
Porque o Filho do homem virá na glória de 
seu Pai, com os seus anjos; e então dará a 
cada um segundo as suas obras”. Mateus 
16:26-27. “Mas, segundo a tua dureza e teu 
coração impenitente, entesouras ira para ti 
no dia da ira e da manifestação do juízo de 
Deus; O qual recompensará cada um se-
gundo as suas obras”. Rom. 2:5-6. “Quem 
é injusto, seja injusto ainda; e quem é sujo, 
seja sujo ainda; e quem é justo, seja justifi-
cado ainda; e quem é santo, seja santifica-
do ainda. E, eis que cedo venho, e o meu 
galardão está comigo, para dar a cada um 
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Como poderá qualquer alma com a menor mancha 

de pecado esperar permanecer em pé diante de 

Deus na manifestação gloriosa do dia de Sua vinda 

e julgamento? Nenhum homem injusto poderá 

aguentar a presença de Deus em Sua glória divina.

segundo a sua obra”. Apoc. 22:11-12.
Que uma era milenar seguirá a segun-

da vinda de Cristo é completamente refuta-
do. A revelação de Jesus Cristo do céu será 
o tempo do julgamento geral, a recompensa 
dos justos e a perdição dos injustos.

Brevemente, demos uma olhada nos 
textos antes citados. Como foi observado, 2 
Tim. 4:1;8 comprova que Cristo julgará aos 
vivos e aos mortos “em sua manifestação” 
(não mil anos depois), e naqueles dias os 
justos serão coroados. 1 Cor. 4:5 também 
comprova que o julgamento ocorrerá quan-
do o Senhor venha que também “trará à luz 
as coisas ocultas das trevas”. Sim, queri-
do leitor, naquele dia “há de trazer a juízo 
toda a obra, e até tudo o que está 
encoberto, quer seja bom, quer 
seja mau”. Eclesiastes 12:14. E 
“de toda a palavra ociosa que 
os homens disserem hão de dar 
conta no dia do juízo”. Mateus 
12:36.

Em Mateus 16:26-27 exis-
te um alarido de advertência a 
todos os homens de que Cristo 
virá na glória do Seu Pai, “e então [naque-
le tempo] dará a cada um segundo as suas 
obras”, e então, não haverá mais escapató-
ria do pecado, porém, os injustos haverão 
perdido para sempre sua alma. Rom. 2:5-6 
é uma advertência solene a homens injustos 
que se opõem a verdade, e presumem sobre 
as misericórdias de Deus. A tais, a revela-
ção de Jesus Cristo do céu será um dia de 
ira, quando Deus “recompensará cada um 
segundo as suas obras”. Apoc. 22:11-12 
também comprova que o instante da vin-
da de Cristo fixará eternamente o destino 
de todos os homens, sejam puros ou sujos. 
Amém. O fato de que todos, justos e injus-
tos, serão julgados no mesmo tempo é fatal 
ao milenarismo. Porém, tal é o testemunho 
simples das Escrituras.

“E vi os mortos, grandes e pequenos, 
que estavam diante de Deus, e abriram-se 
os livros; e abriu-se outro livro, que é o 
da vida. E os mortos foram julgados pelas 
coisas que estavam escritas nos livros, se-
gundo as suas obras. E deu o mar os mor-
tos que nele havia; e a morte e o inferno 
deram os mortos que neles havia; e foram 
julgados cada um segundo as suas obras. E 
a morte e o inferno foram lançados no lago 
de fogo. Esta é a segunda morte. E aque-

le que não foi achado escrito no livro da 
vida foi lançado no lago de fogo”. Apoc. 
20:12-15. Aqui está ilustrada a maneira do 
julgamento.

Primeiro. Quando Cristo vier, senta-
do sobre “o grande trono branco” (Apoc. 
20:11), os mortos estarão de pé diante de 
Deus. “Porque todos devemos comparecer 
ante o tribunal de Cristo, para que cada um 
receba segundo o que tiver feito por meio 
do corpo, ou bem, ou mal”. 2 Cor. 5:10. 
“Pois todos havemos de comparecer ante 
o tribunal de Cristo…De maneira que cada 
um de nós dará conta de si mesmo a Deus”. 
Rom. 14:10-12.

Graças a Deus pelo martelo da verda-

de que destrói cada doutrina falsa do diabo. 
Oh, tão claro testemunho! Os mortos, todos 
os mortos, “grandes e pequenos”, “bons e 
maus”, “todos devemos comparecer ante 
o tribunal de Cristo” naquele grande dia. 
E então, diz o Apóstolo, “De maneira que 
cada um de nós dará conta de si mesmo a 
Deus”, “para que cada um receba segundo 
o que tenha feito enquanto estava no corpo, 
quer seja bom ou mal”. A pessoa sempre 
colherá aquilo que semear.

Segundo. Os livros serão abertos, e os 
mortos serão julgados pelas coisas que es-
tão escritas nos livros, de acordo com suas 
obras.

Terceiro. E aquele que não foi achado 
escrito no livro da vida foi lançado no lago 
de fogo. Isso comprova que na inspeção fi-
nal alguns  serão achados no livro da vida e 
outros não. “E a vós, que sois atribulados, 
descanso conosco, quando se manifestar o 
Senhor Jesus desde o céu com os anjos do 
seu poder, Com labareda de fogo, toman-
do vingança dos que não conhecem a Deus 
e dos que não obedecem ao evangelho de 
nosso Senhor Jesus Cristo; Os quais, por 
castigo, padecerão eterna perdição, longe 
da face do Senhor e da glória do seu poder, 
Quando vier para ser glorificado nos seus 

santos, e para se fazer admirável naque-
le dia em todos os que creem (porquanto 
o nosso testemunho foi crido entre vós)”.  
2 Tessa. 1:7-10. Também esse texto com-
prova claramente que o castigo dos injus-
tos e a recompensa dos justos serão dados 
“quando se manifestar o Senhor Jesus des-
de o céu com os anjos do seu poder”. Em 
vez de estabelecer um reino, e reinar por 
mil anos aqui sobre a terra para a conversão 
dos milhões que em vida rejeitaram a Sua 
misericórdia oferecida, Ele virá “tomando 
vingança dos que não conhecem a Deus 
e dos que não obedecem ao evangelho de 
nosso Senhor Jesus Cristo”. E considera o 
fato de que tudo isso ocorrerá “quando vier 

para ser glorificado nos seus 
santos, e para se fazer admirável 
naquele dia em todos os que cre-
em”. Assim, a recompensa dos 
justos e o castigo dos injustos 
ocorrerão ao mesmo tempo, o 
tempo da vinda de Cristo. Assim 
afirma positivamente a Palavra 
de Deus. Quem ensina o contrá-
rio contradiz estas Escrituras e 

os outros muitos textos citados.
Em diferentes lugares se diz que Cristo 

virá “com poder e grande glória”, a “gló-
ria do Pai”. O texto acima citado compro-
va que esta manifestação da glória é a que 
levará aos injustos a destruição eterna, de 
Sua presença nas chamas do eterno inferno. 
Ninguém pode desfrutar da comunhão e da 
companhia do Criador, somente aqueles 
que em vida vivem ao nível de sua nature-
za e possuem Sua santidade. Como então, 
poderá qualquer alma com a menor mancha 
de pecado esperar permanecer em pé diante 
de Deus na manifestação gloriosa do dia de 
Sua vinda e julgamento? Oh, quantas ad-
vertências tão simples e solenes Deus tem 
dado a todos os homens sobre aquele dia 
quando permanecerão em pé ou cairão em 
Sua majestosa presença e glória! Nenhum 
homem injusto poderá aguentar a presença 
de Deus em Sua glória divina.

“Como também da mesma maneira 
aconteceu nos dias de Ló: Comiam, be-
biam, compravam, vendiam, plantavam e 
edificavam; Mas no dia em que Ló saiu de 
Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e 
os consumiu a todos. Assim será no dia em 
que o Filho do homem se há de manifes-
tar”. Lucas 17:28-30. Este texto é bem cla-
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ro para se comentar. “Porque, se Deus não 
perdoou…ao mundo antigo, mas guardou 
a Noé…ao trazer o dilúvio sobre o mun-
do dos ímpios; E condenou à destruição as 
cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-
-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos 
que vivessem impiamente…
Assim, sabe o Senhor livrar da 
tentação os piedosos, e reservar 
os injustos para o dia do juízo”.  
2 Pedro 2:4-9.

Não é assombroso que 
homens, diante destas Escrituras 
possam chegar a derrubá-las para 
ensinar que Cristo virá e estabe-
lecerá um reino literal e reinará 
para a conversão do mundo? 
Como em nome da razão, podem 
os homens crer em tais doutrinas, 
quando nenhuma delas são ensi-
nadas na Bíblia e nenhum texto é 
citado e ensinado tal coisa?

A ira de Deus sobre os injus-
tos, e a recompensa dos santos 
são dados no dia quando os mor-
tos sejam julgados; o qual como 
antes já foi comprovado, ocorre-
rá na vinda de Cristo. 

“E quando o Filho do homem vier em 
sua glória, e todos os santos anjos com ele, 
então se assentará no trono da sua glória; E 
todas as nações serão reunidas diante dele, 
e apartará uns dos outros, como o pastor 
aparta dos bodes as ovelhas; e porá as ove-
lhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 
Então dirá o Rei aos que estiverem à sua 
direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí 
por herança o reino que vos está preparado 
desde a fundação do mundo…Então dirá 
também aos que estiverem à sua esquerda: 
Apartaivos de mim, malditos, para o fogo 
eterno, preparado para o diabo e seus an-
jos; Porque tive fome, e não me destes de 
comer; tive sede, e não me destes de be-
ber; Sendo estrangeiro, não me recolhestes; 
estando nu, não me vestistes; e enfermo, 
e na prisão, não me visitastes. Então eles 
também lhe responderão, dizendo: Senhor, 
quando te vimos com fome, ou com sede, 
ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na 
prisão, e não te servimos? Então lhes res-
ponderá, dizendo: Em verdade vos digo 
que, quando a um destes pequeninos o não 
fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes 
para o tormento eterno, mas os justos para 

a vida eterna”. Mateus 25:31-46.
Por que multiplicar textos das Escritu-

ras? Nada é dito acerca de se estabelecer 
um reino e de se reinar por mil anos. Tal 
crença é o resultado de uma fé que vive 
fora da Bíblia. Ao contrário, qual é o cla-

ro ensino de Jesus? Uma separação final e 
eterna de justos e de injustos, e ao lançar 
aos injustos no castigo eterno, tudo ocorre-
rá “quando o Filho do homem vier em sua 
glória”.

3. A completa consumação da terra
Ambos, Antigo e Novo Testamento 

ensinam que esta terra  terá um fim; que 
finalmente deixará de existir. “Desde a 
antiguidade fundaste a terra, e os céus são 
obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu 
permanecerás; todos eles se envelhecerão 
como um vestido; como roupa os muda-
rás, e ficarão mudados”. Salmo 102: 25-26.  
“Levantai os vossos olhos para os céus, e 
olhai para a terra em baixo, porque os céus 
desaparecerão como a fumaça, e a terra se 
envelhecerá como roupa, e os seus mora-
dores morrerão semelhantemente; porém a 
minha salvação durará para sempre, e a mi-
nha justiça não será abolida”. Isaías 51:6. 
“O céu e a terra passarão, mas as minhas 
palavras não hão de passar”. Mateus 24:35. 
Que claro testemunho! Este lugar, chama-
do terra, perecerá.

Agora, quando ocorrerá tudo isso? 

Resposta: “E vi um grande trono branco, e o 
que estava assentado sobre ele, de cuja pre-
sença fugiu a terra e o céu; e não se achou 
lugar para eles. E vi os mortos, grandes e 
pequenos, que estavam diante de Deus…E 
os mortos foram julgados”. Apoc. 20:11-

15. Isso é muito claro. A vinda 
de Cristo, a saída a luz de todos 
os mortos da terra e dos mares, 
os mesmos sendo julgados, e os 
injustos sendo lançados ao lago 
de fogo, será o tempo quando 
esta terra passará e nenhum lugar 
será achado para ela. Que todos 
os nossos leitores se preparem 
para tal catástrofe, porque assim 
como Deus verdadeiramente o 
disse, virá. Os “céus” nestes tex-
tos se referem aos céus físicos. 

Em continuação observare-
mos a maneira como isso ocor-
rerá. “Mas os céus e a terra que 
agora existem pela mesma pala-
vra se reservam como tesouro, e 
se guardam para o fogo, até o dia 
do juízo, e da perdição dos ho-
mens ímpios…O Senhor não re-
tarda a sua promessa, ainda que 

alguns a têm por tardia; mas é longânimo 
para conosco, não querendo que alguns se 
percam, senão que todos venham a arre-
pender-se. Mas o dia do Senhor virá como 
o ladrão de noite; no qual os céus passa-
rão com grande estrondo, e os elementos, 
ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras 
que nela há, se queimarão. Havendo, pois, 
de perecer todas estas coisas, que pessoas 
vos convém ser em santo trato, e piedade, 
Aguardando, e apressando-vos para a vinda 
do dia de Deus, em que os céus, em fogo 
se desfarão, e os elementos, ardendo, se 
fundirão?...Por isso, amados, aguardando 
estas coisas, procurai que dele sejais acha-
dos imaculados e irrepreensíveis em paz. 
E tende por salvação a longanimidade de 
nosso Senhor”. 2  Pedro 3:7-15.

Que claro este testemunho! Não so-
mente as coisas nesta terra serão consuma-
das, porém, a própria terra “será queima-
da”, “desfeita” e se “fundirá”. 

Aquele dia de fogo que consumirá a 
terra, “até o dia do juízo, e da perdição dos 
homens ímpios”, será o dia do segundo ad-
vento do Senhor.                                            

  H.M. Riggle
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Erros doutrinais dos pré-milenialistas O que a Bíblia ensina

A Bíblia não ensina tal reino literal na terra que ainda há de vir. Jesus 
Cristo estabeleceu um reino espiritual em Sua primeira vinda, “um 
reino que não será jamais destruído…mas ele mesmo subsistirá para 
sempre”. Daniel 2:44. Um pré-milenialista escreveu: “O ponto de 
vista do anti-milênio defende um presente, porém, pessimista reino 
de Cristo espiritual”. Pelo contrário, não existe nada pessimista no 
tocante as boas novas do Evangelho que nos dá poder para reinar 
sobre o pecado, a carne e o diabo neste mundo atual.

“Armagedom” somente se encontra em Apoc. 16:16. Significa Colina 
ou monte de Megido, um lugar de batalhas decisivas para Israel no 
Antigo Testamento e simbólico do mesmo para Israel espiritual, a 
Igreja de Deus, hoje em dia. Não é uma batalha literal e física que 
ainda ocorrerá no distante Oriente, senão que é a guerra espiritual do 
bem contra o mal que os filhos de Deus estão guerreando todo o tempo 
(Efésios 6:12-13), e o que vemos nestes últimos dias onde a união 
ecumênica da religião falsa é contra a verdadeira Igreja de Deus.

Em Apocalipse, bestas representam falsos sistemas de religião. Alguns 
pagãos antigos usavam a marca de suas dioceses particulares com seus 
rostos, e as pessoas de hoje em dia recebem a marca da besta pelas 
falsas doutrinas e crenças, as quais aceitam. Alguém não pode comprar 
e vender (ter companheirismo) com aqueles que têm a marca da 
religião falsa a menos que eles vendam a verdade–“compre a verdade 
e não a venda”–nem tolerar ensinos e companheirismos não bíblicos.

O termo anticristo se encontra 4 vezes na Bíblia, todas estas nas cartas 
de João (1 João 2:18, 22; 4:3; 2 João 1:7). Elas declaram que existem 
muitos anticristos, que o negar ao Pai e ao Filho nos faz um anticristo, 
enganadores são anticristos, e que anticristo é um espírito e já estava 
trabalhando no tempo de João, no qual ele chamou de “últimos dias” 
significando o dia evangélico, a última dispensação de misericórdia 
para a humanidade. Qualquer pessoa ou sistema religião que se seja 
contra ou baixa o padrão do evangelho é um anticristo.

No ano 96 a.C., o Apóstolo João disse que ele já estava no reino e 
em tribulação (Apoc. 1:9). Paulo estava em tribulação (1 Tessa. 3:4). 
Falando da destruição do templo (70 a.C),  Jesus disse que haveria 
grande tribulação (Mat. 24:21, Dan. 9:26-27). Jesus disse a seus 
seguidores que eles teriam grande aflição (João 16:33). Os mártires 
passarão por grande tribulação igual aos santos através das épocas ou 
eras. Nenhuma Escritura faz referência a uma tribulação de 7 anos 
que virá.

Não existe fundamento bíblico para essa doutrina. Os que aceitam tal 
doutrina interpretam mal textos como 1 Tess. 4:15-17 e Mateus 24:40. 
A teologia do arrebatamento secreto termina por ensinar uma terceira 
vinda de Cristo, a primeira em Seu nascimento em Belém, a segunda 
em Sua vinda secreta para arrebatar aos justos antes da tribulação do 
tempo final, a terceira ao fim do mundo para reinar em glória. A Bíblia 
somente ensina uma ressurreição geral na segunda vinda de Cristo, na 
qual ambos justos e injustos serão ressuscitados.

O arrebatamento:

A crença numa ressurreição secreta (o arrebatamento) 
dos crentes somente, em algum tempo antes da 
segunda vinda de Cristo.

A grande tribulação:

Um período severo de perseguição e julgamento que 
eles esperam que ocorra na terra antes de um reinado 
de mil anos.

O Anticristo:

O governante mundial que os milenialistas esperam 
que se levantará durante os anos da “grande 
tribulação”. Na série, “Deixados para trás” este 
governante mundial morre e logo é “ressuscitado” e 
habitado pelo próprio Satanás. Este “Anticristo” se 
declara ser o próprio Deus.

A marca da besta:

O Anticristo (ou besta) imporá sobre todos o 
recebimento de sua marca, sem a qual ninguém 
poderá comprar ou vender. Os que recusam, estes 
serão mortos.

A batalha do Armagedom:

A última grande batalha ao fim do tempo, o que eles 
creem será uma batalha literal e física que ocorrerá na 
terra.

O erro de 1000 anos:

Um reino terrestre com Cristo que os milenialistas 
creem que ainda virá.
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Castigo Eterno

O tema do destino final dos que 
persistem numa vida de malda-
de não fica em meras opiniões 
de homens, senão que é um as-

sunto de revelação nas Escrituras Cristãs.
Ademais, o conhecimento que possu-

ímos da maneira que Deus tratou com os 
pecadores no passado nos levaria a conclu-
são de que em algum momento ou outro a 
justiça seria imposta aos infratores culpá-
veis de Sua lei.

Na atualidade existe no mundo uma 
grande quantidade de ensinos perversos 
e um falar sentimental contra a doutrina 
bíblica do castigo dos injustos. Os homens 
se endureceram tanto pelo engano do 
pecado, que imaginam que Deus por 
completo é assim como eles são, indiferente 
se o homem faz o bem ou o mal. Portanto, 
presumem ter Sua misericórdia e seguem em 
seus pecados, entesouram ira, para si mes-
mos “no dia da ira e da manifestação do 
juízo de Deus; O qual recompensará cada 
um segundo as suas obras”. Rom. 2:5-6.

O inferno não é simplesmente uma 
condição, senão que também um lugar, 
porque nele os injustos serão “trasladados”, 
sim, “lançados no inferno” e “Ali haverá 
choro e ranger de dentes”. Lucas 13:28. 
Não é o sepulcro [túmulo], porque os justos 
assim como os injustos irão ao sepulcro 
[sepultura, túmulo]; porém, “os ímpios 
serão lançados no inferno” para ali existir 
em sofrimento consciente, porque “Ali 
haverá choro e ranger de dentes”. Essa é a 
condição e lugar no qual os perdidos serão 
lançados.

Sim, o inferno é um lugar; um lugar 
sumamente terrível; um lugar preparado. 
Preparado para quem? “Preparado para o 
diabo e seus anjos”. Mateus 25:41. Não foi 

feito para o homem, mas foi feito “para o 
diabo e seus anjos”. Os demônios sabem 
que virá sua perdição, por isso aqueles que 
estavam nos homens possuídos, clamaram, 
“que temos nós contigo, Jesus, Filho de 
Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do 
tempo?” Mateus 8:29. O inferno não foi 
preparado, no entanto, se homens escolhem 
servir ao diabo, eles compartilham seu 
destino, porque “os ímpios serão lançados 
no inferno, e todas as nações que se 
esquecem de Deus”. Salmo 9:17. “Apartai-
vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para o diabo e seus anjos”. 
Mateus 25:41.

“Como escapareis da condenação do 
inferno?” Mateus 23:33. O inferno é um 
lugar real. Seu castigo será real.

Será Eterno
Agora, apresentarei as diversas 

expressões usadas na Bíblia para descrever 
o castigo dos injustos no inferno, também a 
duração deste castigo.

1. Castigo: O Senhor tem reservado 
para “os injustos para o dia do juízo, para 
serem castigados”. 2 Pedro 2:9. Eles serão 
dignos de um “maior castigo” morrerão 
sem misericórdia (Heb. 10:28-29). Será 
eterno. “E irão estes para o tormento 
eterno”. Mateus 25:46.

2.  Morte: “Porque o salário do 
pecado é a morte” Rom. 6:23. A morte 
aqui mencionada não é uma morte natural 
que vem igual e naturalmente aos bons e 
aos maus, senão é aquela morte a qual é 
o resultado direto do pecado, porque é o 
oposto com a vida eterna. A morte natural 
não é o fim da existência consciente da 
alma, porém, simplesmente é o estado no 
qual o espírito humano é separado do corpo. 

Assim também, a morte espiritual não é o 
termino da existência consciente, e sim 
que simplesmente o estado neste mundo 
o qual a alma é separada de sua posição 
normal de comunhão e companheirismo 
com Deus (Eze. 18:20; Isa. 59:1-2;  
1 Tim. 5:6; Ef. 2:1, e Col. 2:13). Da mesma 
maneira a morte eterna da alma não é o 
fim de sua existência consciente e sim a 
separação eterna de Deus. Porém, a morte 
natural é algo repulsivo. Os homens fogem 
da morte e buscam evitá-la. É escolhida 
com toda a sua repugnância, com todos os 
seus horrores, para representar esse futuro 
estado da separação de Deus, a morte.

Será eterna. “Aquele que crê no Filho 
tem a vida eterna; mas aquele que não crê 
no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus 
sobre ele permanece”. João 3:36.

3. Escuridão. Ele “os entregou às 
cadeias da escuridão, ficando reservados 
para o juízo” 2 Pedro 2:4. Conforme 
a parábola de Cristo, os ímpios “serão 
lançados nas trevas exteriores; ali haverá 
pranto e ranger de dentes” (Mateus 
8:12). Que pensamento tão temeroso! 
Ser lançado nas trevas exteriores é o pior 
dos castigos infligidos aos homens neste 
mundo. A experiência da prisão geralmente 
é suficiente para romper a vontade do 
criminoso mais teimoso e rebelde. Assim é 
a figura do castigo no futuro. Que terrível, 
então, terá de ser a realidade! Porém, isso 
não é tudo, ao invés de ser uma experiência 
de curta duração, como o aprisionamento 
na prisão, será para sempre. “para os quais 
a escuridão das trevas eternamente se 
reserva” (2 Pedro 2:17). “Está eternamente 
reservada a negrura das trevas” (Judas 13).

Não existe um raio de esperança para o 
homem ímpio? Resposta: “Porque, quando 
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Na escatologia, o estudo dos últimos tempos, 
existe três grandes perspectivas que possuem as 
pessoas, algumas delas com variações. Estas são 

as seguintes:

Pré-milenismo 
Os defensores de uma perspectiva pré-milenial 
sugerem que se produzirá a segunda vinda do 
Senhor, na qual haverá um “arrebatamento” 
secreto ou ressurreição separada de todos os 

cristãos antes de que Cristo volte para estabelecer 
seu Reino em um suposto reino terrestre de 1000 

anos literais. Alguns pré-milenistas creem que 
o “arrebatamento” se dará antes de que comece 

sua “tribulação” imaginaria de sete anos, outros o 
veem ocorrer no meio ou no final da tribulação.

 
Pós milenismo 

Esta perspectiva observa o constante progresso 
humano sobre o mal, que progressivamente 

conduz a um mundo cristianizado, resultando 
num longo período de paz e prosperidade 
chamado de “milênio”. Esta “Era ou Idade 
de ouro” terá uma proporção crescente de 

pessoas convertidas ao cristianismo, onde o 
mal será reduzido ao mínimo e a igreja terá 

maior importância, causando reformas sociais 
e econômicas. Este milênio há fechado pela 
segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos 

mortos e o julgamento final.

Amilenismo
Amilenismo é o ensino de que não existe um 
futuro reino terrestre de 1000 anos literais, 

porém, a segunda vinda de Cristo será no “último 
dia”, no qual tanto os justos como os injustos 
serão ressuscitados, o julgamento ocorrerá e 

almas boas ou más irão receber a sua recompensa 
eterna no céu ou o castigo eterno no inferno, e a 
terra será destruída pelo fogo. Cristo estabeleceu 

seu reino na sua primeira vinda, ao dar-nos a 
salvação que nos dá poder para reinar sobre o 

pecado e o diabo neste mundo atual.
Este é o verdadeiro ensino da Bíblia.

Perspectivas 
do tempo final

Pecador há para ti refúgio? 
Senão te arrependeres, 
ao fim de seu caminho
Perecerás para sempre;

Céu ou inferno escolherás.
Tua alma a Deus rejeitará?

Decidirás teu destino;
Já tarda.

Pecador, existe para ti escape?
Sabes a onde irás?

Pense em teu destino eterno,
Lançado ao fogo estarás.

Sim ficarás esquecido
E atormentado assim,

Lembre-se que não quiseste 
estar ali.

                 — B.E. Warren

morrer…Irá para a geração de seus pais; eles nunca verão a luz” 
(Salmo 49:17-19).

4. Condenação: “E os que fizeram o bem sairão para a 
ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressurreição 
da condenação”. João 5:29. Isso expressa a forma mais elevada 
de condenação. “Por isso sofrereis mais rigoroso juízo” (Mateus 
23:14). “Como escapareis da condenação do inferno?” (v. 33).

Será eterna. “Mas será réu do eterno juízo” (Marcos 3:29). 
5. Destruição: Esta palavra “destruição”, como se aplicada aos 

ímpios, significa, não é o fim de sua existência consciente, mais 
sim sua absoluta miséria e ruína. A palavra se utiliza uma ou outra 
vez na Bíblia. Como exemplos veja Prov. 11:9; Êx. 10:7; Ecl. 7:16; 
Os. 4:6; Isa. 9:16; Gál. 1:13. “Pois que, quando disserem: Há paz 
e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição...e de modo 
nenhum escaparão”. 1 Tess. 5:3. “Cujo fim é a perdição”. Fil. 3:19. 
Todos os planos e esperanças do pecador, sim, ainda que  seu próprio 
ser seja nobre o qual Deus criou para Sua própria glória, para sempre 
será murchado e cairá na miséria e ruína eterna, destruição.

Será Perpetua. “Os quais, por castigo, padecerão eterna per-
dição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder”. 2 Tess. 
1:9. Esta destruição eterna não é o fim de sua existência consciente, 
como o contexto o demonstra, mais simplesmente é sua separação e 
expulsão final e eterna da “face do Senhor”.

6. Fogo: “Será réu do fogo do inferno” (Mat. 5:22). É  em “la-
bareda de fogo” que o Senhor Jesus será revelado desde o céu con-
tra os ímpios (2 Tess. 1:7-9). É chamado de “lago de fogo”. “Mas, 
quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos ho-
micidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e 
a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e 
enxofre” (Apoc. 21:8). “E aquele que não foi achado escrito no livro 
da vida foi lançado no lago de fogo” (Apoc. 20:15).

Será interminável. “Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo 
eterno, preparado para o diabo e seus anjos” Mateus 25:41. “Foram 
postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno” (Judas 7).

Não existe nenhuma maneira abaixo do céu para fugir da força 
desta grande quantidade de 
Escrituras que descrevem o 
destino terrível dos ímpios. 
1. Se aplicam aos ímpios. 2. 
Se aplicam ao tempo além do 
dia julgamento ou juízo. 3. O 
castigo que representam é ter-
rível. A linguagem descreve 
um futuro estado de castigo 
eterno, de dor consciente, so-
frimento, tormento e miséria 
no inferno.

Leitor, não se deixe 
enganar pelas falsas dou-
trinas dos homens. Você 
deve obedecer a Palavra de 
Deus e “fugir da ira futura”  
(Mat. 3:7).     F.G. Smith                                                           



Erros dos últimos tempos

Quando Jesus disse aos 
discípulos que o templo seria 
destruído, eles perguntaram-
lhe quando isso ocorreria, e 

também qual seria o sinal da sua vinda 
e o fim do mundo. Jesus lhes respondeu: 
“Acautelai-vos, que ninguém vos 
engane. Porque surgirão falsos cristos 
e falsos profetas, e farão tão grandes 
sinais e prodígios que, se possível fora, 
enganariam até os escolhidos”. Mateus 
24:4b e 24.

Atualmente, quando se trata de 
teorias dos últimos tempos, não existe 
uma escassez de falsos profetas com suas 
predições de grandes sinais e milagres. 
Pré-mileanistas encabeçam a lista com sua 
terrível ficção científica (com predições 
de eventos): um arrebatamento secreto, 
uma grande tribulação, o surgimento de 
um anticristo com potência mundial, 
Armagedom, etc. O problema é que tudo 
isso não é bíblico!

As palavras que Jesus disse aos 
saduceus, hoje se encaixam perfeitamente 
no mundo que professa ser cristão. 
“Errais, não conhecendo as Escrituras” 
(Mateus 22:29). Ensinos bíblicos sãos 
podem destruir cada um destes mitos 
milenários e iluminar almas honestas 
com a apropriada construção acerca suas 
escrituras mal interpretadas.

Muitos adeptos destes ensinos 
nem ainda entendem os fundamentos 
da verdadeira salvação bíblica e muito 
menos deveriam tentar desemaranhar 
a linguagem altamente simbólica de 
Apocalipse e das profecias de Daniel. 
Tais facilmente parecem ser levados por 
sonhadores milenares de nossa época pelo 
caminho do jardim do erro a fantásticas 
“profecias” dos últimos tempos. De fato, 
este caminho que “parece bom” é muito 
andado, enquanto erros pré-milenismos 
mantêm a proeminência nesta geração a 
qual é quase sem instrução na Bíblia.

Filmes e livros do fim dos tempos 
estão capturando as mentes do público. 

Tal propagação esmagadora está 
aprofundando a decepção religiosa das 
multidões de pessoas. A incrivelmente 
popular série de livros “Deixados para 
trás” de Tim LaHaye e Jerry Jenkins têm 
a muitos esperando pelos eventos que 
nunca vão ocorrer.

O fato bíblico deste assunto é, 
a gloriosa segunda vinda de Jesus 
Cristo–virá de maneira mais visível e 
gloriosa, na qual o justo e o injusto irão 
ser ressuscitados, e o julgamento final 
irá começar. Este é o último dia e o 
tempo logo deixará de ser. Todos serão 
recompensados segundo as obras feitas 
no corpo e irão ao céu ou ao inferno. 
Nenhum período milenar jamais sobrevirá 
a terra, visto que, a terra será queimada e 
se fundirá.

“Por isso, amados, aguardando estas 
coisas, procurai que dele sejais achados 
imaculados e irrepreensíveis em paz.”  
2 Pedro 3:14.

Como declarou um escritor, o diabo 
trabalha para enganar as pessoas destas 
duas maneiras: algum outro caminho em 
vez de Cristo, ou algum outro tempo em 
vez de agora. Um dos efeitos subjacentes 
que prejudicam o ensino milenar é “a 
teoria de uma segunda oportunidade”, 
ainda que não a ensinem diretamente. 
Alguns sem dúvida adiarão o buscar 
diligentemente a verdadeira salvação 
até que eles vejam que os “sinais” 
comecem a ocorrer. Logo, eles se porão a 
trabalhar, pelo menos é isso que pensam, 
ainda que subconscientemente. Que 
horror inesquecível se apoderará de tais, 
quando a segunda vinda de Cristo os leve 
diretamente ao Julgamento do Trono 
Branco.

Existe um notável paralelo nos 
conceitos errôneos popularmente cridos 
com respeito a primeira e a segunda vinda 
de Cristo. Antes do cativeiro babilônico, 
os levitas eram os que copiavam e 
explicavam a lei escrita. Depois do 
exílio, certos mestres judeus, chamados 

escribas, que eram clérigos treinados, 
chegaram a sua preeminência. Não 
somente copiavam a lei escrita, senão 
também formulavam normas detalhadas 
feitas por autoridades posteriores, com 
suas especulações e interpretações 
das Escrituras. Isso foi chamado de 
lei oral ou tradições dos anciãos. Eles 
incorporaram essa ao Talmude, o qual 
foi aceito com mais autoridade que as 
próprias Escrituras no tempo quando 
veio Cristo. Consequentemente Jesus 
os denunciou, dizendo que eles haviam 
“invalidado assim a palavra de Deus pela 
sua tradição”. Marcos 7:13.

Destas escrituras não inspiradas, os 
judeus equivocadamente esperavam que 
seu Messias anunciasse o começo de um 
reino literal e político onde eles pudessem 
ser livres de seus inimigos, recuperar a 
terra da Palestina e fazer reinar a Ele em 
outra época de ouro para Israel. Dado em 
grande parte por ensinos falsos, Israel 
recusou a seu Messias.

Não é notavelmente paralelo? Um 
reino terrestre, com eventos terrestres 
e políticos! Consequentemente muitos 
perderam a entrada ao reino espiritual o 
qual Jesus estabeleceu em Sua primeira 
vinda.

Igualmente, muitos agora, enquanto 
estão esperando uma época que não virá, 
perdem a entrada ao verdadeiro reino de 
Deus e reinar nele. Eles talvez te dirão de 
“anticristo” e uma “tribulação”, porém, 
não podem testemunhar de uma libertação 
presente do poder das trevas (pecado), e 
de ser trasladados ao reino de Seu amado 
Filho (Colossenses 1:13).

Enquanto, o diabo tem pessoas 
desviadas por causa das más interpretações 
de muitas Escrituras, particularmente 
no Apocalipse, almas estão cegas a 
verdade que realmente está contida aí. 
Consequentemente, elas estão expostas 
a manobras de espíritos enganosos e 
têm chegado a ser vítimas de decepções 
religiosas.                 Irmã Susan Mutch


