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Você vai para o inferno? Alguns dos seus entes queridos já estão lá? Não há razão para
alarme. O inferno não é o que a maioria das pessoas imagina. A Bíblia revela a
confortadora verdade sobre este assunto tão mal compreendido.

MILHÕES de pessoas estão totalmente confusas sobre o inferno. O que e? Onde fica? Quem
realmente vai para lá? E por quê?

O inferno será um lugar numa localização geográfica? Será no interior da terra ou em
qualquer outro lugar no universo?

Ou a palavra “inferno” reflete simplesmente um estado mental incomodo aqui na terra?

Por que essa divergência?

Provavelmente porque muitos dos que crêem num céu simplesmente não podem aceitar a
idéia de que um Deus amoroso e misericordioso enviaria alguém para um local de tormento
eterno!

O que os eclesiásticos pensam

Muitos teólogos não acreditam num verdadeiro inferno. Eis a opinião de um deles: “Na
essência, o inferno é a separado de Deus - não é realmente uma tortura, mas um tormento”.

Um outro descreveu o inferno como “uma condição da existência humana”. Um clérigo
australiano disse que a idéia que surgiu no século dezenove de um fogo infernal, continuamente
ardendo, pinta Deus como pior do que Hitler.

O inferno ardente

Quase todo o mundo admite um dos dois
extremos sobre o inferno. Um grupo nega
totalmente a sua existência. Considera-o uma
superstição antiga que não tem relação com a vida
moderna.

Outro grupo descreve o inferno como um lugar
terrível de tormento eterno, onde o Diabo reina, e
seus demônios, cheios de júbilo, torram os
pecadores. De acordo com essa idéia, há muito
choro e lamento palavras de agonizantes impropérios e gritos dos que estão no tormento eterno.

Eis aqui um resumo desta crença popular tirada da Enciclopédia Americana: “Como
geralmente se compreende, o inferno é a morada dos espíritos maus; as regiões infernais... para
onde as almas perdidas e condenadas vão após a morte, para sofrer os tormentos indescritíveis e
a punição eterna... Alguns acreditam que este foi o lugar criado pela Divindade para punir, com
severidade inconcebível, e por toda a eternidade, as almas dos que pela descrença ou pela
adoração de deuses falsos fizeram-na ficar irada. É o lugar da vingança divina, de cólera, sem
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fim. Esta a idéia de maior aceitação por parte dos cristãos, católicos e protestantes. E também a
idéia que se incorpora na concepção dos maometanos... A apresentação principal do inferno,
olhada do ponto de vista hindu, persa, egípcio, grego, e teólogos cristãos e essencialmente a
mesma” (do artigo sobre “Inferno”).

Mas por que as pessoas crêem no que dizem? De onde ou de quem vieram essas idéias
populares?

Dos filósofos

Poucos homens influentes, desde o tempo de Cristo, deixaram escritos e ensinamentos que
foram universalmente aceitos, que chegaram até a se tornar doutrinas para o mundo que professa
o cristianismo. Um dos mais importantes deles foi Agostinho (345-430 d.C.).

Agostinho concluiu que precisava haver uma limpeza temporária das almas imperfeitas no
fogo do purgatório. Ele, tal como muitos dos primeiros teólogos cristãos, foi influenciado pela
“doutrina pré-cristã” - a doutrina dos antigos filósofos pagãos, e outros primeiros pais da igreja
(veja Enciclopédia Britânica, 11a. edição, artigo “Purgatório”).

Dante Alighieri (1265-1321) escreveu um poema tremendamente popular, A Divina
Comédia, em três partes - Inferno, Purgatório, e Paraiso. “De todos os poetas dos tempos
modernos”, diz um autor, “Dante Alighieri foi, talvez, o maior educador. Ele provavelmente
influenciou o curso da civilização mais do que qualquer outro homem desde o seu tempo... [Ele]
escreveu... uma história imaginária e visionária de uma jornada dos horrores do inferno - um
longo poema contendo certas frases que prenderam a atenção do mundo como, por exemplo:
‘Abandonai toda a esperança, vós que entrais aqui’”.

Está registrado que Dante ficou tão fascinado e encantado com as idéias e pensamentos dos
filósofos Platão e Virgílio que acreditou serem eles divinamente inspirados.

Mas quem era Platão e Virgílio?

Diz a Enciclopédia Americana: “Virgílio, poeta pagão, 70-19 a.C., pertencia à escola
nacional do pensamento pagão romano, influenciado pelos escritores gregos. Os cristãos da
Idade Media, inclusive Dante, acreditavam ter ele recebido uma certa porção de inspiração
divina”.

Platão, nascido em Atenas, Grécia, 427 a.C., foi discípulo do famoso Sócrates. A famosa
obra literária de Platão, Fédon, ensinava a imortalidade da alma - base de outras obras sobre a
doutrina do inferno eterno onde se presumia que as almas dos perversos eram punidas
eternamente.

Assim o conceito esposado pelo mundo sobre o inferno é, admissivelmente, produto do
pensamento e da especulação humana, quando o homem tentava desvendar o destino final dos
perversos.
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E o que acontece com os bilhões de seres humanos

Antes de examinarmos a luz da Bíblia se as idéias populares sobre o inferno podem ser
verdadeiras, vamos seguir o conceito do inferno até encontrar uma conclusão lógica. Neste
planeta existem mais de cinco bilhões de pessoas. As nações mais populosas são: China, Índia e
outras partes da Ásia. Mas, apesar dos esforços dos missionários ocidentais, mais da metade dos
habitantes da terra nunca sequer ouviu falar do único nome pelo qual os homens podem ser
salvos (Atos 4:12).

Pensemos agora o que isso significa. Se todos os descrentes forem imediatamente para um
inferno ardente ao morrerem, o inferno tal como a maioria aceita como verdadeiro, então mais da
metade dos homens que já viveram na terra foram destinados a esta terrível pena, sem nunca
terem tido a chance de escapar.

Você poderia sinceramente acreditar que este é
o produto da mente de um Deus de amor, todo-
misericordioso, e onisciente?

Estas são nossas alternativas: ou o Criador
revela a verdade deste assunto em Sua Palavra
inspirada, ou então temos que confessar que
realmente não sabemos. Ou acreditamos no que a
Bíblia diz, ou temos, se formos racionais e
sinceros, que confessar a nossa ignorância.

Que diz Deus, na Bíblia, sobre o inferno?
Você poderá ficar surpreso! Então, não deixe de ler e estudar todas as referências dadas em
resposta às perguntas nesta lição. Comprove você mesmo a verdade de Deus!
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L I Ç Ã O 4 – O Que é o Inferno?

Cristo falou do “fogo do inferno”

1. Segundo Cristo, que punição cairia finalmente sobre os que se recusam a parar de pecar? Marcos
9:43. (É óbvio que ele não quis dizer que deveríamos mutilar partes do corpo, mas, parar de usá-las na
prática do pecado).

Comentário: “Inferno” é uma palavra portuguesa. Quando Marcos registrou as palavras de
Cristo, ele as escreveu na língua grega. A palavra traduzida por “inferno”, que Marcos foi
inspirado a escrever, e GEENA. Visto que neste versículo Cristo diz que o pecador vai “para o
inferno, para o fogo”, conclui-se que os que vão para o geena receberão a punição do fogo.

2. Lembre-se, então, de que Cristo associou a palavra grega geena com fogo. De que
maneira Cristo enfatizou, em Marcos 9:45, o que disse no versículo 43?

Comentário: Marcos escreveu a mesma palavra geena, em grego, aqui no versículo 45, que
usou no versículo 43. Os tradutores da Bíblia, no entanto, escolheram a palavra portuguesa
“inferno” [em inglês vemos que escolheram “hell”], para a palavra grega geena. Aprenderemos
depois o verdadeiro significado desta palavra.

3. Como Cristo reenfatizou o que disse sobre “fogo do inferno”? Versículo 47.

Comentário: Outra vez, a palavra grega usada por Marcos, neste versículo, e geena, que
claramente se refere a fogo! Mas “há outras palavras de origem grega e hebraica, na Bíblia, que
também foram traduzidas por ‘‘inferno”.

Fonte de Erros

E preciso entender claramente que há quatro palavras diferentes, em várias versões da
Bíblia, traduzidas por “inferno” (do vocábulo latino, infernus, de infer: inferior, que está abaixo).
Elas são cheol, a palavra hebraica, (transliteração do hebraico “che'ôl” ou “xe'ôl”) e hades,
tártaro e geena, três palavras gregas.

As palavras cheol (usada no Antigo Testamento) e hades (no Novo), significam a mesma
coisa: simplesmente, sepulcro, ou tumulo (ver Salmo 16:10 e Atos 2:27). Em várias versões
portuguesas da Bíblia, ou traduziram corretamente por sepulcro ou túmulo, ou seus tradutores
optaram pelas transliterações, hades e cheol.

Não obstante, em algumas versões, serviram-se da palavra “inferno” para traduzir o vocábulo
grego hades (ver Mateus 16:18 e Apocalipse 1:18).

Outra palavra grega, traduzida por “inferno”, e tártaro. Esta palavra aparece apenas uma vez
como verbo em II Pedro 2:4, onde foi traduzida “lançada no inferno”. Tártaro não se refere aos
seres humanos, mas à reclusão dos anjos caídos (demônios). Seu significado é “trevas do
universo físico”, “trevas do abismo” ou “prisão”.
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Mas, e Geena? Esta palavra grega é derivada do nome do estreito e pedregoso vale de
Hinom, que fica a pouca distância de Jerusalém. No tempo de Jesus era o local onde se
queimavam detritos. O lixo, a sujeira e os cadáveres de animais e criminosos detestáveis eram
jogados no fogo do geena, ou no vale de Hinom. Geralmente o que caía nesse vale era destruído
pelo fogo, ficava totalmente queimado. Portanto, Cristo usou a palavra geena para descrever o
destino dos pecadores que não se arrependem.

Para onde se vai, após a morte?

Segundo a Bíblia, quando uma pessoa morre e é enterrada, não sabe absolutamente de nada
(Eclesiastes 9:5). Ela meramente fica ali silenciosa como se estivesse em “sono profundo”,
totalmente alheio a tudo.

Vamos rapidamente examinar algumas escrituras que ilustram este conhecimento importante.

1. Que sucede aos homens e aos animais? Eclesiastes 3:19. Todos vão para um mesmo lugar
quando morrem? Versículo 20 e Gênesis 3:19.

2. Há alguma lembrança de Deus na morte? Salmo 6:5.

Comentário: A morte e o oposto da vida. A morte é a cessação de toda atividade biológica, o
fim da vida.

3. Para que lugar, segundo Deus, o homem vai quando morre? Eclesiastes 9:10.

4. O Verbo tornou-se Jesus pelo ato de encarnação. Jesus era Deus encarnado - Deus feito
came (João 1:14). Cristo teve o mesmo corpo mortal de que somos compostos? Hebreus 2:14. E
não teve Ele também de ir para o túmulo como os outros mortais? Atos 2:31.

Comentário: O original grego, em Atos 2:31, e hades que, como você já sabe, significa
“sepultura”. Jesus não viu a corrupção (não se decompôs na tumba) porque Ele ressuscitou após
três dias e três noites.

Ressuscitado para o julgamento

Você já deve ter ouvido certos ministros dizerem que os descrentes vão direto para o fogo do
inferno quando morrem. Se há um local de tormento eterno, então, isto significa que eles estão
condenados ao fogo infernal antes de serem formalmente julgados e sentenciados. Vamos ver
quando e como os mortos serão julgados por Deus.

1. Haverá uma futura ressurreição para o julgamento dos mortos não salvos? João 5:28-29.
(A palavra “condenação”, versículo 29, é melhor traduzida como “juízo” ou “julgamento” nas
traduções mais modernas.)

Comentário: Aqui estão outras provas de que os mortos não-salvos não estão sendo
atormentados em um inferno de fogo. Eles estão agora mortos. Mas haverá um tempo (“vem a
hora”, disse Jesus) quando eles serão ressuscitados para o julgamento.
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2. A primeira frase de Apocalipse 20:5, e os versículos 11-12, também provam que haverá
uma ressurreição futura para o julgamento? (Note que a primeira frase no versículo 5 descreve
um evento separado: a primeira ressurreição.)

Comentário: Alguns mortos, os “mortos em Cristo”, serão ressuscitados à vida eterna na
primeira ressurreição, no tempo da segunda vinda de Cristo (I Tessalonicenses 4:16-17). Mas o
“resto dos mortos” não reviverão por mil anos. Então eles serão ressuscitados para a vida mortal.
Estes são os mortos não-salvos que se levantarão na segunda ressurreição, para serem
“julgados.”

O julgamento do Grande Trono Branco descrito em Apocalipse 20:11-12 é o período
quando a vasta maioria da humanidade (os mortos, e a maioria dos que estão vivos hoje) serão
ressuscitados e terão a primeira chance de conhecer o plano de salvação de Deus. Estes bilhões
são aqueles que nunca ouviram ou compreenderam o caminho de vida de Deus.

Ao fim do período de julgamento, Deus dará a sentença, o sentença, a cada um. A grande
maioria herdará a vida eterna. Os comparativamente poucos que rejeitarem a verdade de Deus e,
obstinadamente, recusarem a se arrepender, serão sentenciados a morte para sempre, não a
punição eterna.

3. Haverá então a ressurreição da “segunda morte”? Apocalipse 20:13-15.

Comentário: Apos o período do Julgamento do Grande Trono Branco, os que foram
incorrigíveis durante as suas vidas, os que pereceram no mar, ou na terra (a palavra grega para
“inferno” e hades no versículo 13), serão ressuscitados a vida física. Eles serão, então,
formalmente julgados por Deus e sentenciados a morte eterna!

A Bíblia claramente diz que os mortos estão realmente mortos, e que a hora em que os
mortos não-salvos serão julgados ainda está no futuro.

Morte Pelo Fogo

Qual é a pena final, o “salário”, ou recompensa, do pecado! Será a vida eterna em tormento?
Ou será o esquecimento eterno? Qual é o destino final dos pecadores incorrigíveis? A Bíblia
esclarece a verdade.

1. Qual e o “salário do pecado”? Romanos 6:23.

Comentário: O “salário do pecado é a morte”. Morte é o oposto de vida. O salário final que
os incorrigíveis receberão será a completa cessação da vida.

2. Que adverte Paulo em relação ao julgamento ou sentença daqueles que, conhecendo os
mandamentos de Deus, e tendo provado o Seu caminho de vida, pecarem deliberadamente?
Hebreus 10:26-27. Eles viverão em tormento no fogo, ou serão “devorados” por ele? Versículo
27.
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3. Jesus compara os falsos profetas que não praticam boas obras como às árvores que não
produzem bons frutos? Mateus 7:15-19. Que disse que aconteceria com eles? Versículos 19. Será
que um material combustível que alimenta o fogo apenas atormenta, ou extingue quando
queima? Cristo disse que todos os que não produzem “bons frutos” igualmente serão lançados no
fogo? Versículos 17-19.

4. Que disse Jesus aos escribas e fariseus que não se arrependiam? Mateus 23:33.

Comentário: O original grego para “inferno” é geena, significando o vale de Hinom. Cristo
usou o fogo, que destruía o refugo no vale de Hinom, como um tipo de destino final - completa
destruição - do perverso pelo fogo. Esses líderes religiosos rebeldes e teimosos podiam
compreender bem a analogia de Cristo. Eles sabiam que estavam sendo ameaçados de completa
destruição pelo fogo!

5. Que advertiu Cristo sobre o que aconteceria aos que não se arrependessem de seus
caminhos pecaminosos? Lucas 13:3.

Comentário: “Perecer” significa parar de existir, e não continuar vivendo. A vida eterna
em tormento não é o que Deus decretou para os pecadores incorrigíveis!

O castigo revelado na Bíblia é a morte - a cessação da vida para sempre. Vida eterna é
algo que não possuímos ao nascer. É o dom de Deus para os que O obedecem (Romanos
6:23). A vida eterna e a morte estão em contraste através de toda a Bíblia.

6. Cristo mostrou na parábola do joio que haverá uma colheita futura? Mateus 13:30. Disse
também que os maus - o “joio” - serão logo a seguir queimados? O mesmo versículo.

Comentário: Nessa parábola Cristo compara a terra a um “campo” (versículo 24), o povo
obediente ao “trigo” (versículos 25, 29), e os desobedientes ao “joio” (versículos 25, 29, 30).

7. Malaquias 4:1 mostra também que o destino final do perverso será a destruição pelo
fogo? Será este fogo tão ardente que queimará – consumirá - o perverso? O mesmo versículo.
Que sobrará do perverso? Versículo 3. Quem vai queimar o perverso - Satanás com os seus
demônios, ou o Deus Eterno? O mesmo versículo.

Comentário: O “fogo do inferno” do qual a Bíblia fala terá uma temperatura de milhares
de graus, mais quente do que o fogo imaginário do "inferno", de que fala a maioria dos
pregadores - cuja temperatura não é suficiente apenas para atormentar, mas para consumir,
diz a Bíblia. Os desobedientes nunca mais vão existir.

A Bíblia mostra que aos que foram concedidas “grandíssimas e preciosas promessas” (II
Pedro 1:4) e propositadamente desobedecem e recusam a se arrepender, colherão o salário do
pecado - a morte eterna (Romanos 6:23). Devemos aceitar esta escritura pelo que diz. As
tentativas dos muitos teólogos para explicar a morte, interpretando-a como mera “separação de
Deus”, não se podem conciliar com as Escrituras. É claro que a morte não é vida eterna num
inferno eterno cheio de tormentos terríveis.
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Uma análise que podemos fazer e é fácil compreender aos que são pais. Será que qualquer
pai ou mãe gostaria de ver seus filhos sendo atormentados por toda eternidade. Imagina isso!
Eles vendo os filhos deles passando por terríveis dores, ouvindo berros incríveis de seus filhos de
tanta dor do fogo lhes queimando e atormentando por toda eternidade. Então lhes pergunto, se
nós que somos pecadores e fracos não podemos fazer tal coisa com nossos filhos, como pode
então um Deus de amor fazer este tipo de coisa sendo que o amor Dele é infinitamente maior que
o nosso que somos humanos!!! Mas, é claro que não. A morte dos que se recusam a arrepender
será rápida e sem dor. Eles simplesmente deixarão de existir. Será como nunca tivessem existido,
ou nascido, nessa vida.

O autor desta fraude não e outro sendo o pai da mentira - Satanás o diabo (João 8:44). Se
você aceitou esta falsa doutrina, e por isso vem sofrendo agonia mental, agradeça a Deus que
agora lhe abriu os olhos para compreender a verdade.

O que é o “lago de fogo”?

E agora vem uma revelação interessante. Especificamente o que é o fogo de geena que
consumirá os perversos? Quando e onde ocorrerá?

1. Todos aqueles que propositadamente recusarem a se arrepender, persistindo na
transgressão dos mandamentos de Deus, irão finalmente para um lago de fogo e enxofre?
Apocalipse 21:8.

Comentário: Já vimos que o destino dos perversos é o fogo de geena. Assim geena e lago de
fogo são a mesma coisa. Um fogo de altas proporções teria a aparência de um lago ardente, por
isso e assim comparado.

2. Causará Ele a morte do perverso? Note Apocalipse 21:8. Também note que morte ele vai
causar.

Comentário: Nós, os mortais, morremos uma vez, porque o nosso corpo se desgasta (Hebreus
9:27). Mas se alguém provar a segunda morte, terá sido julgado por Deus e considerado culpado
de persistência na desobediência e incorrigível rebelião. A segunda morte será para toda a
eternidade.

3. Após o cumprimento do plano de Deus para a humanidade, irão as chamas do “lago de
fogo” purificar a superfície da terra, ardendo num imenso fogo de abrangência mundial? II Pedro
3:7, 10. Serão queimadas todas as coisas criadas pelo homem, bem como o resto das pessoas que
não receberam a salvação e a vida eterna por causa da rebelião voluntária contra Deus? Os
mesmos versículos e Apocalipse 20:15.

Comentário: Aqui está à descrição de Deus de como será o fogo do inferno final, que ainda
virá. Que ainda não ocorreu. Em parte alguma de toda a Bíblia há referência sobre as almas que
irão para baixo da terra, entrando no fogo do inferno, ou de tortura por toda a eternidade. Ao
contrário, a Bíblia mostra que todos os seres humanos incorrigíveis, e suas obras, serão
destruídos de uma vez por todas, para sempre.
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4. Serão os perversos reduzidos a cinzas pelo fogo que consumirá a superfície da terra?
Volte de novo a Malaquias 4:3.

Comentário: As cinzas podem ser atormentadas para todo o sempre? Claro que não! A
morte que os perversos incorrigíveis sofrerão será um castigo final, cuja consequência será
para toda a eternidade, mas não uma ação continua e eterna. Há muita diferença entre a pena
que se inflige a um culpado (castigo) e a ação de estar infligindo a pena (castigando). “O
salário do pecado é a morte”, Romanos 6:23, e não a vida eterna no fogo do inferno.

O fogo do inferno “nunca será extinto”?

1. João Batista falou alguma vez sobre o “fogo inextinguível”? Mateus 3:12; Lucas 3:17.

2. Jesus disse que o fogo do inferno nunca seria “extinto”? Marcos 9:43-48. (Lembre-se
de que a palavra grega para “inferno”, nos versículos 43, 45 e 47, é Geena.)

Comentário: Jesus repetiu esta afirmação cinco vezes com toda ênfase. Mas as pessoas tem
descuidadamente interpretado que “o fogo que nunca será extinto” (versículo 43) será um fogo
de tortura que já existe há séculos, e que continuará a existir por toda a eternidade. Mas nos já
provamos que esta idéia e inteiramente errônea! Note a verdade bíblica sobre o fogo
inextinguível do inferno.

3. Deus advertiu (ha mais de 2.500 anos) aos habitantes de Jerusalém que Ele acenderia um
fogo nos portões de Jerusalém que não seria apagado? Jeremias 17:27. Mas o que faria este fogo
aos habitantes dos palácios da cidade? O mesmo versículo.

Comentário: Este fogo ocorreu alguns anos depois, e destruiu todas as casas de Jerusalém
(Jeremias 52:13). Desde que Deus disse que esse fogo “não será apagado” e desde que não
continua aceso, e óbvio que se apagou por si mesmo, após consumir todos os materiais
combustíveis.

4. Que punição caiu sobre as cidades famosas de Sodoma e Gomorra? Genesis 19:24. Foi
um fogo real que destruiu os seres humanos? Lucas 17:29. Que lemos em Judas 7 sobre esse
acontecimento? Ha ainda um fogo queimando naquelas cidades que Deus destruiu há muito
tempo?

Comentário: Claro que não! A expressão “fogo eterno” em Judas 7 quer dizer um fogo que
tem resultados permanentes ou eternos - obviamente não um fogo que arde para sempre. Sodoma
e Gomorra foram destruídas totalmente há muitos séculos - não mais estão ardendo.

O fogo que queimou essas cidades malignas simplesmente apagou-se por si mesmo após
consumir todos os materiais combustíveis. Estas escrituras provam que o “fogo que nunca será
apagado” não atormentará ninguém para sempre.

O fogo nunca foi apagado ou acabado prematuramente por ninguém. As chamas meramente
cessaram quando não havia mais nada para consumir. Assim também será com o fogo final do
geena que consumirá o iníquo. Será inapagável mas finalmente cessará por si mesmo.
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“Vermes que não morrem”

Uma afirmação interessante encontra-se em Marcos 9:44, 46 e 48. Nesses versículos Cristo
se refere ao bicho que “não morre”. Edição Revista e Atualizada no Brasil, daqui em diante
abreviada ERAB, mostra “verme”. Esses serão vermes imortais?

Há quem pense que Jesus se referia às pessoas como vermes, e que o que Ele estava
tentando dizer era que essas “pessoas” nunca morrem mas vivem para sempre em tormento
agonizante. Todavia, os que acreditam nisso deixam de observar que Jesus falava do “verme”
deles. Portanto os perversos não são os “vermes”.

Que misterioso “verme” e esse, que não morre? Veja o que Jesus quis dizer.

Jesus claramente se referia, como as anotações as margens de muitas Bíblias comprovam, a
Isaías 66:24, onde uma afirmação similar é feita sobre “o seu bicho [ERAB = “o seu verme” - o
verme de “cadáveres” (Não deixe de ler esse versículo em sua Bíblia.)

Portanto, que e o “verme” de um cadáver que está apodrecendo? Se você já viu alguma vez
um cadáver em putrefação, a resposta deveria ser óbvia. Para eliminar todas as dúvidas, vemos
que os dicionários definem a palavra grega e hebraica traduzida por “bicho” ou “verme” em
Marcos 9:44 e Isaías 66:24 como “vermes” ou “larvas”.

Quando um corpo morto ocasionalmente caía numa das protuberâncias rochosas, acima do
fogo do vale de Hinom, este ficava logo infestado de vermes e larvas, que eram postas pelas
moscas. Estes eram os vermes a que Cristo se referia quando disse: “não lhes morre o verme”
(ERAB).

Mas Jesus não quis dizer que cada verme continuaria vivendo para sempre. Na verdade, as
larvas que sairiam dos ovos, comeriam a carne, e continuariam em forma de larva apenas alguns
dias, e depois passariam pela metamorfose e, finalmente, emergiriam como moscas. Os vermes
não morreriam - eles se tornariam em moscas. Depois, as moscas morreriam.

A confusão feita por algumas pessoas a respeito desta afirmação simples de Cristo deveria
ser uma lição objetiva, para se ter sempre cuidado de usar a sabedoria e o bom senso ao estudar a
Palavra de Deus. O Espírito Santo é espirito de “moderação” [bom senso] (II Timóteo 1:7).
Sempre que encontrarmos escrituras de difícil compreensão como esta, lembremo-nos de
examiná-las com cuidado para não tirarmos conclusões apressadas e erradas.

A parábola de Lázaro e o rico

A parábola de Jesus sobre Lázaro e o homem rico (Lucas 16:19-31) é talvez um dos textos
mais frequentemente usados pelos que tentam provar a existência de um fogo eterno do inferno.

Que lição quis Jesus ilustrar com essa parábola tão mal interpretada? Vamos estudá-la
cuidadosamente, comparando-a com outras escrituras mais claras.
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1. Lázaro - o mendigo pobre, mas justo morreu? Lucas 16:22. Ele foi carregado depois pelos
anjos para o “seio de Abraão”? Mesmo versículo.

Comentário: Se somos de Cristo, somos herdeiros com Abraão para receber as promessas
que Deus lhe fez (Gálatas 3:29). Por meio da fé, todos podemos nos tornar “filhos” espirituais
“de Abraão” (versículo 7). Espiritualmente falando, esta é uma relação íntima e estreita - com
Abraão. Ficaremos juntos, bem aconchegados a ele, ao compartilharmos as promessas. Este é
o sentido em que o justo Lázaro foi levado ao “seio de Abraão”.

Quando, então, Abraão e Lázaro da parábola de Jesus, vão realmente, receber as promessas?
A resposta dada na Bíblia é que Abraão e os santos - sua “semente” espiritual - herdarão as
promessas no tempo da ressurreição dos justos, quando Jesus Cristo retornar a terra.

2. E que aconteceu com o rico pecador da parábola de Jesus? Ele morreu também? Lucas
16:22. Nós o vimos levantando os seus olhos, indicando que fora ressuscitado, e clamando a
Abraão por algumas gotas de água para refrescar sua língua, já em estado de agonia mental?
Versículos 23-24.

Comentário: A palavra “inferno” aqui e traduzida do grego hades, que sabemos significar
“sepultura”. Não é traduzida da palavra grega geena, que representa um lago de fogo futuro que
destruirá o iníquo para sempre. O rico é descrito no momento exato em que se levanta da
sepultura na ressurreição.

Esta frase descreve Abraão e Lázaro já tendo herdado a vida eterna no reino de Deus (Mateus
25:34). Eles já terão sido imortais por mais de 1.000 anos antes que o rico iniquo será
ressuscitado para ser queimado no lago de fogo (Apocalipse 20:4-5, 13-15). Esta parábola não dá
nenhuma indicação senão a de que o rico teria permanecido morto em sua tumba até a sua
ressurreição.

Ao ressuscitar, o homem rico verá as chamas do lago de fogo (Geena) que começa a
envolvê-lo. Ele tem consciência de que as chamas o destruirão para sempre. Em grande agonia
mental, ele pede apenas um pouco de água para refrescar a língua, que ficou ressequida por causa
da sua angústia. Ele não pede um balde ou rios de água para apagar o fogo. Ele sabe que isso lhe
seria negado.

3. De acordo com o relato, como respondeu Abraão ao rico? Lucas 16:25-26.

Comentário: O grande “batismo” entre os dois representa a diferença entre a mortalidade
e a imortalidade. Aqueles que se tornarem imortais nunca mais morrerão porque terão
herdado a vida eterna. Abraão e Lázaro figuram no lado da imortalidade - o rico fica no
lado da mortalidade, diante da iminente morte eterna pelo fogo.

Esta parábola descreve claramente que o rico quer avisar os seus parentes (versículos 26-28),
não percebendo o tempo que já se passou desde sua morte, e que toda a humanidade já teve uma
oportunidade de salvação.
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A parábola de Lázaro e o rico não confirma um estado de estar sofrendo castigo contínuo e
eterno da parte de Deus no fogo do inferno. Pelo contrário, Cristo usou esta pequena ilustração
para descrever, aos seus ouvintes, a realidade da ressurreição dos mortos, tanto do justo quanto
do iníquo. Ele descrevia a ressurreição à vida eterna em contraste com o destino final do iníquo:
a morte, por toda a eternidade.

Deus é Amor

Por que tanta gente tem uma idéia falsa sobre o inferno? Porque não compreende o plano-mestre
de Deus para a salvação.

O propósito de Deus não é atormentar ou torturar ninguém. Ele é amor (I João 4:8). Ele nos
fez mortais. Ele não condenará ninguém por ignorância, e fará tudo para que todos aprendam
finalmente a verdade, e tenha a oportunidade real da salvação, após sincero arrependimento,
não importando quão terríveis tenham sido os seus pecados.

Os obedientes receberão o dom gratuito da vida eterna, mas os desobedientes o “salário”
que merecem (Romanos 6:23). Este é a segunda morte ou morte final. Estas são as duas
alternativas que Deus coloca diante de todos nós.

Estas verdades não deviam inspirar o terror irracional que a idéia do castigo contínuo e eterno,
no fogo do inferno, tem inspirado a tanta gente. Por outro lado, lago de fogo devia servir como
advertência para todos os que conhecem o caminho de vida de Deus e ainda,
obstinadamente, recusam obedecê-lo.

Conclusão

Cheol, foi a palavras traduzida do Hebreu em 4 palavras que foi escrito em hebraico que
foi escrito o Novo Testamento, foi traduzida em:

Cheol e Hades
Tártaro
Geena

O seus significados são:

Cheol e Hades: Sepulcro ou túmulo ou sepultura
Tártaro: Trevas do abismo ou prisão
Geena: Um local no vale de Hinom onde se queimavam os lixos, animais e criminosos
violentos.

Todas as vezes que essas palavras aparecem na Bíblia no Antigo e Novo Testamento, os
tradutores escreveram somente uma palavra que é "inferno". Os tradutores de
outras línguas também fizeram o mesmo erro. Em Inglês, por exemplo, a única palavra
encontrada para substituir todas as quatro é "hell".



Lição 4

http://www.osmisteriosdedeus.com 14

Você agora comprovou por si mesmo que a idéia de um inferno sempre ardente não tem
fundamento na Bíblia. Jesus Cristo veio para nos livrar da ignorância, do temor e da superstição,
e para nos dar a vida eterna. Graças a Deus que podemos conhecer a verdade, que nos liberta.


