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PREFÁCIO 

    Com alegria e gratidão ao Deus Eterno, a Primeira Igreja Batista em Divinópolis faz chegar 

às mãos dos alunos que frequentam a Escola Bíblica Dominical a 2ª edição da Revista 

PALAVRA VIVA. Nesta edição, o grande alvo é o estudo da Escatologia, ou Doutrina das 

Últimas Coisas, com prioridade para aquilo que o Senhor nos revela nos Evangelhos e nas 

Epístolas, ensinos que harmonizam-se com os escritos do Antigo Testamento e com o Livro 

do Apocalipse. Este último Livro, em conformidade com o planejamento realizado pelo 

Ministério de Educação Cristã, receberá atenção numa outra edição da PALAVRA VIVA que 

dará continuidade aos nossos estudos acerca da Escatologia Bíblica. 

     A revisão das lições apresentadas por nossos dois autores constituiu-se, para mim, numa 

excelente oportunidade de revisão dos conceitos bíblico-teológicos que alicerçam a 

Escatologia Bíblica, o que recebe grande atenção na 1ª lição, mas também serviu-me como 

nova oportunidade de alegrar-me com os planos do Senhor para o “tempo do fim”. De fato, 

podemos nos apoiar na autoridade das Escrituras Sagradas e fazer coro ao Apóstolo Paulo: 

“Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará 

naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda” (II 

TIMÓTEO 4:8) 

     Conclamo você, querido(a) leitor(a), a estudar as lições desta Revista em oração, 

rogando a Deus que o ilumine, num ambiente propício à reflexão e aplicação das ideias 

apresentadas em cada lição. Leia e releia os textos bíblicos apresentados. Na medida do 

possível, não deixe de consultar as fontes bibliográficas e apresentar suas contribuições em 

cada aula dominical.  

     Para nós, os salvos por Jesus Cristo, estudar aquilo que acontecerá no encerramento da 

história da humanidade não é aterrorizante. Para nós, é esperançoso poder conhecer os 

planos do Senhor para sua criação. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo pessoalmente e 

sabemos que Ele é Justo Juiz. Não temos motivos para deixar o coração ser dominado por 

medo. Com o coração ardendo de amor pelo Senhor e a mente cativa aos seus 

mandamentos, digamos: “Ora vem, Senhor Jesus” (APOCALIPSE 22:20). 

   Pelos laços do Calvário, 

   Pr. Tarcísio Farias Guimarães -  Presidente da PIB em Divinópolis 

 

APRESENTAÇÃO 

A primeira edição da Revista Palavra Viva foi muito bem recebida entre professores e 

alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Além da nossa igreja, na sede e algumas congregações, 

outra igreja co-irmã da região também a adotou para classes de jovens e adultos. Imprimimos 

270 cópias além de disponibilizar o formato digital para irmãos que solicitaram para estudo 

pessoal. Isso se deve à concepção editorial: uma revista para estudo textual da Palavra de Deus, 

pensada a partir do aluno e com objetivo definido. 

O objetivo da nossa revista é oferecer uma opção de qualidade para o estudo bíblico 

de Gênesis a Apocalipse. Todavia, para responder ao diagnóstico de formação cristã na nossa 

igreja, organizamos duas revistas voltadas para áreas menos exploradas nos currículos, mas que 

se constituem em chaves para a compreensão da Bíblia. A primeira edição tratou dos Profetas 

Menores, indispensável para entender o significado da profecia no Antigo Testamento bem 

como o lugar da Palavra de Deus escrita na história de Israel. Na edição atual, exploramos a área 

da Escatologia, não menos relevante para a compreensão do plano de Deus na história e o valor 

da Segunda Vinda de Cristo como manancial de esperança para o cristão. 

Seguindo a proposta de envolver os professores na produção de literatura para a nossa 

EBD contamos nesta edição com Fabiano Nogueira Cortez, professor de uma classe de adultos, 

com formação em Administração e estudante de Teologia. Ele escreveu as lições sobre 

escatologia nos Evangelhos, especialmente no Sermão Profético. Este editor, que atua na PIBDIV 

como pastor auxiliar na área de Formação Cristã e possui formação em Teologia e Letras, 

escreveu a lição introdutória sobre escatologia batista e as lições que abordam os principais 

temas escatológicos nas Epístolas. Contamos também com a revisão do professor Cleber Nonato 

Batista, que também escreve para a revista e a revisão final do Pr. Tarcísio Farias Guimarães, 

presidente da PIBDIV. 

Esperamos que esta nova edição também alcance o seu objetivo de glorificar a Deus e 

edificar a sua igreja com mais um recurso para o estudo da verdadeira Palavra Viva, a Bíblia. 

Convidamos os leitores a participarem conosco deste projeto colaborando com sugestões ou 

indicações de ajustes. Esse será um grande incentivo para que as próximas edições atendam 

melhor às necessidades dos alunos e sejam aperfeiçoadas em outros aspectos. 

Para a Glória de Deus, 

Pr. Petrônio Almeida Borges Júnior 

Ministro de Formação Cristã da PIB em Divinópolis-MG 

 

 



 

Lição 1: ESCATOLOGIA: A POSIÇÃO BATISTA 

INTERESSE PELO FUTURO 

A crença no desfecho final da história e na sobrevivência da alma humana 

após a morte está presente na cultura de todos os povos. Mesmo o povo mais 

remoto e primitivo manifestou alguma esperança a respeito do além em forma de 

mitos e especulações. Além da religião, a filosofia e a ciência também propõem 

explicações para o futuro da humanidade e do universo. Multiplicam-se as teorias 

da evolução do homem pela tecnologia e até da vida em outros mundos ou 

dimensões. Debates sobre o aquecimento global ou o fim catastrófico pela colisão 

com um asteroide também se intensificam. Em meio a estas discussões, persiste 

também a posição racionalista e cética que defende o niilismo, ou seja, que a morte 

encerra tudo e a alma é apenas a consciência psíquica do indivíduo. 

No cristianismo, a ideia de vida após a morte é construída a partir da 

revelação de Deus como Criador de todas as coisas que está conduzindo a História 

e o Universo para um fim. Esta revelação tem o seu registro fiel, suficiente e 

normativo na Bíblia. Em suas páginas, a história é teleológica (no Grego: telos, fim 

e –logia, estudo), isto é, compreendida a partir do fim, da finalidade, do propósito. 

Escrevendo aos gálatas, o apóstolo Paulo ensinou que a história possui o seu centro 

na pessoa e na obra de Cristo: “mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou 

seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei” (Gálatas 4:4). Segundo este 

pensamento, o fim da história já começou (plenitude dos tempos). As profecias do 

Antigo Testamento foram cumpridas na vida e no ministério de Jesus.  

No entanto, estas promessas reservam o sentido mais pleno (Latim, sensus 

plenium) a ser realizado no capítulo final da história que começou a ser escrito com 

a primeira vinda de Cristo e será concluído na sua volta gloriosa. Este evento 

decisivo da história será real assim como o foi a encarnação. Jesus revelou possuir 

já em seu ministério terreno toda a autoridade sobre o Universo. Afirmar a 

historicidade de Jesus e negar a Segunda Vinda como fato anula a veracidade do 

Evangelho. Todos os ensinos da Bíblia acerca dos acontecimentos finais estão 

fundamentados no fato histórico da ressurreição de Jesus e sua ascensão corporal 

ao céu. 

Mas, o cristão que deposita sua esperança na Volta de Cristo deve dedicar-

se apenas a ganhar almas ou engajar-se em projetos que melhorem a qualidade de 

vida na terra hoje? A igreja deve ocupar-se apenas da vida espiritual das pessoas 

ou pode colocar-se ao lado de outras instituições para cuidar de outras 

necessidades humanas? O cristão pode aproveitar a arte e o entretenimento como 

parte da vida ou não há espaço em senão para esperar piedosamente a vida no 

céu? Estas questões estão no pano de fundo da discussão sobre a doutrina bíblica 

do futuro. Quando tratamos das últimas coisas tocamos em nosso estilo de vida e 

evidenciamos nossa visão do relacionamento com Deus. Devemos ter convicções 

definidas a este respeito para evitarmos confusão, mas principalmente para 

afirmarmos nossa esperança.  

O interesse pelo futuro extrapola o campo dos estudos teológicos. Refletir 

sobre as últimas coisas, conforme está revelado nas Escrituras, tem implicações 

diretas na vida espiritual e na postura do cristão diante da realidade. C.S. Lewis, 

teólogo inglês considerado o maior apologista cristão do Século XX, declarou:  “Se 

você ler a História, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo 

presente foram precisamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. A 

partir do momento em que os cristãos pararam de pensar com frequência no outro 

mundo, eles se tornaram ineficazes neste" (AZEVEDO, 2000). 

 

DISCERNINDO O ERRO 

Além da importância do estudo desta doutrina para a vida cristã, também 

ressaltamos sua necessidade para formação bíblica e teológica da igreja. A bem da 

verdade, qualquer estudo sobre o futuro concentrará muitos temas obscuros ou 

controversos. Por isso mesmo, exige-se um esforço maior para que se identifiquem 

erros doutrinários e heresias que geram confusão e divisão no povo de Deus. 

Muitos líderes despreparados teologicamente replicam interpretações que não 

encontram embasamento bíblico. Outros, porque inescrupulosos, aproveitam o 



medo do futuro para conseguir adesão aos seus projetos pessoais de poder. A 

solução, portanto, será investir em conhecimento das verdades bíblicas sobre o 

futuro para que os crentes sejam mais seguros no amor eterno de Deus e capazes 

de encarar os eventos escatológicos com esperança. 

Desde a virada do primeiro milênio as religiões se perdem nas visões sobre 

o fim do mundo. No Brasil, o padre Antonio Vieira, no Século XVII, esperava a volta 

do rei Dom Sebastião, desaparecido na batalha contra os Mouros em 1578, como 

precursor de um novo tempo. Nas últimas décadas, líderes religiosos recriaram 

cenários de terror sobre o fim do mundo, espalhando medo e morte sobre os seus 

seguidores. No Japão, o grupo religioso Aum Shinrikyo, também conhecido como 

“Verdade Suprema”, ganhou notoriedade internacional quando realizou o ataque 

com gás sarin ao Metrô de Tóquio em 1995, matando doze pessoas e envenenando 

cinco mil, crendo viver um “combate final” (AUM SHINRIKYO, 2018). Há quarenta 

anos, James Warren Jones ou simplesmente “Jim Jones” ficou conhecido por 

conduzir o suicídio em massa de 918 membros da seita Templo dos Povos na 

Guiana (JIM JONES, 2018). Ele dizia ser a reencarnação de Jesus, Buda e Lenin. 

 O ressurgimento de histórias associadas à volta de Cristo ganhou vigor no 

século XIX nos Estados Unidos. Lendo o livro de Daniel, William Miller, fundador do 

adventismo, previu o fim do mundo para 1834, depois refez os cálculos e previu 

1844. Ellen White justificou os cálculos errados ensinando que, naquela data, Cristo 

começara a trabalhar na destruição dos pecados e no arrolamento dos eleitos.  As 

Testemunhas de Jeová também previram o fim do mundo. Seu fundador, Charles 

Taze Russell (1852-1916), ensinava que o fim seria espiritual e profetizava esse 

“tempo de colheita” entre 1874 e 1914. Pentecostais e alguns grupos históricos 

também investiram em previsões equivocadas, demonstrando desconhecimento 

tanto da Bíblia quanto da história. 

 

DEFINIÇÃO DE “ESCATOLOGIA” 

A palavra “escatologia” serve como um termo técnico tanto para a teologia 

quanto para a filosofia, sendo composta de duas outras palavras da língua grega: 

eschatos (último, fim) e logia (estudo, dissertação). Significa, portanto, o estudo 

das últimas coisas, do fim. Wayne Grudem relaciona ao estudo dos eventos do 

futuro ou à doutrina do futuro (GRUDEM, 2007). Franklin Ferreira explica que esta 

é a área da teologia que estuda a consumação do plano de Deus na história e do 

fim da própria história (FERREIRA, 2007). Delcyr de Souza Lima concorda com 

Ferreira e define escatologia como a “parte da teologia que se ocupa do estudo dos 

últimos acontecimentos até a manifestação consumada do reino de Deus e o fim 

da história” (LIMA, 2010, p.10). Sendo desta forma, a escatologia encaixa-se na 

estrutura teológica como o último dos quatro pilares da teologia cristã: criação, 

queda (pecado), redenção (salvação) e consumação (escatologia). 

O estudo da doutrina das últimas coisas pode ser dividido em duas partes: 

escatologia individual ou pessoal e escatologia geral ou cósmica. A primeira estuda 

a sequência de eventos que acontecem imediatamente após a morte física, 

culminando com a ressurreição e o estado eterno de condenação ou glorificação. 

A segunda estuda o desenvolvimento do Reino de Deus na história, que terá o seu 

clímax na Volta de Cristo e no Juízo Final. O próprio estudo do Reino Deus pode ser 

considerado como parte essencial da escatologia. Ao criar a vida e o mundo, Deus 

revela o seu domínio absoluto. Com a vida, ministério, morte e ressurreição de 

Cristo este reino já foi inaugurado. Com a sua Segunda Vinda o reino será 

consumado. Por isso, a escatologia deve ser pensada a partir da tensão entre o "já" 

e o "ainda não". Já vivemos o fim, mas ainda não experimentamos completamente 

o Reino de Deus. 

Parte significativa da confusão na escatologia se dá pela redução da 

doutrina à polêmica em torno do Milênio, palavra que é citada em um capítulo do 

Novo Testamento: Apocalipse 20. Interpretações sobre o significado do milênio na 

história e sua relação com o tempo da Volta de Cristo geraram basicamente três 

posições: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. O pré-milenismo interpreta 

o milênio como literal e afirma que a Volta de Cristo precederá o seu reino de mil 

anos na terra. O pós-milenismo não interpreta o milênio literalmente e ensina que 

a Volta de Cristo será depois de um período de crescimento e domínio do 

cristianismo. O amilenismo não interpreta o milênio como literal e ensina que a 

igreja é o reino sobre o qual ele já tem domínio hoje. 



Nesta revista, procuramos evitar este reducionismo na escatologia. O 

perigo deste tipo de leitura é obrigar o texto a dizer mais do que foi pretendido 

pelo autor ou até mesmo o que ele não disse. Nosso foco estará no estudo dos 

textos e temas principais da escatologia do Novo Testamento, concentrando a 

atenção nos Evangelhos e nas Epístolas. O estudo do Apocalipse será reservado 

para uma próxima revista, quando poderemos abordar a especificidade da 

literatura apocalíptica, o tipo específico de profecia que o Apocalipse contém e a 

sua relação com a profecia do Antigo Testamento. 

A revista Palavra Viva é uma literatura de escola dominical com abordagem 

textual. Nesta edição, apresentaremos uma interpretação dos principais textos que 

servem de base para a Escatologia do Novo Testamento. Contudo, nesta lição 

introdutória, incluímos um estudo sistemático dos temas escatológicos presentes 

na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira com o objetivo de 

pensar sobre a posição batista diante desta área tão importante da teologia. As 

demais lições seguirão uma sequência textual nos Evangelhos e Epístolas. 

DOUTRINA DAS ÚLTIMAS COISAS 
O futuro à luz do Novo Testamento (Evangelhos e Epístolas) 

 
1. Lição introdutória – Escatologia – a posição batista 
2. Sermão Profético - O Princípio das Dores - Mateus 24:1-14 (Mc 13:1-13; Lc 
21:5-19) 
3. Sermão Profético - A Grande Tribulação - Mateus 24:15-28 (Mc 13:14-23; Lc 
21:10-24) 
4. Sermão Profético - A Vinda do Filho do Homem - Mateus 24:29-41 (Mc 13:24-
32; Lc 21:10-24) 
5. Sermão Profético - O Dever de Vigiar/Parábolas Escatológicas - Mateus 24:42-
25:30 
6. Sermão Profético - A Vida Eterna e o Castigo Eterno - Mateus 25:31-46 
7. A Vida Após a Morte - O Rico e Lázaro - Lucas 16:19-31 
8. A Ressurreição dos Crentes - 1 Tessalonicenses 4:13-5:11 
9. O corpo da ressurreição - 1 Coríntios 15:35-44 
10. O Anticristo e os anticristos - 1 João 2:18-29 
11. A Manifestação do “Homem do pecado” - 2 Tessalonicenses 2:1-12 
12. A Apostasia e a Corrupção dos últimos tempos - 1 Timóteo 4:1-5; 2 Timóteo 
3:1-9 
13. O Dia do Senhor - 2 Pedro 3:1-13 

A POSIÇÃO BATISTA 

Existe uma “escatologia batista”? Antes de adentrarmos nos estudos dos 

principais textos do Novo Testamento sobre a doutrina das últimas coisas 

(excetuando o livro de Apocalipse), devemos perguntar: como creem os batistas 

acerca destas questões? Para os batistas, as Escrituras Sagradas, em particular o 

Novo Testamento, constituem a sua única regra de fé e conduta. A interpretação 

considerada fiel pelas igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira está 

documentada na forma de uma Declaração Doutrinária. Os artigos da Declaração 

Doutrinária que mais diretamente tratam da doutrina das últimas coisas são: VII - 

Reino de Deus e XIX – Justos e Ímpios. Outros artigos também incluem questões 

escatológicas, mas de maneira geral, sem entrar em polêmicas.  

A própria palavra “Milênio”, pivô de toda a querela escatológica, nem se 

quer é mencionada na Declaração. A doutrina da Eleição, por sua vez, necessitou 

de um artigo próprio (Artigo VI – Eleição) para que os batistas brasileiros 

manifestassem sua posição de equilíbrio entre a Soberania de Deus e a 

Responsabilidade humana, fugindo assim dos extremos calvinista (enfatiza a 

predestinação) ou arminiano (enfatiza o livre-arbítrio). Por outro lado, a 

escatologia está ausente do documento enquanto questão identitária porque, a 

rigor, não existe uma escatologia batista, mas sim, a escatologia bíblica, da qual os 

batistas são signatários. 

Isto posto, apresentamos a seguir um roteiro para a leitura da Declaração 

a partir das questões da escatologia nela encontradas, começando pelos dois 

principais artigos (Artigo VII - Reino de Deus e Artigo XIX - Justos e Ímpios):  

Artigo VII – Reino de Deus 
O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno.1 É também o domínio 
de Deus no coração dos homens que, voluntariamente, a ele se submetem pela fé, 
aceitando-o como Senhor e Rei. É, assim, o reino invisível nos corações regenerados, que 
opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos.2 A consumação do reino 
ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será 
completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos 
remidos com Deus.3 
1. Dan. 2:37-44; Is. 9:6,7 
2. Mat. 4:17; Luc. 17:20; 4:43; João. 18:36; 3:3-5 



3. Mat. 25:31-46; I Cor. 15:24; Apoc. 11:15 

O ponto de partida para uma doutrina bíblica das últimas coisas é o Ser de 

Deus, revelado na pessoa histórica de Jesus de Nazaré, sua eternidade e soberania. 

Como “Pai da Eternidade” (Isaías 9:6-7), Ele concede poder e autoridade aos reinos 

que se sucedem na história universal, mas no fim de tudo estabelecerá e manterá 

um “reino que durará para sempre” (Daniel 2:37-44). A Segunda Vinda do Senhor 

Jesus Cristo, com toda a glória celestial diante das nações do mundo (Mateus 25:31; 

Apocalipse 11:15), representará a consumação deste reino com a destruição do 

mal (1 Coríntios 15:24) e a criação de novos céus e nova terra (Apocalipse 21:1,5). 

Conquanto afirme enfaticamente que a volta de Cristo será um fato histórico, a 

data deste evento só Deus conhece (Mateus 24:36). 

O Reinado de Deus também é abordado no Artigo II – Deus. O Deus Criador 

é apresentado como “Senhor da história e do universo”.  Dentro do mesmo artigo, 

no ponto sobre o Deus Filho, a Declaração ainda trata da “Volta de Cristo” 

afirmando que esta acontecerá de maneira “pessoal e visível” e manifestará o 

poder, a glória e a justiça do Rei. A Segunda Vinda de Cristo é apresentada, 

portanto, como o clímax da história, sendo seguida do julgamento da humanidade 

e consumação da obra redentora. Estes pontos são desenvolvidos no Artigo XIX – 

Justos e Ímpios. 

Artigo XIX – Justos e Ímpios 
Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo 
final.1 Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e 
visivelmente, em grande poder e glória.2 Os mortos em Cristo serão ressuscitados, 
arrebatados e se unirão ao Senhor.3 Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados.4 
Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão 
perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois 
através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade.5 Os ímpios 
condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus.6 Os 
justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no 
céu com o Senhor.7 
1. Mt 13:39,40; 28:20; At 3:21; I Co 15:24-28; Ef 1:10 
2. Mt 16:27; Mc 8:38; Lc 17:24; 21:27; At 1:11; I Ts 4:16; I Tm 6:14,15; II Tm. 4:1,8 
3. Dn 12:2,3; Jo 5:28,29; Rm 8:23; I Co 15:12-58; Fl 3:20; Cl 3:4 
4. Dn 12:2; Jo 5:28,29; At 24:15; I Co 15:12-24 
5. Mt 13:49,50; At 10:42; I Co 4:5; II Co 5:10; II Tm 4:1; Hb 9:27; II Pe 2:9 

6. Dn 12:2,3; Mt 16:27; Mc 9:43-48; Lc 16:26-31; Jo 5:28,29; Rm 6:22,23 
7.Dn 12:2,3; Mt 16:27; 25:31-40; Lc 14:14; 16:22,23; Jo 5:28,29; 14:1-3; Rm 6:22,23; I Co 
15:42-44; Ap 22:11,12  

O tema do ‘fim’ da história é aqui retomado em conexão com o artigo sobre 

o Reino de Deus. Da mesma forma, a Volta de Cristo recebe novo destaque. Mas a 

ênfase deste ponto está no julgamento dos vivos e dos mortos (Atos 10:42), no 

qual justos e ímpios (Mateus 13:49) serão separados. Todos, portanto, 

comparecerão diante do “tribunal de Cristo” (1 Coríntios 5:10) para que sejam 

expostos publicamente “os frutos da fé ou da incredulidade”. Embora o Juízo Final 

seja um evento a acontecer no fim da linha histórica, a morte sela antecipadamente 

o destino eterno (Hebreus 9:27). Enquanto os piedosos serão preservados, os maus 

serão mantidos em castigo até o “dia do juízo” (2 Pedro 2:9). 

 A morte transporta o crente para um estado de “completa e constante 

felicidade na presença de Deus” (Artigo XVIII – Morte) que as Escrituras chamam 

de “dormir no Senhor” (2 Tessalonicenses 4:13-14). Os impenitentes entram, por 

sua vez, a partir da morte, num “estado de separação definitiva de Deus”, onde 

serão atormentados para sempre (Lucas 16:19-31). Entre a morte e o juízo ocorrerá 

a ressurreição (Daniel 12:2) que para os justos representa a “redenção do corpo” 

(Romanos 8:23) e para os ímpios, condenação (João 5:28-29). Os justos que 

estiverem vivos na Volta de Cristo, depois da ressurreição, serão transformados e 

“arrebatados” (1 Tessalonicenses 4:16-17), ou seja, conduzidos pelos anjos ao 

encontro do Senhor nas nuvens. O destino dos justos será a “habitação para 

sempre no céu com o Senhor” (João 14:1). Este é o estado final e permanente de 

glorificação, “ponto culminante da obra da salvação” (Artigo V – Salvação). Os 

ímpios serão para sempre separados de Deus e destinados ao castigo eterno no 

inferno (Apocalipse 22:11-12).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os temas da escatologia bíblica encontrados na Declaração Doutrinária da 

Convenção Batista Brasileira contemplam tanto a escatologia individual quando a 

geral, além do Reino de Deus como eixo central que abrange criação, queda, 

redenção e consumação. O quadro geral do futuro extraído das Escrituras e 



apresentado pela Declaração sugere a seguinte sucessão de eventos: morte física 

– estado imediato (felicidade ou tormento) – ressurreição (ou transformação com 

arrebatamento) – volta de Cristo – juízo final – nova criação - estado eterno (céu 

ou inferno). Esta pode ser considerada a posição batista diante da escatologia 

bíblica. Este posicionamento serve para evitar a confusão na interpretação bíblica 

sobre o futuro restringindo-se a ensinar apenas o que a Bíblia afirma de maneira 

clara. Desta forma a igreja será prevenida contra erros teológicos que 

comprometem a visão adequada do controle de Deus sobre a história e até mesmo 

da doutrina da salvação.  

De todo modo, para além da doutrina, o estilo de vida do cristão deve ser 

marcado pela esperança, que valoriza e desfruta a criação como obra divina, mas 

também se prepara para viver eternamente a nova criação como consumação da 

obra redentora. Esperamos novos céus e nova terra. Por certo, o futuro não será 

continuação do presente. Na cruz de Cristo, a fé antecipa o fim do mal. Na 

ressurreição, têm início uma nova vida e uma nova criação. “Nós, porém, segundo 

a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a 

justiça” (2 Pedro 3:13).  

E se a história continua, isso é um sinal da longanimidade de Deus. Vivemos 

o tempo da graça. Deus continua derramando seu amor e justiça no mundo. A 

expectativa humana sobre o fim é limitada à capacidade humana de compreensão. 

Porém, enquanto esperamos a plenitude do Reino inaugurado por Cristo, 

contemplamos a longanimidade de Deus para com os perdidos. “O Senhor não 

retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; porém é longânimo 

para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a 

arrepender-se” (2 Pedro 3:9). Por isso, a igreja deve engajar-se na missão de 

testemunhar o Evangelho no poder do Espírito. O sinal mais claro que aponta o fim 

é a expansão missionária mundial. “E este evangelho do reino será pregado no 

mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim”. (Mateus 

24:14). 

 

 

Lição 2: SERMÃO PROFÉTICO – O PRINCÍPIO DAS DORES 

Mateus 24:1-14 (Marcos 13:1-13; Lucas 21:5-19) 

 

Introdução 

Os evangelhos trazem a narrativa sobre a vida e o ministério de Jesus. Aqui 

em Mateus, a partir do capítulo 20, percebe-se como Jesus está sendo cada vez 

mais rejeitado pelos líderes religiosos de sua época e agora Ele está na sua última 

semana em Jerusalém, nos momentos finais antes de sua crucificação. Narrado no 

capítulo 24, temos o último discurso de Jesus, também conhecido como discurso 

do Monte das Oliveiras, onde Jesus vai falar sobre um tema escatológico, ou seja, 

um discurso sobre as últimas coisas.  

Saindo do templo e enquanto ele caminhava, os discípulos se aproximam 

dele e lhe mostram as construções do templo. Jesus então disse: “Não vedes tudo 

isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja 

derrubada”. Eles se dirigem ao Monte das Oliveiras e os discípulos então fazem três 

questionamentos em particular para Jesus que estão contidos no versículo 3: a) 

Quando acontecerão estas coisas (a destruição do templo)? b) Qual o sinal haverá 

de tua vinda? c) E (qual o sinal) do fim dos tempos? As respostas dadas por Jesus a 

essas três perguntas serão apresentadas nessa e nas próximas lições. 

 

Princípio das dores 

Em Mateus 23 o Senhor anunciou julgamento sobre os fariseus e cegueira 

sobre a nação. No capítulo 24 Ele anuncia a destruição de Jerusalém (Mateus 

24:1,2). Na mente dos discípulos tais afirmações tinham significado escatológico, 

pois o seu cumprimento estava associado à vinda do Messias e ao fim dos séculos. 

Talvez a promessa de Seu retorno (Mateus 23:39) houvesse dado aos discípulos 

essa associação escatológica.  

Duas observações devem ser feitas em relação à afirmação de que o templo seria 

destruído. A primeira é que ele era considerado uma das construções mais 



esplendidas da antiguidade. A imagem que a construção projetava era de um 

templo forte e invencível; a segunda observação decorre da primeira, pois, para 

um judeu, a simples ideia de que Deus permitiria a destruição do templo seria um 

escândalo, já que o templo era o símbolo da unidade judaica. Os discípulos, com 

certeza, ficaram inquietos com a declaração de Jesus e, por isso, buscaram por mais 

detalhes do que Ele dissera (Mateus 24:3). 

É importante salientar que Jesus não responde às perguntas dos discípulos 

nem na mesma sequência que elas foram feitas nem de forma completa e 

destacada a cada uma, mas Ele responde quase ao mesmo tempo às três perguntas 

à medida que vai desenvolvendo seu discurso. Para efeito didático, seguiremos a 

divisão que as bíblias costumam apresentar, sendo que hoje falaremos sobre a 

divisão conhecida como “Princípio das Dores”.  

Esse mesmo questionamento feito pelos discípulos também aparece em 

Marcos 13 e Lucas 21, mas é em Mateus 24 que encontramos a resposta mais 

completa a essa dúvida. Nos versículos de 4 a 14, Jesus começa respondendo à 

terceira pergunta: (quais os sinais) do fim dos tempos? Ele começa, então, citando 

os sinais dos fins dos tempos, que são também conhecidos como “o princípio das 

dores”, antes de Sua segunda vinda, que é conhecida pelo termo “parousia”. No 

versículo 4, Jesus disse: “Acautelai-vos, que ninguém vos engane”. O significado de 

acautelar é pôr de sobreaviso, prevenir, precaver. Jesus orientou-os a terem 

cautela para que não fossem enganados, dando-lhes uma relação dos sinais prévios 

à Sua vinda; a descrição que Ele dá dos sinais segue uma linguagem típica do Antigo 

Testamento (II Crônicas 15:6; Isaías 19:2; Jeremias 51:46). Isto nos dá a entender 

que precisamos conhecer os sinais para ficarmos de sobreaviso, e para isto 

precisamos estudar a Bíblia.  

Os sinais preditos podem ser relacionados da seguinte forma: 

1. Aparecimento de falsos cristos/profetas e engano religioso (v. 5 e 10 a 12); 

2. Guerras e rumores de guerra (v. 6 e 7a); 

3. Aumento da fome e das pestes no mundo (v. 7b); 

4. Aumento de terremotos no mundo (v. 7b); 

5. Pregação do Evangelho para todas as nações (v. 14). 

Esses sinais já teriam início logo após a morte de Jesus e iriam aumentando em 

intensidade até o dia de sua segunda vinda, mas Ele adverte que “ainda não é o 

fim” (Mateus 24:6). 

 

Os sinais 

Aparecimento de falsos cristos/profetas e engano religioso – um dos sinais é 

o aumento dos falsos cristos e o engano religioso causado por eles. Já no livro de 

Atos são mencionados alguns exemplos de falsos cristos, como Teudas (5:36), 

Judas, o Galileu (5:37), e mesmo Simão (8:9-11) que iludia a muitos com suas artes 

mágicas. Também ao longo da história da Igreja sempre se ouviram pessoas que se 

diziam ser o messias, ou profetas como Bar Cochba (cerca de 130 d. C.) – que 

conquistou Jerusalém e se manteve no poder até ser derrotado pelos romanos, foi 

chamado de rei e messias; Moisés Cretense (cerca de 440 d. C.) – se dizia um 

segundo Moisés e conseguiu controlar a ilha de Creta; Davi Alroy (cerca de 1160 d. 

C.) – judeu persa que lutou contra os mulçumanos e se intitulava de messias; Asher 

Lammlein (1502 d. C.) – rabino que vivia na Itália e se dizia um precursor de um 

esperado messias; Sabbethai Zebi (1625-1676 d. C.) – intitulado “rei dos reis” em 

Esmirna, foi decapitado pelo governo turco. Atualmente, existe todo tipo de seita 

que espalha na terra os mais variados tipos de engano. O secularismo é um engano, 

as filosofias da Nova Era também. Os gurus, que dizem que a terra é a “deusa mãe”, 

estão simplesmente espalhando uma ilusão. Inúmeras igrejas têm espalhado um 

evangelho falsificado que se amolda à vontade do pregador e se esquece da 

santidade e do amor. O engano religioso tem se multiplicado cada vez mais e, 

atualmente, existem tantos ensinos errados, misturados com o certo, que chega a 

ser difícil separar o “joio do trigo”. Mais recentemente, vemos o surgimento de 

autointitulados “apóstolos” e “profetas”, aumentando ainda mais o engano, 

fazendo com que o amor de muitos se esfrie e trazendo cada vez mais escândalos 

ao povo cristão. 

Guerras e rumores de guerra – ao longo da história, existem registros de 

inúmeras guerras travadas nos mais diversos países e continentes mas, nesse 

último século, temos observado um grande aumento de guerras em todo o mundo.     



Esse aumento não tem sido somente em quantidade, mas também em intensidade 

e magnitude. Somente no último século tivemos a primeira e a segunda guerras 

mundiais, a guerra do Vietnã, do Golfo, do Iraque, do Afeganistão, da Bósnia, de 

Kosovo, da Chechênia, diversas guerras civis em toda a África, e muitas outras. O 

aumento da maldade dos homens, a ganância e o ódio têm motivado nações 

inteiras a se levantarem umas contra as outras com guerras. Até mesmo no Brasil 

temos a chamada “guerra do tráfico”, que tem ceifado mais vidas do que as guerras 

entre nações. Entretanto, convém observar que as guerras não são um sinal do fim. 

Sempre houve guerras no mundo e continuará havendo até o final. As guerras, por 

si mesmas, não anunciam o fim dos tempos nem a vinda do Senhor. 

Aumento da fome e das pestes no mundo – algumas potências mundiais 

poderiam alimentar o mundo inteiro se quisessem. Mas os produtores preferem 

não produzir acima de um determinado limite, pois, se produzirem muito, a oferta 

será grande e os preços dos alimentos despencarão. Para obter lucros cada vez 

maiores e assim satisfazer sua ganância, os homens utilizam mecanismos 

econômicos malignos que provocam a morte de milhares de pessoas. Em seu livro 

“Manual Prático de Escatologia”, o Pastor Gabriel de Oliveira Porto apresenta a 

seguinte estatística sobre a fome no mundo: cerca de um bilhão e trezentos 

milhões de pessoas vivem com menos de um dólar por dia; 24 mil pessoas morrem 

de fome todos os dias ao redor do mundo. Sobre as pestes, vemos o surgimento 

de novas doenças como a AIDS na década de 80 ou o vírus Ebola nos anos 2000. 

Em todos os anos, novas cepas de gripe surgem aumentando o risco de morte no 

mundo todo. 

Aumento de terremotos no mundo – é interessante notar que no próprio 

Evangelho de Mateus são citados dois terremotos. No versículo 27:51 ocorre um 

tremor de terra, no episódio onde o véu do templo se rasga de “alto a baixo”, e 

outro no versículo 28:2, quando um anjo removeu a pedra que selava o sepulcro 

onde estava Jesus. O livro Manual Prático de Escatologia apresenta a seguinte lista 

sobre os terremotos dos últimos quatro séculos:  

• De 1601 a 1700 ocorreram 380 terremotos; 

• De 1701 a 1800 ocorreram 640 terremotos; 

• De 1801 a 1900 ocorreram 2200 terremotos; 

• De 1901 a 2000 ocorreram 7900 terremotos.  

Ou seja, o que podemos observar é um aumento do número de terremotos à 

medida em que se aproxima o dia da volta do Senhor. 

Pregação do Evangelho para todas as nações – o mais destacado dos sinais, o 

mais claro de todos eles é a pregação do evangelho em todas as nações. Jesus 

ordenou a seus discípulos que pregassem o Evangelho e fizessem discípulos “de 

todos os povos” (Mateus 28:19) na passagem da “Grande Comissão”. “Nada que 

Jesus falou nos obriga a crer que todo o mundo será convertido, nem que a maioria 

dos habitantes da terra abraçará o evangelho. Por outro lado, o amor e a justiça de 

Deus exigem que as Boas Novas sejam oferecidas a todos os povos, tribos, e 

línguas”. E conclui: “Somente Deus sabe como e quando todos os grupos étnicos 

(etnias) terão representantes regenerados para dar-lhe as boas vindas quando Ele 

voltar para a terra” (SHEDD, 1985). 

 

Conclusão 

No primeiro parágrafo escatológico pronunciado em Mateus 24:4-14 e nas 

passagens paralelas de Marcos e Lucas, encontramos um lado dos acontecimentos 

que marcarão todo o período entre a ascensão e a volta do Senhor. Perseguições, 

guerras, rumores de guerras, apostasia de cristãos nominais, distúrbios na terra e 

a evangelização mundial andarão juntos até que a humanidade em geral tenha tido 

a oportunidade de conhecer a Cristo. A história do mundo até o presente confirma 

esta maneira de entender as predições sobre o fim. Considera-se também uma 

outra possibilidade sobre os sinais do fim dos tempos já que todas essas coisas 

sempre aconteceram na história humana: “o texto parece sugerir que estas coisas 

acontecerão de maneira diferente, sem precedentes, com uma intensificação das 

guerras, terremotos, fomes e desastres, e se entendermos assim, as coisas mudam 

de figura” (SAYÃO, 2015) 

Independentemente da forma de se interpretar essa passagem, devemos seguir o 

conselho de Jesus e permanecermos atentos contra os falsos cristos e falsos 



profetas, e não nos apegarmos a qualquer acontecimento da história como uma 

marcação para o fim, mas trabalharmos para levar o Evangelho a todas as nações, 

permanecendo firmes na fé, no amor e no estudo da Palavra de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lição 3 – SERMÃO PROFÉTICO – A GRANDE TRIBULAÇÃO 

Mateus 24:15-28 (Marcos 13:14-23; Lucas 21:10-24) 

 

Introdução 

Conforme vimos na lição anterior, estamos estudando o sermão profético 

de Jesus, descrito em Mateus 24, mas também em Marcos 13 e Lucas 21. Jesus está 

respondendo às perguntas feitas por seus discípulos por ocasião da visita que 

fizeram ao templo e lhes dissera: “não ficará pedra sobre pedra, que não seja 

derrubada.” (v. 24:2). Na lição de hoje vamos estudar a segunda parte do sermão 

profético e que recebe tradicionalmente o título de “A Grande Tribulação”. 

Devemos fazer uma ressalva aqui. No original, a Bíblia não foi escrita com títulos, 

versículos e nem mesmo com a divisão por parágrafos. Esses itens foram incluídos 

muito tempo depois que o cânon bíblico foi fechado, a partir da época da invenção 

da imprensa no século XV. Isso foi feito apenas para facilitar a leitura e a localização 

de determinadas partes do texto, portanto, o discurso de Jesus possui uma 

continuidade e uma fluidez que devem ser sempre lembradas, para não parecer 

que Ele mudou de assunto ou deu uma pausa no que queria comunicar. 

 

A Grande Tribulação 

Terminamos a última lição mostrando que o Evangelho será pregado em 

todo o mundo, a todas as nações, e “Então virá o fim.” (v. 24:14). No versículo 15, 

Jesus dá continuidade a essa linha de pensamento usando a conjunção “portanto”, 

que significa a conclusão do raciocínio sobre o fim e que se dá “quando virdes que 

a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo 

(quem lê entenda), então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes.”. 

Essas palavras “abominação da desolação” (Daniel 9:27; 11:31) foram 

aplicadas a Antíoco Epifânio, que erigiu um altar a Zeus no Templo de Jerusalém. 

Essa história encontra-se registrada em 1 Macabeus 1:54-64 e também no livro de 

Josefo – Antiguidades. Por volta de 170 a. C., esse monarca selêucida perpetrou o 

que se considerou atrocidades contra os judeus e contra a religião judaica, 



mediante o sacrifício de uma porca no altar dos holocaustos, morte a quem 

continuasse observando a lei, inclusive a circuncisão, e destruição de qualquer 

exemplar das Escrituras Sagradas que fosse encontrado. Antíoco tornou-se o tipo 

vívido do, ainda futuro, anticristo. O significado da palavra “abominação” aqui é 

empregado como “sentir náusea em face dos alimentos, o que denota ‘desgosto’, 

de modo geral. No sentido moral, indica repugnância moral ou religiosa” 

(CHAMPLIN, 2014). 

Diante da informação oferecida por Jesus, percebemos que Ele está 

respondendo à pergunta que os discípulos fizeram sobre a destruição do templo, a 

qual, por extensão, podemos dizer que se aplica à destruição de Jerusalém. Alguns 

estudiosos afirmam que essa profecia de Jesus se cumpriu totalmente na época da 

invasão da Palestina pelas forças romanas em 66-70 d. C., lideradas pelo general 

Vespasiano e depois pelo seu filho Tito, culminando com a destruição do templo 

no ano 70 d. C. O historiador Flávio Josefo escreveu no primeiro século que as 

profecias de Daniel se cumpriram quando os revolucionários mataram os 

sacerdotes no templo em 66 d. C., cometendo um sacrilégio pelo qual Deus trouxe 

a desolação ao santuário. O sacrilégio teria sido o sinal para que os cristãos 

fugissem de Jerusalém (Mateus 24:16).  

Esse evento muito destacado na história não esgota todo o significado da 

predição de Jesus. A menção da Judeia (v.16), a exortação para que a fuga forçada 

não aconteça no sábado (v.20), o aparecimento de falsos cristos, e outros detalhes, 

apontam para os terríveis anos da esmagada rebelião dos judeus contra seus 

opressores romanos no primeiro século. Tudo isto que Jesus predisse aconteceu de 

fato. O templo em Jerusalém foi profanado pelos romanos e seus estandartes 

(achados idólatras pelos judeus) que provocaram a desolação do “lugar santo”. 

Nunca mais na história foi restabelecido o lugar sagrado feito por mãos humanas 

onde o nome do Senhor fosse louvado e o culto padronizado no Antigo Testamento 

fosse oferecido.  

Em Lucas 21:20-24 (passagem paralela de Mateus 24:15-20), mais 

especificamente, encontramos esta visão da desolação aplicada à destruição de 

Jerusalém, após os exércitos romanos sitiarem a cidade, conseguindo sua 

devastação com o massacre de milhares de judeus. Sobreviventes da nação se 

espalhariam pelos milhares entre as nações, “até que os tempos dos gentios se 

completem” (Lucas 21:24). Assim, Jerusalém será pisada pelos gentios até esses 

tempos terminarem e os judeus voltarem novamente a ocupar a cidade santa. 

Desse modo, possivelmente, nos deparamos com um fato de profunda significação, 

isto é, que JERUSALÉM hoje está novamente sob o poder de Israel. Assim, terminou 

em 1967 o controle da capital israelita pelos gentios. Nada do que Jesus falou a 

respeito do fim deste tempo, caracterizado pelo domínio gentílico sobre Jerusalém, 

nos permite dizer algo mais além do fato de que marca o fim de uma época de 

longa duração.  

Diante do exposto acima, temos uma grande dificuldade com a 

interpretação desse texto, pois, se a destruição de Jerusalém no ano 70 d. C. é o 

cumprimento da profecia, como fazemos para explicar que esse acontecimento se 

daria após a pregação do Evangelho em todo o mundo? Surge, então, outra 

possibilidade de interpretação desse texto, em que alguns estudiosos afirmam que 

essa profecia se referiria exclusivamente ao período tribulacional (grande aflição), 

por ocasião do fim dos tempos. Essa é a terceira pergunta que os discípulos fizeram 

a Jesus (Mateus 24:3). 

 

Uma dupla referência 

O Pastor Gabriel de Oliveira Porto, no seu livro Manual Prático de 

Escatologia, nos ajuda a resolver a questão e, para isso, ele trabalha o conceito da 

profecia de dupla referência: “Profecias de dupla referência ocorrem algumas vezes 

em trechos proféticos. Essas profecias já tiveram um cumprimento histórico que 

serviu apenas como uma ‘prévia’ mas, ao mesmo tempo, apontam para um 

cumprimento definitivo num período futuro”. J. Dwight Pentecost nos dá uma 

noção da importância desse conceito: “Poucas leis são mais importantes de 

observar na interpretação das Escrituras proféticas do que a lei da dupla referência. 

Dois acontecimentos, muito distantes no que diz respeito à época de cumprimento, 

podem ser unidos no escopo de uma profecia. Isso acontecia porque o profeta tinha 

uma mensagem para sua própria época e outra para o futuro. Reunindo dois 



acontecimentos muitos distantes dentro do escopo da profecia, ambos os 

propósitos podiam cumprir-se.”. 

Esse trecho de Mateus 24 é uma profecia de dupla referência. A derrocada 

de Jerusalém no ano 70 não esgotou tudo que Jesus falou sobre o fim. Também a 

predição de Daniel 9:27 (outra profecia de dupla referência) sobre a profanação e 

desolação do Segundo Templo da parte de Antíoco Epifânio em 170 a. C. não se 

esgotou naquela data, pois, incluía uma visão de destruição 40 anos após a 

ascensão de Jesus. Podemos deduzir que há elementos nesta profecia de Jesus nos 

evangelhos que tratam do fim, o período que antecederá imediatamente à volta 

de Cristo (no Grego: parousia). 

O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, escreve 

especificamente sobre a vinda do “homem do pecado, o filho da perdição” que 

também se assentará no templo de Deus (Como estudaremos na Lição 11 – A 

manifestação do “Homem do Pecado”) e é interessante notar esta referência ao 

templo quando a comparamos ao que Jesus disse sobre o “abominável da 

desolação” em Mateus 24:15. A perseguição que este inimigo tão poderoso 

deflagrará será comparável ao sofrimento dos judeus na destruição de Jerusalém 

no ano 70 d. C. e, também, 240 anos antes dessa data, na perseguição de Antíoco 

Epifânio.  

Necessário será que esses dias sejam abreviados (Mateus 24:22) para que 

não sejam mortos, aterrorizados ou enganados todos os eleitos, a ponto de a Igreja 

desaparecer. A frase em Mateus 24:21, que aparece assim: “grande aflição, como 

nunca houve”, mostra a intensidade da luta satânica contra a Igreja, assim como 

descreve a realidade do sofrimento dos judeus na Palestina no ano 70 d. C.  

A declaração de Jesus no versículo 25: “Prestai atenção, eu vo-lo tenho 

predito” estimula a confiança em Deus (Isaías 48:5) diante dos acontecimentos 

vindouros e, assim, a esperança que a Igreja alimenta da segunda vinda de Cristo 

facilitará o surgimento dos enganadores, os falsos cristos, apoiados por falsos 

profetas que operam grandes sinais e milagres com poder demoníaco (Mateus 

24:24), levando os falsos cristãos ao engano e desvio da fé verdadeira. Mas, quem 

leva a sério a palavra de Cristo sobre seu retorno à terra não será iludido. Sua vinda 

não será escondida nem secreta; mas como um relâmpago numa noite escura, 

assim se anunciará sua presença ao mundo todo (Mateus 24:27).  

A passagem que apresenta o cadáver e os abutres que se ajuntam para 

devorá-lo (v. 28), possui algumas interpretações bem estranhas e equivocadas, a 

exemplo de: a) Cristo seria o alimento (a carcaça) e os crentes seriam os abutres; 

b) Jerusalém e os judeus seriam os cadáveres que teriam atraído os “abutres” 

romanos; c) O cadáver representaria os “espiritualmente mortos”, e os abutres 

seriam anjos vingadores enviados por Cristo. A interpretação mais correta é, de 

acordo com o contexto, interpretada como o julgamento que Deus fará aos que 

lutam contra Ele e perseguem seus filhos. Jesus se utiliza de um provérbio de sua 

época que significa algo como “Onde houver motivos para julgamento, aí haverá 

julgamento” (CHAMPLIN, 2014). O ajuntamento dos abutres no local do cadáver 

precede imediatamente a volta de Cristo em Mateus 24:28 e Lucas 17:37, 

indicando claramente o julgamento de Deus sobre os que habitam na terra e, 

particularmente, os que impiedosamente perseguem os fiéis seguidores de Cristo. 

A imagem dos inimigos entregues aos abutres e/ou sendo devorados por feras, sem 

serem enterrados, era considerado um destino terrível (Ezequiel 32:4-6; 39:17-20; 

Deuteronômio 28:26; I Samuel 17:44; Salmo 79:2). 

 

Conclusão 

Mais uma vez Jesus alerta para alguns pontos nos quais devemos prestar 

atenção: haverá uma grande perseguição, que o texto sinaliza como sendo 

destinada  aos judeus (na “Judeia” – v. 16, no “sábado” – v. 20) e à Igreja (“dias 

abreviados por causa dos escolhidos” – v. 22), surgirão falsos cristos e falsos 

profetas que desejam enganar não só aos judeus, mas também à Igreja, e que não 

devemos nos importar com “notícias” de que Cristo está no deserto ou está 

escondido em algum lugar (V. 26), ou seja, seu retorno não será em secreto, como 

algumas seitas apregoam nos dias de hoje, mas será visível em toda a terra (v. 27). 

Como na lição anterior, devemos estar atentos aos ensinos da Palavra de Deus e 

nos afastarmos de qualquer interpretação estranha ao que Jesus no ensinou, 

aguardando com a esperança pertencente aos salvos o grande dia da Sua volta. 



Lição 4 – SERMÃO PROFÉTICO – A VINDA DO FILHO DO HOMEM  

Mateus 24:29-35 (Marcos 13:24-32; Lucas 21:10-24) 

 

Introdução 

Dando continuidade ao estudo do sermão profético de Mateus 24 (e 

também de Marcos 13 e Lucas 21), vamos discutir hoje sobre a “vinda do Filho do 

Homem” propriamente dita e alguns acontecimentos ligados a esse momento.  Na 

segunda lição, estudamos os sinais dos fins dos tempos quando Jesus fala de vários 

acontecimentos que se sucederão, mas que não são sinais dos fins dos tempos; são 

apenas o “princípio das dores”; o sinal mais marcante para que venha o fim será a 

pregação do Evangelho a “todas as nações” (Mateus 24:14). Na terceira lição 

estudamos sobre a “grande tribulação”, período de grande perseguição tanto para 

os judeus quanto para os crentes, período esse que teve, em parte, um 

cumprimento histórico, mas que ainda aguarda um cumprimento futuro e sestá 

relacionado ao momento de julgamento que Deus promoverá em toda a terra 

(Mateus 24:28). 

 

A verdadeira “parousia” 

Apenas para lembrar, o termo “parousia” é o nome dado para a segunda 

vinda de Cristo à Terra. Como já estudamos anteriormente, Jesus alerta seus 

discípulos sobre o aparecimento de falsos cristos por duas vezes (Mateus 24:5; 

24:24-26) mas, no verso 27, Ele explica que a “vinda do Filho do Homem” será como 

o “relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente”, caracterizando um 

evento de alcance mundial e inequívoco sobre seu retorno.  

Jesus inicia o versículo 29 detalhando melhor o que acabara de dizer no 

verso 27: “Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não 

dará a sua luz; as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados”. O 

que podemos depreender disso é que o advento do Filho do Homem será 

anunciado por certos “desastres cósmicos” que não serão resultantes de nenhuma 

ação humana e que, por isso mesmo, terão de ser considerados como uma 

intervenção divina. A volta de Cristo não poderá ocorrer sem tribulações, 

confusões e sofrimentos sem paralelo, e o próprio firmamento entrará num estado 

caótico. Essa referência a eventos astronômicos é a linguagem do Antigo 

Testamento para o tempo do juízo divino, ou a outros atos divinos na história 

(Salmo 18:6-19; Jeremias 4:20-28). Muitos na antiguidade viam as trevas como um 

juízo terrível (Êxodo 9:21-23); os eclipses também eram, em geral, motivo de 

temor. Para judeus e gregos, os sinais celestes eram mau presságio; No tempo de 

Jesus, uma escuridão estranha envolveu o local durante 3 horas (Mateus 27:45).  

De qualquer forma, parece perfeitamente claro que o universo inteiro será 

convulsionado e que o globo terrestre será grandemente afetado. Aqueles que 

vivenciarem esse período, e presenciarem esses acontecimentos e sinais, 

reconhecerão a realidade em questão. Seja como for, a parousia virá em grande 

turbilhão e, evidentemente, será contemplada por toda a humanidade. 

No versículo 30 é dito que haverá “o sinal do Filho do Homem...”. Muitos 

especulam acerca do sentido desse sinal. Alguns têm sugerido que será uma 

imagem literal e visual, que tomará forma definida como a de uma “cruz” ou a de 

algum símbolo de julgamento. Outros acreditam que, de algum modo, o próprio 

Cristo se fará visível, em terrível esplendor e brilho. Os judeus solicitaram um sinal 

por repetidas vezes e, talvez, esse seja o sinal que receberão; de qualquer modo, a 

aparição celeste do Filho do Homem é o último alerta da vinda de Jesus (segunda 

pergunta de Mateus 24:3) – tarde demais para algum preparativo.  

O texto continua dizendo “todos os povos da terra se lamentarão...”. Essa 

passagem combina Zacarias 12:9-14 em que, no fim, Deus leva seu povo a se 

arrepender pela dor que causou, com Daniel 7:13-14, passagem em que um 

representante do Israel sofredor receberia o Reino de Deus e reinaria para sempre. 

A expressão “lamentarão” é muito fraca, pois, o vocábulo original significa “bater 

angustiadamente no peito”. Isso mostra que as nações lamentarão com excessiva 

angústia, provavelmente porque reconhecerão que rejeitaram a Cristo, ignorando-

o, negando-o, zombando dele e rejeitando totalmente o seu Senhorio – o terror 

desse dia está bem descrito no texto de Isaías 13:6-10 (CHAMPLIN, 2014).  A parte 

final do versículo – “sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória” – transmite 

o “reinado universal” de Cristo, o seu poder como o Rei do Reis e a sua aprovação 

nesse ofício, pelos céus, isto é, pela autoridade de Deus. Nos Manuscritos do Mar 



Morto, as “nuvens” se referem às hostes angelicais na vinda de Deus; no Antigo 

Testamento, essa imagem podia se referir tanto à nuvem da glória de Deus quanto 

a nuvens reais.  

O versículo 31 fala do envio dos anjos “com grande clangor de trombeta” – 

tocavam-se trombetas em ocasiões solenes, como a entronização de reis. No 

Antigo Testamento, o instrumento era usado especialmente para convocar o povo 

de Deus (em geral, para a guerra); nos profetas, as trombetas são um símbolo de 

alerta para a batalha e da devastação iminentes (Jeremias 4:5, 19, 21; Sofonias 

1:16). A trombeta também já foi utilizada para anunciar a reunião do povo de Deus 

no fim dos tempos (Isaías 27:13). Esse ajuntamento era sempre associado à 

salvação de Israel (Isaías 11:12; 43:5; 49:5; 56:8) e à guerra final de Deus (Zacarias 

9:14-16). Portanto, a trombeta é uma imagem natural para a reunião dos crentes 

(I Coríntios 15:52; I Tessalonicenses 4:16). O versículo continua: “ajuntarão os seus 

escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus”. Essas 

expressões nos dão a entender a universalidade desse ajuntamento e quão 

completo ele será. Elas eram comumente empregadas para referir-se às regiões 

distantes do globo terrestre e à totalidade da superfície da terra. 

 

“todas estas coisas” 

O versículo 32 fala da “parábola da figueira”, parábola essa que foi utilizada 

como exemplo ou ilustração sobre como os homens poderiam saber que a 

profecias com toda certeza se cumpririam. A figueira é uma das árvores mais 

comuns da Palestina mas, diferentemente de outras árvores da região, a figueira 

perde as folhas no inverno. Nessa época do ano, contudo, ela estaria com suas 

folhas predizendo o aparecimento dos frutos no verão.  

Já explicando a parábola da figueira, o versículo 33, que fala sobre “quando 

virdes todas estas coisas”, refere-se, em particular, aos acontecimentos descritos 

nos versículos 15-31, mas os versículos 4-14 também fazem parte do quadro 

ilustrativo, o que dificulta um pouco a compreensão da expressão “está próximo” 

e definir claramente o que está próximo: será a condenação de Jerusalém 

(identificada com a destruição do templo – versículo 15)?  Ou o fim da presente 

ordem das coisas (versículo 29)? Ou a volta de Cristo (versículo 30)? Na passagem 

paralela sobre esse tema, em Lucas 21:31, Jesus deixa mais claro o que Ele quis 

dizer com essa ilustração: “Assim também, quando virdes estas coisas 

acontecerem, saberá que o reino de Deus está perto”.  O que podemos concluir 

desta passagem é que todos devem ter uma postura vigilante, observando os 

acontecimentos e aguardando a volta de Cristo (estudaremos essa parte de forma 

mais aprofundada na próxima lição). 

 

“esta geração” 

O versículo 34 apresenta uma dificuldade com a expressão “não passará 

esta geração sem que todas estas coisas aconteçam” – o que está em foco quando 

Jesus faz essa declaração? De qual geração Ele está falando? Para responder a essas 

dúvidas, devemos nos lembrar de algumas questões:  

1. Jesus está respondendo às três perguntas feitas pelos discípulos (lição 2) 

ao mesmo tempo, e não fica claro quando Ele está respondendo uma ou 

outra;  

2. Conforme vimos na lição passada, todas essas profecias mencionadas por 

Jesus nesse capítulo 24 de Mateus podem ser consideradas de dupla 

referência, que é o caso aqui nos versículos 33 e 34. 

3. Analisando o texto e os acontecimentos históricos, sabemos que algumas 

profecias se cumpriram, a exemplo da destruição do templo e da 

perseguição aos judeus (v. 15-16), mas outras ainda não se cumpriram, 

como a pregação do Evangelho a todas as nações (v. 14); 

4. A linguagem usada por Jesus é chamada de “linguagem escatológica” 

(v.29), que é a linguagem para a descrição dos tempos do fim, muito 

comum no Antigo Testamento (Daniel 7:13-14; Isaías 13:10; Ezequiel 32:7; 

Joel 2:10; Amós 5:20); 

5. Por último e mais importante, Jesus ainda não voltou em grande glória, 

sendo visto em toda a terra (v. 30). 



Diante das questões expostas, é razoável pensarmos que a maior parte dos 

acontecimentos descritos nos texto se dará ainda no futuro, e passamos a ter duas 

possibilidades para a palavra “geração” do texto, segundo Norman Geisler propõe 

em seu livro “Manual de Dificuldades Bíblicas”: 

1) A primeira é que “geração” (em grego: genea) pode significar “raça”: 

“Nessa situação específica, a afirmação de Jesus poderia significar que a 

raça judia não passaria até que todas as coisas se cumprissem. Por haver 

promessas a Israel, inclusive a da herança eterna da terra da Palestina 

(Gênesis 12; 14-15; 17) e do reino davídico (2 Samuel 7), Jesus poderia estar 

se referindo à preservação da nação de Israel por Deus, de forma a cumprir 

com as promessas feitas a Israel” (GEISLER, 2015). 

2) A segunda possibilidade, e que melhor explica a questão, para definir o que 

os versículos 33 e 34 querem dizer, é que a palavra “geração” que 

contemplará “todas estas coisas” não pode, de modo nenhum, ser a 

geração de discípulos que viveu no primeiro século, mas Jesus se referia, 

na verdade, à geração que então estiver viva no momento em que 

“sucederem todas estas coisas”, e essa geração não passará 

completamente antes desse processo se completar, incluindo a vinda de 

Cristo, ou seja, essa geração permanecerá viva até quando os juízos se 

completarem. 

O Pastor Luiz Sayão nos ajuda a compreender um pouco essa passagem: “à 

primeira vista a impressão que temos é que não passará essa geração até que todas 

estas coisas aconteçam, mas será que já aconteceram? Não! A palavra ‘geração’ 

não deve ser entendida como um período de 25 a 30 anos, do pai até o filho e assim 

por diante, a ideia aqui não é essa, a ideia aqui é sobre a geração da civilização 

humana, então a palavra ‘geração’ tem um sentido mais amplo e por isso deve ser 

entendida com esse foco e não como algo apenas da própria geração da época de 

Jesus” (SAYÃO 2015). 

 

 

Conclusão 

Mais uma vez, Jesus descreve detalhes que antecedem sua volta bem como 

sua volta propriamente dita. “Sob qualquer hipótese, não há razão alguma para se 

considerar que Jesus tivesse feito a afirmação, obviamente falsa, de que o mundo 

terminaria dentro do período de vida de seus contemporâneos” (GEISLER 2015). 

Apesar das discussões que o texto pode suscitar, fica claro que tudo acontecerá 

conforme Ele descreve e no momento em que isso acontecer, não haverá nenhuma 

dúvida de que Ele estará voltando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lição 5 – SERMÃO PROFÉTICO – O DEVER DE VIGIAR/PARÁBOLAS 

ESCATOLÓGICAS  

Mateus 24:36-25:30 

 

Introdução 

Nessa lição daremos continuidade ao estudo do sermão profético de Jesus 

proferido no Monte das Oliveiras. Conforme já estudamos, Jesus estava 

respondendo a algumas perguntas feitas por seus discípulos (Mateus 24:3) e deu 

diversas informações sobre alguns acontecimentos dos tempos do fim. Porém, 

Jesus não disse “quando” todas estas coisas aconteceriam e passou, então, a partir 

do versículo 36 de Mateus 24, a exortar seus discípulos a vigiar continuamente, 

esperando a Sua volta. 

 

O dia e a hora 

Ao lermos o versículo de Mateus 24:36, percebemos que Jesus é bastante 

enfático em dizer que ninguém sabe o dia e a hora em que Ele voltará. A Bíblia não 

nos revela quando se dará esse maravilhoso acontecimento. Em Atos 1, momentos 

antes de ser elevado aos céus, os discípulos ainda perguntaram a Jesus se naquele 

momento ele iria restaurar o reino de Israel (Atos 1:6) e Ele respondeu: “Não vos 

pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio 

poder” (Atos 1:7) e orientou seus discípulos a serem testemunhas d’Ele “até os 

confins da terra” (Atos 1:8).  

Não é ênfase dessa revista, mas cabe aqui fazer uma pausa no estudo 

textual sobre a volta de Jesus e esclarecer uma dúvida que sempre surge quando 

lemos esse versículo: Se Jesus é Deus e Deus sabe todas as coisas, como é que Jesus 

não sabia o dia e a hora em que Ele voltaria, mas somente o Pai? Inclusive, essa 

questão é utilizada pelos críticos para afirmarem que Jesus não é Deus (Espíritas e 

Testemunhas de Jeová, por exemplo).  

Para responder a essa indagação, transcrevo aqui a resposta a essa questão 

dada pelo Pr. Russell N. Champlin em seu comentário versículo por versículo: 

“Alguns mestres se esquecem de que, por ocasião da encarnação, a Palavra Eterna, 

o Filho de Deus, esvaziou-se a si mesmo – não de sua natureza divina, mas de suas 

‘prerrogativas’. Por conseguinte, quando Ele se tornou homem, esvaziou-se de todo 

o conhecimento, de todo o poder etc., a fim de ser um ‘verdadeiro’ homem. Nenhum 

ser humano possui todo conhecimento, todo poder e todas as perfeições divinas. 

Jesus, porém, era um homem autêntico, e esse foi exatamente o propósito da 

encarnação.” Ele conclui sua explicação sobre o texto em análise: “A encarnação 

exigiu que Ele se limitasse em seus poderes, incluindo o atributo do conhecimento; 

e tudo isso foram limitações autoimpostas; não obstante, foram limitações 

perfeitamente reais, o que mostra que Jesus disse a verdade ao declarar que não 

sabia o tempo de sua ‘parousia’, isto é, de sua segunda vinda – Filipenses 2:6,7” 

(CHANPLIN, 2014). 

 

Exortação à vigilância 

Do versículo 37 até o versículo 44, Jesus começa a dar exemplos de que 

todos aqueles acontecimentos serão repentinos. A primeira ilustração que Jesus 

usa, contida nos versículos 37 a 39, fala dos dias de Noé e fica claro que as 

condições sociais que precederão sua volta serão similares aos tempos de Noé, 

particularmente a atitude de desatenção e despreocupação daqueles que serão 

julgados (Gênesis 6). A ênfase que deve ser dada nessa passagem é a falta de 

preparo dessa geração. O Pr. Gabriel Porto destaca que “a sociedade daquela 

época era uma sociedade má, violenta, promíscua, que dava grande importância 

ao sexo e todo tipo de prazer desenfreado” (PORTO, 2014), algo que está se 

tornando muito comum na nossa sociedade atual. A maior parte da humanidade 

será apanhada de surpresa por esses terríveis acontecimentos. 

Jesus continua, nos versos 40 e 41, dando dois exemplos sobre como essa 

passagem de Noé poderá ocorrer: dois homens no campo, um será levado e outro 

será deixado; duas mulheres moendo no moinho, uma será levada e outra será 

deixada. No contexto imediato, Jesus acabara de dizer que nos tempos de Noé, 



quando o dilúvio veio, esse dilúvio levou a todos. Lendo o texto contido em Gênesis 

6, percebemos que quem foi levado foi o povo ímpio e quem foi deixado foi Noé e, 

juntamente com ele, sua família.  

Esse entendimento talvez seja contrário ao que a maioria das pessoas 

entende dessa passagem, pois, um grande número de teólogos diz que essa 

passagem é um exemplo do arrebatamento, porém o contexto geral do texto fala 

de julgamento e não menciona nada de arrebatamento. Talvez esse seja o risco de 

se ler um texto bíblico com ideias pré-concebidas. Também na passagem paralela 

de Lucas 17:26-27 esse entendimento fica ainda mais claro conforme explicado 

pelo professor Dr. Augustus Nicodemus Lopes, em um texto intitulado Princípios 

de Interpretação Bíblica: “Rapidamente, nós descobrimos que estes versos 

relacionados sem dúvida afetam a nossa maneira de entender a passagem inicial. 

Está claro nesta passagem de Lucas que aqueles que foram levados pelo dilúvio 

eram aqueles que estavam comendo, bebendo e se dando em casamento. Em 

outras palavras, não foram as pessoas boas que foram levadas, foram as más” 

(LOPES, 2018). O comentário histórico-cultural da Bíblia também informa que o 

contexto de “levado” nessa passagem significa “levado a juízo” (KEENER, 2017).  

No versículo 42, Jesus faz o alerta central dos versículos que estamos 

estudando, resumindo toda a passagem em análise: “Portanto vigiai, porque não 

sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor”. Dessa forma, Jesus apresenta outro 

exemplo sobre sua volta repentina no versículo 43 como o pai de família que deve 

vigiar sua casa para não deixar que o ladrão a arrombe. Resumidamente, devemos 

ter em mente as seguintes etapas expostas por Jesus: 

1) A certeza de que Ele voltará; 

2) Essa volta será em um momento que ninguém espera, ou seja, todos 

estarão preocupados com os afazeres da vida, mas não estarão 

preocupados com Deus; 

3) Se ninguém sabe o momento de sua volta, então, não se deve ficar 

marcando datas para essa volta, baseando-se neste ou naquele 

acontecimento; 

4) Portanto, o cristão deve ficar em alerta, aguardando com toda a 

diligência e esperança a volta de Jesus. 

Exemplos de vigilância 

Do versículo 45 de Mateus 24 até o versículo 30 do capítulo 25, Jesus passa 

a contar três parábolas sobre a necessidade de vigilância por parte de seus 

discípulos: A parábola do servo fiel, a das dez virgens e a dos talentos.  

O servo fiel: Essa parábola ilustra a fidelidade que os servos de Deus devem 

manter enquanto aguardam a volta de Jesus. Muitas vezes, um chefe de família 

abastado tinha em casa um escravo “administrador” ou “mordomo”, cuidando de 

sua propriedade. Esse escravo, de posição mais elevada que os demais, poderia ser 

encarregado de alimentar os outros servos da casa. Jesus começa apresentando o 

servo fiel e prudente – a palavra “fiel” significa que o servo tem constância, 

perseverança e que não pode desviar a atenção de sua tarefa, e a palavra 

“prudente” significa que o servo é dotado de juízo e previsão saudáveis. Para os 

servos que assim servirem ao seu senhor, haverá um respeito ainda maior e honra 

imortal, quando ele voltar. Em seguida, Jesus passa a contrastar as qualidades do 

servo bom com os defeitos do servo mau: a incredulidade, pois, não se prepara 

para a volta de seu senhor (ele tarda...), a infidelidade (espanca seus companheiros) 

e a imprudência (passa a embriagar-se). A esse servo está destinado um trágico 

fim, pois, será julgado juntamente com os hipócritas (que significa fingido) e 

lançado em um lugar onde haverá apenas “choro e ranger de dentes” que 

expressam a plenitude de sua vergonha. 

As dez virgens: Essa parábola narra a incerteza do momento de sua volta e 

a necessidade de estar preparado para tal acontecimento. Era costume, nos 

casamentos orientais, a realização de grandes festas de casamento, com duração 

de alguns dias e cheias de cerimônias, dentre elas a participação de damas de honra 

que eram virgens, amigas da noiva e que cuidavam dela durante a preparação para 

o casamento. No dia do encontro dos noivos, ao anoitecer, as virgens deixavam a 

noiva, com quem haviam estado o dia todo, e iam ao encontro do noivo carregando 

suas lâmpadas, escoltando-o até a noiva. Existem muitos elementos nessa 

parábola: as virgens prudentes, as virgens insensatas, o noivo, o azeite e o 

vendedor de azeite. Muitas explicações já foram dadas para cada um deles mas, de 

acordo com o contexto, elas não têm nenhum significado específico. Como figura 

literária, a intenção da parábola é revelar um único propósito, que nesse caso é a 



prudência das virgens que foram com o noivo. Portanto, o que devemos guardar 

nessa parábola é exatamente o que Jesus recomenda em seu final, no versículo 13: 

“Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora”. 

Os talentos: Nessa parábola temos o ensino sobre o uso de nossas 

capacidades ou “talentos”. Originalmente, o talento era uma unidade de peso; 

depois passou a ser uma unidade monetária, ou seja, seis mil denários. Um denário 

valia o trabalho de um dia. Um talento, portanto, valia o trabalho de um homem 

por, mais ou menos, 18 anos. Nos tempos modernos, o vocábulo “talento”, usado 

para indicar a capacidade e os dotes de alguém, deriva-se dessa parábola 

(CHAMPLIN, 2014). Os talentos dessa parábola pertencem ao senhor e ele os 

entrega aos servos conforme a capacidade de cada um. Os dois primeiros são 

diligentes, partindo imediatamente para negociá-los. Quando o senhor retorna da 

viagem, recebe a quantia de volta de forma duplicada e enaltece os dois servos 

chamando-os de bons e fiéis. Quanto ao terceiro servo, vemos várias falhas em sua 

resposta e atitude: primeiro, ele tinha uma falsa ideia de seu senhor, e usou esse 

seu equívoco como uma desculpa por ter falhado naquilo que lhe havia sido 

confiado. Segundo, ele se enganou sobre seu senhor ao pensar que ele era um 

homem duro, que ceifava onde não semeara, e agora cita esse pensamento 

equivocado diante de seu senhor. Terceiro, ele tinha receio de encarar seu senhor 

por não ter feito o que sabia ser o correto e adotou uma postura de defesa que foi 

considerada uma ofensa, adicionando injustiça à sua indolência. Diante disso, o 

senhor dá a sua sentença chamando-o de mau e preguiçoso (mau porque pensava 

que o senhor fosse duro, e injusto e preguiçoso porque deixara de trabalhar para 

multiplicar o talento). O que concluímos dessa parábola é que Deus distribui os 

talentos conforme a capacidade de cada um e quem recebe esses talentos deve 

utilizá-los diligentemente e com fidelidade ao Senhor. Aqueles que não usam os 

talentos recebidos não são aprovados e são rejeitados pelo Senhor mas, não 

porque não fizeram nada, e sim porque não deram o devido valor ao Senhor dos 

talentos em seus corações, descumprindo suas ordens. 

 

 

Conclusão 

 No texto que analisamos, podemos concluir que Jesus vai cumprir sua 

promessa voltando para buscar todos que pertencem a Ele; não sabemos a hora e 

nem o dia, mas Ele voltará num momento em que ninguém estará esperando-o. 

Todavia, os salvos devem aguardar seu retorno com toda expectativa e, conforme 

resumido nas parábolas anunciadas por Jesus, devemos aguardá-lo vigiando, 

testemunhando e trabalhando na sua obra com toda fidelidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lição 6 – SERMÃO PROFÉTICO – A VIDA ETERNA E O CASTIGO ETERNO  

Mateus 25:31-46 

 

Introdução 

Na sequência do nosso estudo sobre o discurso do Monte das Oliveiras, 

chegamos agora ao momento em que Jesus fala de um julgamento que ocorrerá 

na sua volta, ou seja, após a tribulação (Mateus 24:21) e no momento de sua 

segunda vinda, quando irá estabelecer o seu reino, retomando a cena contida em 

Mateus 24:30-31 (observe que Ele fez uma pausa para explicar sobre o momento 

da sua volta – lição 4, e da necessidade de vigiar – lição 5). Duas coisas são explícitas 

nos versículos que estudaremos hoje: haverá uma clara separação em dois grupos 

distintos (ovelhas e bodes, v. 33) com dois destinos possíveis (um castigo eterno e 

uma vida eterna, v. 46). 

 

 

Filho do Homem 

 

Conforme foi dito, no versículo 31 Jesus volta a falar do Filho do homem 

vindo em sua glória com os santos anjos. Podemos fazer uma análise um pouco 

mais aprofundada sobre a expressão “Filho do homem”. Essa expressão surge de 

uma interpretação messiânica do texto de Daniel 7:13a – “Eu estava olhando nas 

minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho 

homem...”. Nos evangelhos sinóticos é um título favorito do próprio Jesus (Marcos 

8:38; 13:26; 14:62; Lucas 17:24; 21:27), e, apesar de identificar Jesus com a 

humanidade, como aquele que sofre com o homem, sem dúvida, quase sempre é 

usado para subentender seus direitos messiânicos. Na visão de Daniel, o Filho do 

homem é uma personagem de grande autoridade que substitui os quatro grandes 

poderes mundiais. Jesus usou o título para indicar que o Messias participa do 

dilema humano a fim de tirar dele os homens. 

No texto em análise (Mateus 25), Jesus informa que o Filho do homem 

então virá com seus anjos e assentar-se-á no trono da sua glória e, nesse momento, 

Jesus revela que todas as nações serão reunidas diante d’Ele e que haverá uma 

separação (Mateus 25:32). Esse é o tema principal do texto sobre o qual estamos 

estudando. Dois grupos de pessoas sendo separados e enviados a destinos 

diferentes, opostos um ao outro.  

 

 

“Nações” 

 

Antes de falarmos sobre a separação dos dois grupos, devemos fazer um 

breve esclarecimento sobre o termo “nações”. O termo grego usado para "todas 

as nações" em Mateus 25:32 é “pas ethnos”. A palavra ethnos sozinha é, muitas 

vezes, usada no Novo Testamento para descrever os gentios, excluindo Israel 

(Mateus 4:15; 6:32; Lucas 21:24). Porém, se formos considerar o contexto imediato 

do texto que estamos analisando, o uso do termo "todas as nações" (pas ethnos) 

se refere à totalidade representativa das nacionalidades existentes, sejam judias 

ou gentílicas: "Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos 

matarão. Sereis odiados de todas as nações (pas ethnos) por causa do meu nome." 

(Mateus 24:9). "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em 

testemunho a todas as nações (pas ethnos), e então virá o fim." (Mateus 24:14). 

Também aparece no texto da “grande comissão”: "Portanto ide, fazei discípulos de 

todas as nações (pas ethnos), batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo" (Mateus 28:19). 

Considerando como a expressão é utilizada em todos os textos anteriores, 

ela parece descrever, no contexto de Mateus 25:31-46, todas as nações, os povos 

e as etnias existentes no momento da gloriosa volta do Filho do homem, deixando 

transparecer que todas essas nações estarão sendo representadas, naquele 

momento, pessoalmente por grande parte de seus habitantes. “Não são países 

propriamente ditos, mas são os indivíduos das nações, e cada um deve responder 

de acordo com a palavra, dando conta da vida que viveram e se eles responderam 

adequadamente ao rei das nações que é o Rei Jesus” (SAYÃO, 2015). 

 

 

 

 

 



Dois grupos distintos 

 

O seguinte quadro nos dá uma demonstração clara sobre os dois grupos 

que surgem no texto de Mateus 25:31-46: 

 

Nesse momento, não podemos deixar de notar que não é a primeira vez 

que Jesus faz essa distinção em dois grupos que terão finais distintos no final dos 

tempos. Existem outros textos que fazem alusão a essa separação. Antes de falar 

sobre a separação usando a figura das ovelhas e dos bodes (Mateus 25:33), Ele já 

a tinha mencionado utilizando outras figuras, todas elas bem familiares e de fácil 

compreensão para os seus ouvintes: sobre o joio e o trigo (Mateus 13:24-43); e dos 

peixes bons e estragados (Mateus 13:47-48). 

Devemos ver essa narrativa sobre os bodes e as ovelhas sob esse contexto 

maior. A forma de separação do joio e do trigo, dos peixes bons e estragados, e das 

ovelhas e dos bodes é diferente, mas o resultado final é a obtenção de dois grupos 

bem definidos. Um grupo reunido para entrar no Reino e outro grupo reunido para 

ser castigado. Essa separação fica bem patente nas três passagens analisadas. 

Sob esse princípio maior de contexto das Escrituras, entendemos que o 

propósito da figura utilizada em Mateus 25:31-46, a simbologia dos bodes e das 

ovelhas, visa mostrar o conceito de separação que Jesus já havia ensinado antes. A 

operação da separação é diferente, de acordo com cada uma das atividades 

executadas: na separação do joio e do trigo, o joio era reunido primeiro, colocado 

em molhos e depois queimado. O que ficava, obviamente, era o trigo. No caso dos 

peixes, o pescador se assentava na praia após a pescaria e ia tirando um a um os 

peixes da rede. Os bons eram colocados de um lado e os estragados de outro, 

formando dois amontoados de peixes. Os bons eram aproveitados e os estragados 

eram descartados. Com relação às ovelhas e aos bodes, o pastor fazia uma grande 

fila e ia separando um a um, conforme se aproximavam dele. Consequentemente, 

apesar das diferenças operacionais entre as parábolas citadas, o propósito maior 

do Senhor era o de mostrar àqueles homens, através de figuras didáticas, o que 

haveria de ocorrer em Sua vinda ao final dos tempos. 

 

 

Os critérios para a separação 

Nos versículos 35 a 40 e, posteriormente nos versículos 42 a 45, vemos 

aquilo que faz a distinção entre os dois grupos. Com exceção da visita aos presos, 

os atos mencionados por Jesus são as obras de justiça da ética judaica – prover o 

pobre, tratar o estrangeiro com hospitalidade e visitar os enfermos – ações básicas 

da devoção judaica. Uma leitura superficial e mais imediata do texto parece que 

está falando de salvação pelas boas obras. Parece que ajudar ao próximo é 

suficiente para se merecer a salvação e ir para o céu, ou seja, quanto mais eu ajudo 

os necessitados, maior é o meu prêmio celestial. Conforme já vimos, o assunto do 

texto é a separação em dois grupos distintos e não a salvação por boas obras. Os 

santos do Antigo Testamento foram salvos pela fé (Hebreus 11), os santos do Novo 

Testamento foram salvos pela fé e os santos atuais também são salvos pela fé 

(Efésios 2:8-10); o evangelho das “boas obras” não é uma mensagem bíblica.  

O Pastor Luiz Sayão nos dá a seguinte explicação sobre essa passagem – É 

necessário entender que quando a pessoa faz o bem na esperança de adquirir 

“pontos” como uma espécie de “contagem de milhagem celestial” para que ele 

receba uma premiação futura, significa que a pessoa está fora do foco, pois não 

existe na Bíblia nenhuma salvação pelas obras, ou pelo mérito humano (Efésios 2:8-

10) 9; Gálatas 3:11; Romanos 3:24,28; II Timóteo 1:9; Tito 3:5). Se é verdade que a 

graça de Deus nos alcançou, o seu favor imerecido, ou seja, o amor de Deus em 

nosso coração, isso vai produzir em nós uma ação graciosa na vida, então, são obras 

decorrentes da salvação. Elas têm a ver com sensibilidade à necessidade do nosso 

Benditos Malditos 

Ovelhas Bodes 

Colocados à Direita Colocados à Esquerda 

Vinde benditos de meu Pai Apartai-vos de mim malditos 

São convidados a tomar posse do reino São enviados ao fogo eterno 

Vida Eterna Castigo Eterno 



semelhante, do nosso próximo, então, quando Jesus disse que as pessoas fizeram 

algo, mas elas não se lembravam quando fizeram isso, quer dizer que, quem faz 

algo para Deus não contabiliza o que fez, porque isso é resultado da graça recebida 

e não uma salvação pelas obras. “Se Deus nos salvou de fato, isso precisa ficar 

evidente em nossa vida e em nossos atos” (SAYÃO, 2015). 

Embora os justos tenham sido declarados benditos pelo Pai e entrem em 

um reino que lhes foi preparado antes da criação (v.34), o destino dos maus não 

foi declarado com termos tão específicos de eleição. O fogo eterno não foi 

preparado para eles, mas para o diabo e seus anjos (v. 41). Os homens não herdam 

o fogo eterno (em contraste com os justos), mas vão para lá recusando a graça de 

Deus. Jesus aponta para a falta de boas características demonstradas pelos bodes 

em oposição às ovelhas. Pecados de omissão, e não abomináveis atos de violência, 

são mencionados para indicar o estado espiritual dos “bodes”. 

 

Conclusão 

É interessante salientar que a narrativa do sermão do Monte das Oliveiras 

termina nos versículos 1 e 2 do capítulo 26 de Mateus: “Tendo Jesus terminado de 

dizer todas estas coisas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a dois dias é a 

páscoa; e o Filho do homem será entregue para ser crucificado”. E que contraste 

interessante é apresentado! Jesus acabara de descrever uma cena onde Ele era o 

rei que voltaria em grande glória e poder, julgando as nações, separando os salvos 

dos ímpios mas, aqui nesse momento, ao acabar sua narrativa em que responde às 

perguntas feitas pelos discípulos lá no começo do capítulo 24, Ele descreve uma 

cena bem curta, seca e, se podemos usar essa palavra, sem nenhum glamour, pois, 

Jesus apenas diz “... o Filho do homem será entregue para ser crucificado”. Sabendo 

de tudo que aconteceria no futuro, Jesus mantém plena consciência dos planos de 

seu Pai e seu dever para cumprir esse plano. Conforme aprendemos em todas as 

lições anteriores, aos que creem nas palavras de Jesus resta apenas aguardar o 

grande dia de sua volta, com toda esperança e vigilância, tendo a certeza que 

estarão com Ele na Sua glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lição 7 – A VIDA APÓS A MORTE – O RICO E LÁZARO 

Lucas 16:19-31 

 

Introdução 

Na lição de hoje, estudaremos uma história bastante conhecida narrada 

por Jesus – a história de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. 

Ninguém na Bíblia falou mais sobre o inferno do que Jesus Cristo. As descrições 

bíblicas mais vívidas e detalhadas do inferno aparecem nos quatro evangelhos, e 

elas vêm de Jesus (Mateus 10:28; 18:8,9; Marcos 9:43-48). Outros autores do Novo 

Testamento fazem alusão ao inferno (2 Tessalonicenses 1:9; 2 Pedro 2:17), mas o 

conteúdo mais profundo sobre o tema vem, principalmente, dos discursos de Jesus 

e muito daquilo que Ele ensinou sobre o inferno é “profundamente chocante” 

(MACARTHUR, 2016). 

 

 

Um breve esclarecimento 

 

Existe uma discussão em relação a essa história, se ela é ou não uma 

parábola. Aqueles que afirmam que ela não é uma parábola, usam como 

justificativa o fato do autor não chamar essa narrativa de “parábola” e também por 

ela conter o nome de um de seus personagens: “Lázaro” (isso acontece apenas 

nessa história, e será explicado mais adiante). Portanto, acreditam, Jesus está 

contando uma história real e não uma “ficção”. Mas essas justificativas são muito 

rasas para afirmar que o que aqui é contado é uma narrativa de uma história que 

aconteceu de verdade. O que devemos entender é que, independentemente de ser 

parábola ou não, essa história possui realidades espirituais muito fortes, da qual 

podemos extrair grandes ensinamentos sobre o que temos estudado até aqui: os 

tempos do fim, seja este “geral” ou “individual”. 

 

 

 

 

Um contexto maior 

 

Antes estudar a parábola propriamente dita, devemos entender por qual 

motivo Jesus a narrou. Para isso devemos voltar alguns versículos. O capítulo 16 se 

inicia com a parábola sobre o administrador infiel e o cuidado que se deve ter com 

o uso apropriado do dinheiro, bem como é apresentado o conceito de mordomia 

em geral. Jesus conclui no versículo 13 com a advertência: “Ninguém pode servir a 

dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará 

a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas”. No versículo 

14 a reação dos fariseus é ridicularizarem Jesus. O próprio autor explica os motivos 

disso: “os fariseus que eram avarentos...”, ou seja, amavam o dinheiro. Jesus, 

percebendo a reação deles, faz uma severa acusação aos mesmos: os fariseus 

justificavam a si mesmos perante os homens por se considerarem perfeitos no 

cumprimento da lei, mas aquilo que eles consideravam motivo de exaltação diante 

dos homens era, na verdade, abominação diante de Deus (versículo 15). 

Nos versículos 16 a 18, Jesus resume para os fariseus tudo que Ele já havia 

ensinado sobre a lei, o evangelho e a verdadeira justiça:  

1) Destaca que a lei veio até João (Batista) e agora é anunciado o evangelho 

do reino, mas que muitos tentam entrar no reino por seus próprios esforços, o que 

não é possível, pois, ninguém consegue obter sua própria salvação por seus 

próprios esforços;  

2) As exigências e as ameaças da lei são implacáveis (Tiago 2:10), mas a lei 

será cumprida até o fim, e sabemos que Jesus foi esse que a cumpriu integralmente 

(Romanos 5:19). O Pastor John MacArthur afirma que “as ameaças e os castigos da 

lei estavam sendo respondidas pelas promessas do evangelho e pelo sacrifício de 

Cristo” (MACARTHUR, 2016);   

3) todas as interpretações da lei feitas pelos fariseus com a intenção de 

tornar seu padrão mais fácil ou alcançável eram erradas e enganosas. No versículo 

18, Jesus dá um breve exemplo de como os fariseus erravam no cumprimento da 

lei ao mencionar o divórcio. Eles afirmavam que os homens podiam se divorciar por 

qualquer motivo, mas não era essa a vontade de Deus (Malaquias 2:16; Mateus 

5:31; 19:6-8). 

 

 



A parábola – os personagens 

 

Imediatamente após resumir seu ensino, expondo a falha dos fariseus em 

compreender o teor da lei e aplicar suas exigências, Jesus dá início à narrativa da 

parábola, ou seja, ela nasce da zombaria que os fariseus fizeram em relação aos 

ensinos de Jesus sobre o dinheiro. “Esta é de longe a parábola mais perturbadora 

e assustadora de Jesus. Ela nos confronta com verdades sobre a eternidade e a vida 

no além sobre as quais não gostamos de refletir, mas que precisamos 

desesperadamente levar a sério” (MACARTHUR, 2016).  

De início, percebemos o contraste entre seus dois personagens principais: 

O rico: as expressões usadas no versículo 19 demonstram que era um 

homem imensamente rico, vestia-se de “púrpura e linho finíssimo” – esse material 

era tremendamente caro e símbolo da abastança do rico. Além disso, ele “todos os 

dias se regalava esplendidamente”, vivia de festas e luxos, provendo para si os 

maiores prazeres. Tamanha riqueza garantia uma grande influência. Era esse tipo 

de pessoa que os israelitas comuns, sob ensinamento dos fariseus, acreditavam ter 

um lugar garantido no céu. 

O pobre Lázaro: o versículo 20 destaca que “fora deitado”, ou seja, além 

de ser um mendigo, era paralítico, incapaz de se movimentar ou cuidar de si 

mesmo, tendo sido deixado ali na esperança de receber alguma caridade do 

homem rico que vivia em tanto luxo. A expressão “todo coberto de úlceras” ressalta 

mais ainda a condição de seu corpo que, possivelmente, provocava nojo e repulsa 

de quem passava por perto. Além disso, tinha de suportar ser lambido pelos cães, 

um animal considerado impuro pelos judeus (versículo 21). Os fariseus e os seus 

discípulos acreditavam que esse tipo de sofrimento provava que Lázaro era 

amaldiçoado por Deus e merecia o inferno. 

 

 

A parábola – os acontecimentos 

 

No versículo 22 ocorre a grande virada da história, o que provavelmente 

provocou o choque em seus ouvintes: Lázaro morreu e foi levado para “o seio de 

Abraão” (expressão que significa um lugar de honra à mesa de Abraão, reservado 

aos bem-aventurados ou justos, e representa a presença de Deus ou o paraíso). O 

rico também morreu e foi sepultado, e no versículo 23 vemos que ele foi para o 

inferno, onde era atormentado (o termo original é hades – que se refere 

simplesmente ao domínio dos mortos, assim como o hebraico sheol, mas a 

descrição dos tormentos deixa claro que se trata do inferno). 

Há uma ironia nessa virada inesperada. Lázaro recebe um nome nessa 

parábola precisamente para destacá-lo como uma pessoa de honra. Seu nome era 

bastante comum, sendo a forma grega de “Eleazar”, que significa “a quem o Senhor 

ajudou”. É um nome que evoca a ideia de favor divino e, ao identificá-lo com esse 

nome, Jesus graciosamente o tira da desgraça e do anonimato tão típico dos 

mendigos.  

A partir do versículo 24, Jesus narra alguns acontecimentos: o rico está em 

tormento e vê Lázaro no seio de Abraão. O texto não diz se Lázaro podia ver o rico 

em tormentos. Ele clama ao Pai Abraão por um alívio – molhar a língua com água, 

pois, era atormentado em uma chama. O versículo 25 não entra em questões 

teológicas quanto aos motivos de os dois indivíduos passarem a estados finais tão 

diversos entre si, mas tão somente expressa as suas respectivas condições. No 

versículo 26 o pai Abraão diz que não é possível atender ao pedido do rico, pois, 

existe um grande abismo entre eles, e esse abismo é intransponível. 

Diante de tais condições e percebendo que não poderia fazer nada para 

aliviar a sua situação, o rico clama ao pai Abraão para que mande Lázaro avisar aos 

seus irmãos sobre o risco que também correm de irem para o mesmo lugar de 

tormentos. O pai Abraão é direto: “Eles tem Moisés e os profetas, ouçam-nos” (essa 

expressão é a forma como os judeus conheciam a Palavra de Deus – o nosso Antigo 

Testamento), ou seja, o meio de se livrar dos tormentos do inferno estão registados 

na Palavra de Deus (Lucas 24:27). Que grande ensino Jesus aplica aqui: a suficiência 

das Escrituras. “O homem rico estava no inferno eterno, não porque lhe tivessem 

faltado informações, mas porque ele ignorou a mensagem que ele recebera por 

meio da Palavra de Deus. A única maneira de seus irmãos escaparem do inferno 

seria ouvindo a mensagem e crendo nela” (MACARTHUR, 2016). 

O rico insiste mais uma vez: “se alguém dentre os mortos for ter com eles; 

arrepender-se-ão”. O pedido dele é um eco daquilo que Jesus ouvira o tempo todo. 

Os fariseus estavam pedindo sinais a Ele sempre. Por exemplo, em Mateus 12:38, 

após realizar uma série de milagres, curas e exorcismos, os fariseus dizem: “Mestre, 

gostaríamos de ver da tua parte algum sinal.” Os milagres diários de Jesus não lhes 



bastavam; queriam um sinal celestial de proporções cósmicas. A resposta de Jesus 

foi: “Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal 

senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre 

do grande peixe, assim estará o Filho do homem três dias e três noites no seio da 

terra.” (Mateus 12:39-40). Em outras palavras, foi como se Jesus lhes dissesse: “Eu 

lhes darei um sinal – o maior de todos – a minha ressurreição”. E, infelizmente, 

sabemos que, nem com a ressurreição de Jesus, os fariseus creram nele, pois, 

tramaram uma grande mentira com os guardas romanos para encobrir e negar a 

ressurreição (Mateus 28:11-15).  

A resposta que o rico recebeu de Abraão foi dura e, de alguma forma, já 

antecipava esse acontecimento: “Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, tampouco 

se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos” (Lucas 

16:31). Essa resposta resume toda a parábola: não é apenas uma advertência sobre 

como será o inferno, mas também uma lição sobre a suficiência das Escrituras e um 

apelo dirigido a todos os que a ouvem para que levem a mensagem da Bíblia a 

sério. 

 

Conclusão 

 

De forma bem resumida, podemos concluir que Jesus contou essa história 

para ensinar sobre:  

1) A existência consciente após a morte;  

2) A realidade e o tormento do inferno;  

3) A ausência de uma segunda oportunidade após a morte; 

4) A impossibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos; 

5) A suficiência das Escrituras para a salvação. 

Os dois homens nesta narrativa ilustram duas vidas diferentes, duas mortes 

diferentes e dois destinos diferentes. Que saibamos escolher bem nosso destino! 

 

 

 

 

Lição 8: A RESSURREIÇÃO DOS CRENTES 

1 Tessalonicenses 4:13-18 

 

Introdução 

O tema central das duas cartas de Paulo aos tessalonicenses é a volta de 

Cristo, com ênfase nos acontecimentos que devem precedê-la, bem como as suas 

consequências. As duas cartas estão entre as primeiras do Novo Testamento e, por 

isso, dão um forte testemunho das doutrinas fundamentais da fé cristã, como a 

ressurreição dos crentes mortos e a transformação dos que estiverem vivos na 

volta do Senhor. A primeira carta foi escrita Por Paulo em Corinto após a sua saída 

à força de Tessalônica. Paulo enviou Timóteo para saber como a igreja estava. As 

notícias trazidas por Timóteo motivaram-no a escrever esta epístola. Ele soube que 

os irmãos estavam firmes na fé, mas ficou inquieto com alguns problemas, dentre 

eles a confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte. 

Ao contrário de alguns dos coríntios (1 Coríntios 15: 17-18), os 

tessalonicenses não duvidaram do fato da ressurreição de Cristo. Por isso, Paulo 

assume sua fé e argumenta a partir dela. Comparando com aqueles que não 

acreditam em uma vida futura em geral, inevitavelmente segue que também os 

tessalonicenses temiam por seus amigos cristãos mortos, não meramente 

uma temporária privação da vida eterna a ser revelada, mas a exclusão definitiva 

dela. A expectativa no advento de Cristo ainda durante aquela geração foi uma 

fonte de aflição para a igreja. Faltava fazer a conexão da ressurreição dos crentes 

mortos em Cristo com a sua segunda vinda. “Com os ensinos da carta eles poderiam 

compreender que Deus, por meio de Cristo, trará com Ele aqueles que estão 

adormecidos (1 Tessalonicenses 4:14), isto é, para que sejam então unidos a Cristo 

e participem plenamente da sua glória. A união entre Cristo e o cristão é tal que, 

em tudo o que Cristo, o Cabeça, faz ou experimenta, Ele carrega os membros de 

Seu corpo com Ele” (MEYER’S NT COMMENTARY, 2018). 

Provavelmente, a angústia e a confusão dos tessalonicenses tenha sido 

causada por algum erro teológico na comunidade depois que o apóstolo Paulo os 

deixara. Agora, o apóstolo precisava fortalecer a doutrina para remover a 

https://biblehub.com/context/1_corinthians/15-17.htm


ignorância “acerca dos que dormem” (1 Tessalonicenses 4:13). Paulo oferece a seus 

leitores a certeza da segurança de seus companheiros que partiram, revelando que 

estes terão o primeiro lugar na reunião dos santos no retorno de Cristo (1 

Tessalonicenses 4:15-17). Mas eles poderiam estar seguros da participação na 

ressurreição e glória de Cristo: “Alguns tessalonicenses entenderam, de forma 

errônea, que todos os crentes permaneceriam vivos na Terra até a iminente volta 

de Cristo. Por isso, ficaram em dúvida, quanto à ressurreição daqueles crentes que 

estavam morrendo. A sociedade grega era profundamente influenciada pela 

cultura pagã. Por isso, os gregos tinham verdadeiro horror à morte e a 

consideravam como o final de tudo, o apodrecimento da vida. Os cristãos, no 

entanto, podem se alegrar com a segurança que têm na glória da vida eterna em 

companhia do Senhor (1Co 15:55-57; Fp 1:21-23)”. (KING JAMES, 2007, p. 484) 

O tempo do segundo advento de Cristo foi expressamente oculto pelo 

Senhor (Mateus 24:36; Atos 1:7), podendo ocorrer em qualquer período. Em razão 

de sua proximidade com o primeiro advento, os cristãos primitivos ficariam 

profundamente impressionados com a possibilidade de sua ocorrência em seus 

dias. Os cristãos deviam estar vivendo sempre prontos para esse grande evento e, 

assim, se tornou uma questão de expectativa. E nesta epístola ele reprime a 

curiosidade dos tessalonicenses sobre o tempo exato do advento, dizendo-lhes que 

estava além da esfera de seu ensino (1Tessalonicenses 5:1-2). Na segunda carta, 

escrita pouco tempo depois, Paulo não esperava o advento imediatamente, mas 

mencionou uma série de eventos que se dariam antes de sua ocorrência (2 

Tessalonicenses 2:1-3). 

 

A ressurreição dos crentes 

A expressão “acerca dos que já dormem” (1 Tessalonicenses 4:13) é um 

eufemismo (usado posteriormente em 1 Coríntios 15:6,18,20). "Ele adormeceu" é 

um epitáfio comum das primeiras lápides cristãs. A morte dos crentes no Novo 

Testamento é frequentemente chamada de "sono". Antes da ressurreição de 

Lázaro, ouve-se: "nosso amigo Lázaro dorme" (João 11:11). De Estêvão é dito que 

"ele adormeceu" (Atos 7:60 ). A repreensão sobre o modo indigno de participar da 

Ceia Memorial inclui uma advertência: "Muitos são fracos e doentios entre vós, e 

muitos dormem" (1 Coríntios 11:30). No capítulo mais completo sobre a 

ressurreição, Paulo declara: "nem todos dormiremos, mas todos seremos 

transformados" (l Coríntios 15:51). Deve ser observado que não é dos mortos 

geralmente que o apóstolo fala, mas dos mortos em Cristo e, especialmente, 

daqueles membros da Igreja da Tessalônica que haviam morrido.  

Warren Wiersbe comenta que “quando Paulo pregou a doutrina da 

ressurreição aos filósofos atenienses, quase todos zombaram dele (Atos 17:32). A 

grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo. Por que alguém 

desejaria que seu corpo fosse ressuscitado? Além disso, como seria possível 

ressuscitar o corpo, uma vez que seus elementos estariam decompostos e 

misturados com a terra? Para eles, a doutrina da ressurreição era absurda e 

impossível” (WIERSBE, 2006, p.233). Quando Paulo diz que “os que morreram em 

Cristo ressuscitarão primeiro” (1 Tessalonicenses 4:16), tudo o que aqui é afirmado 

é que os mortos em Cristo ressuscitarão antes que os vivos em Cristo sejam 

mudados; não há contraste entre os mortos em Cristo e os mortos sem Cristo, nem 

qualquer alusão à ressurreição dos ímpios. Isso nos dá a chave para o significado 

do apóstolo em todos os seus escritos. Estando “em Cristo”, tendo morrido 

enquanto viviam nele, nada pode separá-los dele, “nem a morte nem a vida” 

(Romanos 8:38 ).  

Paulo não vê na morte aniquilação, mas apenas a transição para uma 

comunhão eterna e abençoada com o Senhor. Os que já haviam morrido não 

estavam em desvantagem diante daqueles que continuassem vivos na Volta de 

Cristo. Essa esperança o apóstolo mostra que pertence a todos os que estão “Nele”. 

A circunstância de terem adormecido antes de Sua vinda não faz diferença nesse 

relacionamento. “Se vivemos ou morremos, somos do Senhor” (Romanos 14:8; 

comparar com 1 Tessalonicenses 5:10). Tanto em 1 Tessalonicenses como em 1 

Coríntios, não há uma distinção entre uma primeira e uma segunda ressurreição. A 

ideia de um longo intervalo de tempo entre a ressurreição dos crentes e a 

ressurreição do resto da humanidade é estranha ao pensamento do apóstolo (1 

Coríntios 15:22-33). A ressurreição dos incrédulos ocorre em conexão imediata 

com a ressurreição dos cristãos.  
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O arrebatamento 

Na descida do Senhor do céu, descrita com vestígios das teofanias do 

Antigo Testamento (Êxodo 19:11-18 ; Miquéias 1:3), os crentes mortos e vivos 

serão reunidos pelo Senhor em pessoa. O primeiro ato de Cristo em Seu 

reaparecimento será a ressurreição dos mortos cristãos e, então, a transformação 

dos vivos. Com voz de comando e tocar de trombeta, o Senhor dos Exércitos 

reunirá a igreja em estado de glória como um comandante desperta seus soldados 

adormecidos a fim de que preparem-se para a batalha. De acordo com a 

representação antiquotestamentária (Salmo 104:3), Deus cavalga nas nuvens como 

numa carruagem triunfal. Também o Messias aparece nas nuvens ( Daniel 

7:13 ). De acordo com Atos 1:9, Cristo ascendeu ao céu em uma nuvem; e de 

acordo com Atos 1:11 e Mateus 24:30 Ele retornará em uma nuvem. Quando Ele 

retorna corporalmente, seus corpos devem se levantar para encontrá-lo e 

homenageá-lo (PULPIT COMMENTARY, 2018).  

O apóstolo explica que “os que ficarmos vivos seremos arrebatados” (1 

Tessalonicenses 4:17). É possível que Paulo tenha se considerado entre aqueles 

que sobreviveriam até o começo do advento (a mesma expectativa também é 

expressa em Filipenses 4:5 e Coríntios 15:51). Mas, esta expectativa subjetiva não 

foi confirmada pela história: Paulo e todos os seus contemporâneos caíram vítimas 

da morte. O apóstolo pode muito bem ter se referido a um período posterior do 

cristianismo e, desta forma, teria pretendido dizer que aquela geração 

representava temporariamente os vivos e os remanescentes, em contraste com os 

nossos mortos. Contudo, embora ele considerasse o advento iminente e vindo de 

repente, ele deixa clara a indefinição do período apropriado de seu começo. Cada 

geração, que vive neste ou naquele tempo, ocupa, durante esse período de sua 

vida, o lugar daqueles que devem viver no tempo da vinda do Senhor.  

Arrebatar (no Grego: harpazo) significa agarrar, levar pela força. A 

expressão “seremos arrebatados” significa “seremos levados para cima súbita e 

poderosamente” (BÍBLIA, 2013-2015). Tal elevação dos corpos vivos dos santos, 

juntamente com os mortos ressuscitados, implica a transformação física. De acordo 

com 1 Coríntios 15:50-53, o apóstolo Paulo ensina que o arrebatamento ocorrerá 

somente depois que os antigos corpos terrenos forem transformados e 

qualificados para uma participação no reino eterno do Messias. Os santos 

arrebatados não se elevam imediatamente ao céu, mas voltam com o Senhor para 

a cena de sua manifestação final na terra. Eles simplesmente encontram o Senhor 

no ar, em seu caminho para o julgamento. “O ar”, como as “nuvens”, pertence ao 

interespaço entre o céu do qual Cristo vem e a terra à qual Ele retorna. “Antes que 

os crentes ‘vivos’ sejam ‘arrebatados’, quando do retorno de Cristo, para se 

encontrarem com Ele ‘nos ares’, os crentes mortos serão ressuscitados; mas 

juntamente, tanto uns como outros serão arrebatados para o Senhor, tendo então 

lugar a grande reunião. Notemos que a mesma ordem de acontecimentos 

transparece no trecho de I Coríntios 15:52” (CHAMPLIM, 206) 

 

Conclusão 

O propósito do apóstolo Paulo ao escrever esta carta foi a consolação 

diante das tristezas por amigos cristãos que haviam falecido. Ele orienta a igreja a 

fazer isso mutuamente: “consolai-vos uns aos outros com estas palavras” (1 

tessalonicenses 4:18). Eles deveriam trazer estas verdades gloriosas e estas 

perspectivas brilhantes diante de suas mentes, a fim de aliviar as tristezas do 

luto. Os tópicos de consolo são estes: primeiro, que aqueles que morreram na fé 

não encontravam-se na sepultura, mas apenas os seus corpos terrenos; segundo 

que, quando eles se levantassem, não ocupariam uma condição inferior porque 

foram separados da comunidade antes da vinda do Senhor; e, terceiro, que todos 

os cristãos, vivos e mortos, seriam recebidos no céu e morariam eternamente com 

o Senhor (BIBLE HUB, 2018). 

Warren Wiersbe ressalta que “a doutrina cristã da ressurreição garante 

que a morte não é o fim. A sepultura não é o ponto final. O corpo adormece, mas a 

alma vai para junto do Senhor (Filipenses 1:20-24). Quando o Senhor voltar, trará 

a alma consigo, ressuscitará o corpo em glória e unirá corpo e alma em um único 

ser que compartilhará da sua glória para sempre. Isso nos leva ao quarto fato que 

traz consolo e segurança diante da morte”. (WIERSBE, 2006, p.234). Por esta 

convicção, a ressurreição torna-se um incentivo à piedade (1 Coríntios 15:58) e 

perseverança diante do sofrimento (Romanos 8:17).  O cristão enfrenta a morte 
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com a certeza de que vive em Cristo: “Esta palavra é digna de confiança: se 

morremos com Ele, com Ele também viveremos; se perseveramos, com Ele 

também reinaremos” (2 Timóteo 2: 11-12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lição 9: O CORPO DA RESSURREIÇÃO 

1 Coríntios 15:35-44 

 

Introdução 

Corinto era uma das principais cidades comerciais do Império Romano, 

com dois importantes portos. Dentre as divindades cultuadas na cidade estava 

Afrodite, a deusa do amor sexual, que se reflete na fama de imoralidade. O que 

Paulo escreveu aos romanos pode ter sido uma descrição de Corinto (Romanos 

1.18-32). Percebe-se, então, que o corpo ocupava lugar central na vida e na visão 

de mundo de cada cidadão, quer seja para o trabalho, quer seja pelo prazer. Paulo 

esteve em Corinto, onde ficou por dezoito meses. Durante esse tempo ele fundou 

a igreja. A primeira carta enviada à igreja foi escrita, mais ou menos, em 55 d.C., 

perto do fim dos três anos de seu ministério em Éfeso. A igreja enfrentava muitos 

problemas. Um grupo influente rejeitava a ideia de ressurreição do corpo por negar 

a ressurreição corporal de Cristo. Esta foi uma das questões principais respondidas 

pelo apóstolo. 1 Coríntios 15 é o principal capítulo da Bíblia sobre a ressurreição. 

O motivo de negarem a ressurreição do corpo residia no dualismo 

(gnóstico) para o qual o corpo é o cárcere da alma que, por ser de natureza divina, 

é imortal. Face à decomposição física da matéria, o grego prendia sua esperança 

na sobrevivência de um núcleo indestrutível. Na morte, a alma imortal seria 

separada do corpo corruptível. Esta doutrina gnostizante da imortalidade da alma 

não se coaduna com a ressurreição do corpo. Mas, pela centralidade da doutrina 

da criação, a Bíblia não pode conceber uma vida sem corpo. Por isso, para 

responder à questão levantada pelos gnósticos, Paulo não usou argumentos 

filosóficos, mas serviu-se de uma parábola do âmbito da criação para ilustrar por 

analogia o que acontece na ressurreição do corpo. Para ele, a esperança cristã não 

está fundamentada na simples revivificação do cadáver, mas no poder criador de 

Deus que traz à existência uma nova corporeidade espiritual (pneumática) à 

semelhança do corpo do Senhor ressuscitado. Deus cria da morte nova vida 

revestida de corpo novo. 

 



Os filósofos materialistas de Corinto apresentavam uma resistência 

semelhante à dos saduceus no tempo de Jesus e aos atenienses quando ouviram 

falar da ressurreição no Areópago. Eles estavam em dúvida sobre a preservação 

das mesmas partículas físicas do corpo material no ato da ressurreição. Mas este 

assunto não poderia ser tratado de forma concreta e verificável. Por responder a 

estas questões de fé, o texto não poderia usar uma linguagem objetiva para tentar 

expressar o inexprimível e descrever o indescritível. Paulo enfrenta essa dificuldade 

usando analogias naturais, que se destinam a mostrar que o corpo da ressurreição, 

embora idêntico ao corpo mortal no que diz respeito à preservação da identidade 

pessoal, é ainda um corpo glorificado. Ele usa a analogia da semente e da planta, 

esclarece que no mundo existem corpos diferentes, terrenos e celestes, e destaca 

que existe um princípio básico de desenvolvimento na vida (PULPIT COMMENTARY, 

2018). Adão, o primeiro homem, foi criado do pó da terra (Gênesis 2:7). Mas, Jesus 

é muito mais que um homem criado meramente do pó. É a encarnação do próprio 

Espírito de Deus. O corpo da ressurreição é o mesmo corpo, não tanto pela 

identidade material como pela individualidade glorificada. 

 

O último Adão 

No Oriente era amplamente difundida a ideia de um ser humano de origem 

celestial, que um dia desceria do céu, cuidaria do ser humano desfigurado no 

mundo e faria dele novamente a verdadeira pessoa. Filósofos judaicos 

combinavam com essa ideia os dois relatos da Bíblia sobre a criação do ser humano. 

Em Gênesis 1:27 eles viam o ser humano originário apresentado com sua glória 

divina e em Gênesis 2:7 o ser humano atual com sua maneira de ser terrena e sua 

limitação. Paulo conhecia essas especulações e se opõe a elas. Para ele, não há 

distinção entre os dois textos quanto à constituição do corpo humano. Ambas as 

passagens tratam da mesma pessoa real, que Deus fez do pó da terra para ser sua 

imagem e que também alcançará essa imagem por meio de Cristo (Romanos 8:29). 

De acordo com Gênesis, Adão foi criado como mortal, mas teria se tornado imortal 

e continuado no paraíso se não tivesse pecado (Gênesis 3:22) através do desfrute 

da árvore da vida (Gênesis 2:9), que Deus não havia proibido para eles (Gênesis 

2:16-17). Mas eles foram expulsos do paraíso e, através do pecado, veio a morte 

no mundo como a penalidade designada para eles por Deus (Gênesis 2:17) 

Assim como fez em Romanos 5, Paulo lança mão mais uma vez da 

comparação entre Adão e Cristo, o primeiro homem (no Grego: anthropos) e o 

último: “Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma 

vivente; o último Adão, espírito vivificante” (1 Coríntios 15:45). A “alma vivente” 

(no Grego: psuche zao) representa a natureza animada que recebe vida de uma 

fonte externa. O espírito vivificante (no Grego: pneuma zōopoioun) dá ou transmite 

a vida, não é um ser que tem meras funções vitais, mas um aquele que tem o poder 

de transmitir a vida (MEYER’S NT COMMENTARY, 2018). Embora esta comparação 

seja feita em outros textos paulinos, o nome "Adão" não é dado ao Messias em 

outra parte. Este pensamento não está presente em qualquer outra parte das 

Escrituras, mas Paulo afirma aqui sua autoridade apostólica para relevar uma 

verdade nova. Paulo parte da revelação que Jesus fez de si mesmo como a “fonte 

de vida” com poder de a transmitir a quem quisesse (João 1:4; 5:26) e aplica esse 

conhecimento ao ensino sobre o corpo da ressurreição: “porque assim como o Pai 

levanta os mortos e os vivifica, assim o Filho vivifica a quem ele quer” (1 Coríntios 

15:21). 

O “primeiro homem”, o ser humano semelhante à terra, “de terra” viveu 

nessa sua condição durante os séculos da história, até que o “segundo homem”, 

Jesus, viesse “de céu”, apenas na plenitude do tempo (PULPIT COMMENTARY, 

2018).  Cristo aqui parece ser chamado Adão porque Ele está em contradição com 

o primeiro Adão, de quem deriva a natureza animal, alma vivente”, porém 

moribunda. De Cristo, espírito vivificante, pela ressurreição, deriva o corpo imortal. 

Ele é chamado de "o último Adão" significando que não haverá outro após Ele que 

afete o destino do homem da mesma maneira. Ele está à frente da raça de uma 

maneira similar ao que foi feito com o primeiro pai da família humana.  

Em sua união das naturezas divina e humana, Jesus Cristo tornou-se o 

representante de toda a humanidade, com poder para conceder um “corpo 

espiritual” a quem a Ele se une pela fé e experimenta com Ele da ressurreição dos 

mortos. Quando Jesus, a encarnação do Filho de Deus, nasceu de uma mulher, o 

seu corpo esteve sujeito às mesmas limitações naturais de qualquer ser 
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humano mas, depois da ressurreição, Ele recebeu um corpo que, embora 

mantivesse uma identificação com a substância do corpo anterior, possuía uma 

qualidade e poder espiritual incomparáveis.   “Os dois ‘Adões’ nos conferem duas 

naturezas, a física e a espiritual; e a natureza espiritual é tão superior à física, tal 

como Cristo é maior do que Adão. O fato que Cristo é infinitamente maior se pode 

ver no fato que Adão nos deu a mortalidade, ao passo que Cristo nos outorga a 

imortalidade. E Adão nos deu a mortalidade por ser ele um ser ‘mortal’, mas Cristo 

nos propicia a imortalidade porque Ele não somente é imortal (desde a sua 

ressurreição, como homem), mas também porque é o despenseiro da própria vida” 

(CHAMPLIM, 2014, p.266) 

 

Corpo espiritual 

A expressão “corpo espiritual”, aparentemente, é uma contradição de 

termos, mas significa a mudança de qualidade do corpo pela ressurreição, um novo 

corpo que não estará mais sob o domínio de desejos e impulsos, mas será 

totalmente dominado pelo Espírito. Paulo explora o argumento dos contrastes para 

iluminar a reflexão sobre o estado futuro do corpo: o atual se corrompe, o futuro 

será incorruptível; o presente é de desonra; o futuro será de glória; o atual é fraco, 

o futuro será poderoso; o presente é natural; o futuro será espiritual. O corpo 

espiritual será a continuação do corpo físico no que concerne à função, mas não no 

que diz respeito à substância.  Apesar de haver uma continuidade da identidade 

pessoal, a ressurreição não será uma mera reconstrução do antigo corpo, mas a 

criação de um corpo glorificado. 

Em 1 Coríntios 15:44 Paulo afirma que “Semeia-se um corpo natural; surge 

um corpo espiritual”. A palavra traduzida por natural ou terreno (no Grego: 

psuchikos) transmite a ideia de que a constituição do corpo físico, embora 

corrompido pelo pecado (Romanos 5:12), foi criada como sede do ser pessoal e 

veículo de relacionamento com Deus (1 Coríntios 6:13). Já o termo traduzido por 

espiritual, celestial ou glorificado (no Grego: pneumatikos) comunica que este 

mesmo corpo físico será purificado do pecado e adaptado para a comunhão plena 

com o Espírito Santo na eternidade. Entre a semente e a planta existe uma 

continuidade substancial que preserva a identidade, mas a estrutura da planta 

passou por uma adaptação para que a sua função fosse possível de ser executada. 

O corpo espiritual não será apenas um corpo no qual o princípio espiritual domina 

todo o organismo, mas será adaptado às necessidades desse princípio e, portanto, 

possuirá poderes até então desconhecidos. A ressurreição é o ato sobrenatural 

imediato que transforma os elementos do corpo físico em um corpo espiritual. 

Existe uma continuidade entre o corpo antigo e o novo em termos de 

substância a ser transfigurada, onde a personalidade do indivíduo, também 

chamada de “eu”, é preservada (CHAMPLIM, 2014, p.260). O apóstolo Pedro, em 

sua segunda carta, expõe seu testemunho da transfiguração de Jesus (Mateus 17:1-

13; Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36), dizendo que era a mesma pessoa que recebera 

honra e glória e teve sua identidade confirmada por Deus Pai: “Este é o meu filho 

amado, em quem me agrado” (2 Pedro 1:16-18). A experiência do corpo espiritual 

será semelhante àquela vivida por Moisés e Elias no “monte santo” e ao próprio 

Senhor ressuscitado. O objetivo desta transformação será a nossa união com a 

natureza de Deus para cumprir plenamente a função para a qual fomos salvos: 

“Talvez Paulo queria dizer com isto que tal como somos constituímos canais 

imperfeitos para o Espírito e instrumentos defeituosos para ser utilizados por Ele; 

mas na vida por vir seremos de tal maneira que o Espírito na verdade poderá nos 

encher, como não pode fazê-lo aqui, e realmente nos usará, como nunca é possível 

agora. Na vida vindoura poderemos render a adoração perfeita, o serviço perfeito 

e o amor perfeito, que neste mundo podem ser só uma visão e um sonho”. 

(BARCLAY, 2006, 158). 

 

Conclusão 

O cristianismo não contempla a alma sem corpo na eternidade. A 

concretização do plano divino se dará através do “revestimento” com o corpo 

espiritual. Da fusão entre o corpo espiritual e a alma é que resulta na imortalidade. 

No Novo Testamento, a vida imortal é oferecida aos seres humanos por meio de 

Jesus Cristo e garantida pelo Espírito Santo. Está intimamente associada à vida 

eterna e à ressurreição, mas é vista mais como uma qualidade de ser do que em 



termos de extensão ilimitada. Em Hebreus 9:27 está registrada a regra geral sobre 

a morte: “aos homens está destinado morrerem uma só vez”. O Antigo Testamento 

tem duas exceções: Enoque e Elias. Eles representam o que acontecerá com 

aqueles que estiverem vivos na Volta de Cristo: serão transformados (1 Coríntios 

15:50-53), mudados imediatamente da corrupção para a incorrupção, da desonra 

para a glória, da fraqueza para o poder, de seres naturais para serem corpos 

espirituais. Os mortos em Cristo experimentarão o mesmo poder através da 

ressurreição.  

Mas, esta discussão não foi escrita por Paulo apenas para satisfazer a 

curiosidade dos cristãos. O apóstolo desejava transmitir algumas verdades práticas, 

as quais deixa bem claras em 1 Coríntios 15:29-34. Se cremos verdadeiramente na 

ressurreição do corpo, usaremos o corpo que temos hoje para a glória de Deus (1 

Co 6:9-14). Warren Wiersbe, comentando esse texto, identifica quatro áreas da 

experiência cristã que são atingidas em função da ressurreição do corpo: O 

evangelismo (15.29), o sofrimento (15.30-32), a separação do pecado (15.33,34) e 

a morte (15.49-58) (WIERSBE, 2006, p.216). Por isso, o apóstolo Paulo, depois deste 

longo capítulo sobre a ressurreição e suas implicações, encerra como um apelo à 

constância e à firmeza no serviço cristão: “Portanto, meus amados irmãos, sede 

firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso 

trabalho não é vão no Senhor” (1 Coríntios 15:58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lição 10: O ANTICRISTO E OS ANTICRISTOS 

1 João 2:18-23 

 

Introdução 

João, filho de Zebedeu, conhecido como “o discípulo amado”, 

provavelmente liderou a igreja de Éfeso durante um período de crise. Era uma 

igreja formada por cristãos judeus que estavam amaçados por heresias, o que 

motivou o apóstolo a escrever três cartas. Um grupo de pessoas havia se desligado 

da igreja e não reconhecia mais Jesus como o Messias de Israel ou o “Filho de Deus” 

(1 João 2:18-23; 4:1-3). Estavam provocando hostilidade aos que permaneceram 

na igreja (1 João 3:4-10). A primeira carta de João é uma resposta a esta situação 

para consolar aqueles que estavam sendo perseguidos, afirmando que Deus estava 

com eles e deveriam permanecer na verdade. João fala sobre a Palavra da Vida que 

estava com Deus no princípio (Gênesis 1; Provérbios 8; João 1). Ao lado dos outros 

apóstolos, que viram, ouviram e tocaram nele, testemunhas oculares de Jesus, ele 

comunicava uma mensagem para os cristãos de Éfeso que faziam parte da próxima 

geração de discípulos.  

Por trás do mundo como sistema baseado no pecado humano (egoísmo e 

orgulho) e rebelde contra Deus, está o poder maligno. De dentro da própria 

comunidade cristã surgiram pessoas que estavam sob influência do “Anticristo”. 

Essas pessoas que deixaram a igreja e negaram a Cristo são chamadas de 

“anticristos” e enganadores. Também são designadas por “falsos profetas” porque 

dizem falar da parte de Deus, mas negam que Jesus é o Messias. Esses grupos 

podem ser considerados “pré-gnósticos”, que negavam a encarnação e, por 

consequência, a ressurreição, por acreditarem que a matéria era a origem de toda 

a maldade. Este é o “espírito do anticristo” (1 João 4:3). “João faz exortações acerca 

das heresias de falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja cristã primitiva 

e procura combater duas formas principais de heresias do tipo gnóstico: o 

docetismo e os ensinos de Cerinto; ambos contestavam a natureza humana de 

Cristo. (BÍBLIA, 2016, p.1871). 
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Na profecia do Antigo Testamento, foi prometida a aparição do Messias. 

(Isaías 2:2; Oséias 3:5; Miquéias 4:1). Daí surgiu entre os judeus a distinção das duas 

eras: o primeiro tempo até o aparecimento do Messias, o último abraçando o 

próprio tempo messiânico. Para o Novo Testamento, o “último tempo” pode ser 

toda a Era Cristã, desde a encarnação de Cristo até o seu Segundo Advento. “Desde 

a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Deus faz ‘algo novo’ aqui no mundo. Toda 

a história do Antigo Testamento preparou o caminho para a obra de Cristo na cruz. 

Toda a história desde esse tempo é apenas uma preparação para "o fim", quando 

Jesus voltará e estabelecerá seu reino. Não há mais nada que Deus precise fazer 

para oferecer a salvação aos pecadores”. (WIERSBE, 2006, p. 639) 

Assim como João, Paulo também observou as características de seu tempo, 

as quais se manifestam hoje de maneira ainda mais intensa. O ensino de João 

concorda com a doutrina exposta por Paulo sobre o tempo final da história. Aqui 

em 1 João 2:18, a expressão “última hora” (no Grego: eschatos hora), semelhante 

ao termo “últimos dias” (em 2 Timóteo 3:1), não pode significar todo o período que 

se estende desde a primeira aparição de Cristo até à Sua segunda vinda, mas 

somente um tempo distinto nela, a saber, o tempo imediatamente anterior ao seu 

término. "A última hora" começou na época de João e, desde então, vem crescendo 

em intensidade. No tempo do apóstolo, já havia falsos mestres ímpios e, nos 

séculos subsequentes, esses impostores cresceram tanto em número quanto em 

influência. O surgimento desses “anticristos” é apresentado na epístola joanina 

como uma evidência que a “última hora” chegou. 

 

O Anticristo 

A palavra “Anticristo” (no Grego: antichristos) significa contra Cristo, ou 

uma oposição de Cristo, um rival de Cristo. Apenas o apóstolo João usa este termo 

para dizer que “vem o anticristo” e que “já muitos anticristos se têm levantado” (1 

João 2:18). Ele “nega o Pai e o Filho” (1 João 2:22). Mas, o apóstolo também ensina 

sobre o “espírito do anticristo” e declara que “agora já está neste mundo” (1 João 

4:3). Ainda na segunda carta, lemos que “já muitos enganadores saíram pelo 

mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador 

e o anticristo” (2 João 1:7). O consenso entre os comentaristas supõe corretamente 

que João entende por esse inimigo o mesmo que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 

2:3. As características que aparecem na descrição do apóstolo Paulo e nas 

declarações de João correspondem muito de perto e não permitem que haja 

dúvida. O conceito, então, está relacionado ao “Homem do Pecado” descrito por 

Paulo (2 Tessalonicenses 2:3,4,8-10). Em Apocalipse, João usou a expressão “besta 

do mar" para referir-se ao Anticristo (Apocalipse 13: 1 ; 17: 1-18). 

“Anticristo” poderia denotar qualquer um que estivesse ou reivindicasse 

estar no lugar de Cristo, ou alguém que, por qualquer causa, estivesse em oposição 

a Ele. Significa também a “oposição a Cristo”, o que ou aquilo que, sob falsa 

pretensão de ser o verdadeiro Cristo, procura destruir a obra de Cristo. O apóstolo 

João considera as visões errôneas da pessoa de Cristo como o verdadeiro 

Anticristo. Para ele, o docetismo (ou seja, a doutrina de que o corpo de Cristo era 

apenas aparente), que propunha o gnosticismo emergente, e os elementos do 

ebionismo (ensinava que Cristo era apenas um homem), eram mais seriamente 

temidos do que a perseguição de um imperador romano. O "espírito do anticristo" 

(1 João 4:3) está presente no mundo desde que Satanás declarou guerra contra 

Deus (cf. Gênesis 3). Está por trás de toda falsa doutrina e de todo substituto 

"religioso" para as realidades que o cristão possui em Cristo. A ênfase na carta na 

necessidade de romper com o pecado e praticar a fé com ações concretas tem o 

objetivo de combater outra heresia gnóstica, aquela que ensina que o pecado não 

tem importância porque não atinge a região mais profunda do espírito em que a 

pessoa ama a Deus. Também ensinavam que quando se está ocupado com Deus, 

não se deveria ocupar com as pessoas. 

A maneira mais simples de pensar a respeito do anticristo é a seguinte: 

Cristo é a encarnação de Deus e do bem; o anticristo é a encarnação do diabo e do 

mal. Cristo representa Deus; o anticristo representa tudo que está contra Deus e 

em oposição a Deus. Embora muitas das características do "Homem do Pecado" 

tenham sido exibidas por Nero, ainda assim o reino messiânico não veio nem Cristo 

retornou ao seu povo na morte de Nero. “Através da história se produziram estas 

identificações de pessoas humanas com o anticristo. O Papa, Napoleão, Mussolini, 
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Hitler, foram todos, em seus dias e sua geração, identificados com o anticristo. Mas 

o fato é que o anticristo não é tanto uma pessoa como um princípio, o princípio 

hostil e ativamente oposto a Deus; um princípio que bem pode-se pensar que se 

encarnou nos homens que em toda geração pareceram ser aberta e prepotente e 

iniquamente contrários a Deus”. (BARCLAY, 2006, p. 74).  

 

Os anticristos 

Em concordância com o ensino de Paulo, mas usando a terminologia 

escatológica de João, pode-se afirmar que haverá apenas um anticristo nos últimos 

dias (2 Tessalonicenses 2:3-4), mas ele será precedido de muitos do seu tipo que 

imitarão Cristo (afirmando ter seu poder e autoridade), ou se oporão a Ele, e 

procurarão usurpar seu lugar. “Para identificar um mentiroso e anticristo, pode-se 

realizar um teste simples com base na resposta do indivíduo à declaração Jesus é o 

Cristo. “Jesus” é o nome terreno daquele que é eterno, mas se tomou humano (João 

1:14) a fim de nos salvar. “Cristo” indica que ele é “ungido”, ou seja, separado por 

Deus para ser o meio de reconciliação com Ele. Quem nega esse fato é um 

anticristo”. (ADEYEMO, 2010, p.1572). 

Warren Wiersbe destaca que o prefixo anti tem dois significados na língua 

grega. Quer dizer "contra" Cristo ou “no lugar de” Cristo. Satanás luta contra Cristo 

e sua verdade eterna, colocando no lugar de Cristo imitações de realidades que só 

podem ser encontradas no Senhor Jesus. “O termo – ‘anticristos’ - é usado na Bíblia 

apenas por João (1 João 2:18,22; 4:3; 2 João 7). Descreve três coisas: (1) um espírito 

no mundo que se opõe ou nega a Cristo; (2) os falsos mestres que personificam esse 

espírito; e (3) uma pessoa que irá liderar a rebelião mundial final contra Cristo” 

(WIERESBE, 2006, p.640). Referindo-se a falsos mestres, ele diz "mesmo agora 

existem muitos anticristos". Os mestres anticristãos eram membros anteriormente 

nominais, mas nunca membros reais da Igreja de Cristo.  

Comentando este texto à luz das doutrinas da perseverança dos santos e 

da natureza da igreja, John Sttot cita João Calvino: “os que caem nunca estiveram 

completamente imbuídos do conhecimento de Cristo, mas somente o 

experimentaram de maneira superficial e passageira” (STTOT, 1982, p.91). Para 

Sttot, este pensamento está coerente com a declaração do próprio Senhor: 

“Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo” (Marcos 13:13). Aqui 

está a autoridade bíblica para a distinção entre “igreja visível” (comunidade local 

de professos e batizados) e “igreja invisível” (corpo místico de Cristo). “Dado que 

Deus quer que a sua igreja seja visivelmente manifesta em comunidades locais para 

adoração e testemunho, isto não significa que todos os membros comungantes da 

igreja, professos e batizados, são necessariamente membros de Cristo” (STTOT, 

1982, p.91). 

 

Conclusão 

O Novo Testamento enfatiza a necessidade de os crentes permanecerem 

em Cristo. A realidade deste estreito relacionamento pessoal com Jesus Cristo é 

expressa em obediência à sua Palavra e é essencial para um discipulado eficaz. Em 

sua primeira carta, o apóstolo João responde ao desafio dos cristãos de Éfeso 

conclamando-os a que a verdade do Evangelho permanecesse neles, assim como o 

próprio Senhor convidou os discípulos em sua despedida a permaneceram nele. 

João ensina que os cristãos verdadeiros são ungidos com graça administrada pelo 

Espírito Santo e que, nem mesmo as piores mentiras e falsificações relacionadas à 

pessoa de Cristo, poderão destruir esta condição espiritual. A unção do “Santo”, 

sozinha, pode nos impedir de ilusões.  

A profecia de Paulo se cumpre em 40 anos (Atos 20:29-30). Desde o início 

da era cristã, muitas pessoas foram identificadas como a personificação do 

anticristo. O Novo Testamento, porém, dá a entender que essa oposição a Cristo 

se dará por meio de um processo que culminará com a manifestação do legítimo 

Anticristo, aquele que será derrotado na segunda vinda do nosso Senhor Jesus 

Cristo. Há muitas seitas que apresentam tal ensino, negando a divindade de Jesus. 

Este é o espírito do anticristo. Os cristãos devem afastar-se dos que transmitem 

esses ensinamentos mentirosos. Os objetivo da carta era neutralizar os mestres 

gnósticos que em outro tempo pertenciam à igreja, mas agora negavam a 



encarnação e a possibilidade de comunhão com o “Verbo da Vida” (1:1). Eles 

negavam que Jesus era o Messias (2:22), que era “Filho de Deus” (4:15; 5:5) e que 

Ele se tinha feito homem (4:2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lição 11: A MANIFESTAÇÃO DO “HOMEM DO PECADO” 

2 Tessalonicenses 2:1-12 

 

Introdução 

A igreja de Tessalônica havia nascido debaixo de perseguição (Atos 17:4-6) 

que, em vez de diminuir, estava aumentando (1;4-6). A primeira carta não teve o 

mesmo efeito de uma visita pessoal e muitos equívocos foram criados. Começaram 

a circular ideias errôneas que levaram os tessalonicenses a se comportar como se 

o Dia do Senhor já estivesse bem perto. Isso motivou Paulo a enviar uma segunda 

carta à igreja pouco tempo depois (51-52 d.C.). Seu objetivo era dar ânimo aos 

crentes que estavam passando por tribulação (1:3-12). Para isso, Paulo fala 

especificamente do Dia do Senhor (2:1-12) para corrigir dois erros perigosos: 1) 

marcar datas para a segunda vinda de Cristo; 2) Desconsiderar os sinais da parousia 

(Segunda Vinda). Neste contexto, ele explica que o fim não virá sem que primeiro 

aconteça a apostasia e seja manifestado o homem do pecado. 

No primeiro capítulo, Paulo já havia descrito o julgamento divino que deve 

acompanhar o advento de Cristo. Agora, depois de demonstrar seu afeto pelos 

crentes tessalonicenses, o apóstolo ensina que eles deveriam aguardar este grande 

dia atentos contra os falsos ensinos. Existiam até mesmo cartas atribuídas a Paulo 

cujas opiniões divergiam do ensino que ele havia ministrado pessoalmente. 

Estavam ensinando que o “Dia do Senhor” já havia acontecido. Havia perigo de que 

os tessalonicenses, confusos quanto ao tempo, questionassem se era verdade o 

que aprenderam. Isso estava provocando perturbação no seio da igreja, o que 

levou Paulo a reagir com a segunda carta. O desejo e a preocupação de Paulo são 

de que a igreja se mantivesse fiel, porque ainda não era o fim. Os crentes deveriam 

estar conscientes de que a segunda vinda de Jesus seria marcada pela grande 

rebelião das forças do mal contra Deus na forma da apostasia e da revelação do 

homem do pecado. 

A volta de Cristo, ensinada na primeira carta (1 Tessalonicenses 4:13-18) 

foi agora confirmada pelo apóstolo, mas com o acréscimo de eventos que a 

antecederiam e a preparavam. Antes do Dia Final, aconteceria primeiro a apostasia 



e, depois, o aparecimento do Homem do Pecado ou Filho da Perdição. A apostasia 

é uma queda religiosa ou abandono da fé. O homem do pecado é o Anticristo citado 

por João (1 João 2:18). Aqui ele é descrito com mais detalhes. Ele não apenas 

praticará o pecado, mas o personificará e o promoverá, rebelando-se contra Deus 

e sua criação e usurpando a adoração que lhe é devida. Por isso, tentará ocupar o 

Antigo Templo de Israel. Em 2:5-12 lemos que algo ou alguém o impediu, mas não 

fica claro quem ou o que seria. O que fica evidente é o crescimento da corrupção 

da doutrina e da adoração que pode ser identificado como o “mistério da 

iniquidade” já em operação no mundo. As provas deste avanço são superstição, 

idolatria, fanatismo, a falsificação de milagres e visões, e muitas outras formas 

declaradas de oposição a Deus. Mas, neste texto, confirma-se a certeza de vitória 

final com a vinda de Cristo e a manifestação de seu poder absoluto. 

 

A Grande Apostasia 

A palavra “apostasia” (no Grego: apostasia) significa queda, rebelião, 

revolta. Trata-se de uma apostasia final, que ocorrerá imediatamente antes da 

Volta de Cristo.  O Senhor já havia predito no sermão profético que o Dia do Senhor 

seria precedido pela apostasia (Mateus 24:10-13). Apesar de a apostasia sempre 

ter existido, a rebelião dos últimos dias é retratada como algo sem igual. Na época 

em que o apóstolo escreveu, a apostasia já havia sido semeada e a iniquidade já 

avançava no cristianismo. O falso cristianismo já havia lançado seus alicerces. 

Assim, o apóstolo advertiu em suas epístolas, especialmente a Timóteo (como 

estudamos na Lição 12), que tempos perigosos haveriam de vir. Ele menciona falsas 

práticas e doutrinas, tais como a adoração de anjos, a abstinência de carnes, as 

mortificações corporais e a honra conferida ao celibato (PULPIT COMMENTARY, 

2018). 

Apostasia será um agravamento e ponto culminante de uma rebelião que 

já começou. Representa um progressivo afastamento de Deus e da verdadeira 

religião. Precede o aparecimento do anticristo, de modo que este é o seu clímax 

histórico e serve para a sua conclusão. Finalmente, atingirá proporções tão 

gigantescas que o próprio Satanás, através do anticristo, será adorado pelos 

homens. Acontecerá de modo súbito e poderoso. “Assim como Jesus terá sua 

revelação (apocalipse), também o anticristo terá sua manifestação. Isso enfatiza o 

caráter sobre-humano da pessoa mencionada, pois o coloca como contraparte da 

revelação do próprio Senhor Jesus Cristo” (BÍBLIA BRASILEIRA DE ESTUDO, 2016, 

p.1751). 

 

O homem do pecado 

A expressão “homem do pecado (no Grego: anthropos tes anomias) não 

descreve quem ele é, mas o que ele faz: opor-se a tudo o que se chama Deus ou é 

objeto de adoração. Paulo não teve a intenção de revelar a identidade dele. Seu 

objetivo era alertar os cristãos sobre a necessidade de certos acontecimentos se 

darem antes da Segunda Vinda de Cristo, mostrando que estava em um futuro 

distante. Esta formulação paulina é reflexo de um hebraísmo que fala sobre aquilo 

que caracterizará esse “homem” em sua natureza básica, mas em que a palavra 

homem toma o lugar de “filho”, conforme era usual nessas expressões. Por isso, a 

expressão vem acompanhada de um sinônimo: “Filho da perdição” (2:4). Este 

recurso também era comum no grego, como pode ser visto na expressão “filhos da 

desobediência” (Efésio 2:2). 

Paulo não usa o termo “anticristo” nesta carta. Essa designação é usada no 

Novo Testamento apenas por João (1 João 2:18, 22; 4:3; 2 João 7). O surgimento 

do Anticristo será uma obra de Satanás, com sinais e maravilhas que procedem ou 

levam à falsidade. Falsidade pertence à natureza essencial do diabo (João 8:44 ). O 

Anticristo levará o mal ao seu clímax, em oposição à verdade divina. Os milagres de 

Cristo foram milagres da verdade. Os milagres do homem do pecado serão milagres 

de falsidade.  Não se deve supor que o homem do pecado será capaz de realizar 

verdadeiros milagres. São as maravilhas da falsidade (Mateus 24:24). 

Na teologia do apóstolo Paulo, o Anticristo é visto como o homem do 

pecado, uma pessoa que surgirá na grande apostasia, usará falsos milagres e será 

objeto de adoração. Podemos identificar esse homem como o último grande 

ditador mundial, que Paulo também chama de “iníquo” ou "filho da perdição" 



(WIERSBE, 2006, p.256). A expressão “filho da perdição” significa alguém cujo 

destino é ser destruído sob a ira justa de Deus, cujo ser inteiro e cuja vida tendem 

para esse resultado. Essa expressão é empregada em outros trechos do Novo 

Testamento somente para indicar Judas Iscariotes (João 17:12). Isso tem levado 

alguns intérpretes à suposição de que o próprio Judas, reencarnado, será o 

Anticristo. Contudo, o máximo que se pode afirmar com segurança é que Judas 

Iscariotes seria apenas um tipo do Anticristo, mas não o próprio. 

 

Santuário de Deus 

A afirmação de que o Anticristo se assentará no templo de Deus pode ser 

uma referência ao templo de Jerusalém (Como visto na Lição 03 – A Grande 

Tribulação). Na memória do povo judeu, a experiência trágica de Antíoco Epifânio, 

rei selêucida que profanou o Templo de Jerusalém (instalando uma estátua do deus 

grego Zeus diante da qual onde sacrificava porcos), poderia estar na mente de 

Paulo para expressar a abominação que o Anticristo irá protagonizar quando se 

impor como objeto de adoração. Posição no templo de Deus era uma afirmação de 

sua divindade como o ato culminante de sua impiedade. E ele afirmará ser 

considerado e adorado como Deus, não apenas como os imperadores romanos que 

exigiam ser adorados como um dos muitos deuses.  

Pensado desta forma, o texto deve ser interpretado à luz de Daniel e dos 

Evangelhos Sinóticos quando usam a expressão “abominação da desolação” 

(Daniel 11:31; Mateus 24:15), associando-se ao santuário do templo de Jerusalém 

que deve ser reconstruído para que o Anticristo engane tanto judeus quanto 

gentios. Esta seria a semana de tribulação do final dos tempos. Resta a dúvida sobre 

o tipo de relação entre Israel e a Igreja. A igreja não seria perseguida, apenas os 

judeus. Mas, uma vez que a carta foi escrita a uma igreja gentílica, Paulo pensou 

na manifestação do Anticristo como uma realidade para o mundo gentílico 

também, o que implicaria na perseguição à igreja durante a tribulação (SAYÃO, 

2015). Por isso, para muitos estudiosos, parece mais correto referir a expressão 

metaforicamente à Igreja Cristã. A igreja seria o “santuário” ocupado pelo 

Anticristo. Paulo comparou várias vezes os crentes em particular, ou a Igreja em 

geral, ao templo de Deus (1 Coríntios 3:17;  6:19 ; Efésios 2: 20-22 ).  

 

O Mistério da Iniquidade 

A expressão “mistério da iniquidade” (no Grego: musterium anomias) 

aparece exclusivamente nesta epístola uma única vez e não foi encontrada em 

nenhum outro documento escrito em grego. A palavra mistério aqui denota algo 

que era desconhecido ou secreto antes de ser revelado. Iniquidade significa 

desprezo e violação da lei. Esse mistério deve ser contrastado com Cristo, o qual é 

o “mistério de Deus” (Colossenses 1:27; 2:2), como também a mensagem do 

Evangelho, que é igualmente o mistério de Deus. Ele está oculto, mas seus traços 

de perversidade se concentrarão e alcançarão seu clímax no Anticristo.  O 

Anticristo não entra em cena de repente, sem qualquer preparação. Pelo contrário, 

uma onda de sentimento e conduta anticristãos permeará toda a história do 

mundo primeiro. Depois que o obstáculo for removido do caminho, o mistério da 

“anarquia” será manifestado abertamente. 

Os termos “aquilo” ou algo e “aquele” ou alguém que o detém, como 

referência ao controle exercido sobre o anticristo escatológico antes da sua 

manifestação, requerem maior atenção em sua interpretação. No verso 2:6, a 

expressão “o que o detém” (no Grego: to katechon) está no gênero neutro e não 

pode referir-se a uma pessoa. No verso 2:7, a expressão aparece no gênero 

masculino: “aquele que o detém” (no Grego: ho katechon), e trata-se de uma 

pessoa.  O sentido de deter ou impedir foi historicamente identificado com o 

império romano, a lei, o Espírito Santo, satanás ou o próprio Deus.  

Os editores da Bíblia Brasileira de Estudo, coordenados pelo biblista Luiz 

Sayão, reconhecem a convivência de interpretações diferentes, mas assumem a 

seguinte posição: “Muitos estudiosos entendem que aquilo que o detém é a lei e 

aquele que o detém é quem faz com que a lei seja cumprida. É por isso que o 

anticristo vai surgir no período da grande apostasia, ou seja, da grande rebelião, 

quando os homens não suportarão as leis, normas nem absolutos. Então, 



facilmente se entregarão ao homem do pecado, o filho da perdição. Enquanto a lei 

e a ordem prevalecerem, ele estará impossibilitado de aparecer no cenário da 

história com seu programa de injustiça, blasfêmia e perseguição sem precedentes. 

Segundo essa linha de pensamento, o apóstolo via no governo e seus gestores um 

freio para o mal. Assim, quando a estrutura básica da justiça desaparecer e os falsos 

juízos e confissões fraudulentas se transformarem na ordem do dia, então o cenário 

estará pronto para que o homem do pecado seja revelado” (BÍBLIA BRASILEIRA DE 

ESTUDO, 2016, p.1752). 

O comitê internacional de tradução da Bíblia King James “acredita que a 

expressão, que encontra-se em seu gênero neutro, mas com equivalente masculino 

no v. 7 (o detém) tenha haver com a atual permanência e ministério da pessoa do 

Espírito Santo na vida dos crentes, que formam a Igreja do Senhor, e que detêm o 

iníquo de revelar-se à humanidade. No momento em que a igreja for arrebatada, 

Satanás e seus anticristos estarão livres para cumprir todos os seus desígnios sobre 

a terra (Mt 24:14; 28:19-20; Mc 13:10; Rm 15:16-24; Ap 5:9-11; 7:9; 15;4; 1 Jo 

2:18)” (KING JAMES, 2007). O texto também usa a expressão “tempo certo” (no 

Grego: kairos), revelando que o “homem do pecado” só aparecerá no momento 

determinado por Deus. Assim como houve uma “plenitude dos tempos” para a 

vinda de Cristo (Gálatas 4:4), também  haverá o tempo certo no cronograma divino 

para a manifestação do anticristo. 

 

CONCLUSÃO 

Há uma força do mal no mundo, mas Deus tem o controle de tudo. O 

apóstolo, em 2:8, não só disse quando o Anticristo aparecerá, mas que será 

destruído pela aparição de Cristo. O anticristo aparecerá como um inimigo 

invencível, impossível de ser derrotado por qualquer força da terra (Daniel 7:26; 

8:25). Quando, porém, Cristo vier na sua glória, Ele “o matará com o sopro da sua 

boca e destruirá com a manifestação da sua vinda” (2:8). Embora a igreja tenha de 

sofrer por um longo período de tempo, Paulo testemunha e aponta que a vitória 

pertence a Jesus em sua manifestação (parousia) e aos cristãos que permanecerem 

fiéis até o fim. Essas palavras levaram ânimo e esperança à igreja dos 

tessalonicenses. 

Quando ouvimos falar da apostasia de muitos, é um grande consolo e 

alegria que haja um remanescente. A crença na verdade leva o pecador a confiar 

em Cristo e a amá-lo e obedecê-lo. O crente é selado pelo Espírito Santo em seu 

coração. Vamos, então, permanecer firmes nas doutrinas ensinadas pelos 

apóstolos e rejeitar todas as adições e tradições vãs. À medida que a vinda do 

Senhor para buscar sua Igreja se aproximar, a operação de Satanás no mundo se 

intensificará (1 Timóteo 4; 2 Timóteo 3). Uma vez que Satanás é um mentiroso, 

devemos resistir-lhe com a verdade da Palavra de Deus (Efésios 6:1 7). Foi essa 

espada que Jesus usou ao derrotar Satanás no deserto (Mateus 4:1-11). Em 2:10 a 

palavra usada para verdade (no Grego: aletheia) é mais que um conceito abstrato. 

Paulo usa o termo em referência ao comportamento ético e moral na sociedade. 

Os que rejeitaram amar a verdade eram aqueles que tinham uma conduta imoral 

e antiética. A preocupação de Paulo era evitar que os cristãos abandonassem a 

conduta ética e moral por causa do falso alarme de que o “Dia do Senhor” estava 

bem perto. A conduta cristã não deve ser desprezada em nenhum momento da 

nossa vida, por que ela é a prova cabal de que somos filhos da luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lição 12: A APOSTASIA E A CORRUPÇÃO DOS ÚLTIMOS TEMPOS 
1 Timóteo 4:1-5 (2 Timóteo 3:1-9; 4:3-4) 

 

Introdução 

Timóteo era companheiro de missão do apóstolo Paulo e, eventualmente, 

era enviado a igrejas diferentes para cumprir tarefas específicas. A primeira carta 

de Paulo a Timóteo foi escrita em resposta às notícias de que um grupo de líderes 

havia se infiltrado na igreja de Éfeso com ensinos heréticos e estava causando 

divisão. Timóteo foi enviado para confrontar esses líderes e restaurar a unidade 

daquela igreja. A carta contém as instruções do apóstolo para o cumprimento desta 

árdua tarefa. Em período posterior, quando estava na prisão (Roma, 67 a.D.), 

próximo do seu martírio, Paulo escreveu uma segunda carta com ênfase mais 

pessoal e de despedida. A situação havia mudado para pior desde a primeira carta. 

Ele pede que Timóteo o visite na prisão, possivelmente para transferir a liderança 

da plantação de igrejas e novamente o instrui sobre o enfrentamento aos falsos 

mestres. Esses líderes eram, provavelmente, adeptos do gnosticismo. Rejeitavam 

a ideia da ressurreição física e diziam ser apenas uma experiência espiritual. 

Defendiam o ascetismo, que pregava a auto-anulação como caminho 

imprescindível em direção a Deus.  

 Estas duas cartas pastorais de Paulo a Timóteo possuem forte teor 

escatológico, como os demais escritos paulinos. Na primeira carta, Paulo inseriu 

três poemas ou hinos cristológicos que exaltam Jesus como o rei do mundo. Em 

1:17, Jesus é honrado como rei acima de todos. Em 3:16 é apresentada a obra 

completa de Jesus que inclui sua encarnação, morte, ressurreição e exaltação como 

rei. Em 6:15-16, Jesus é exaltado como o verdadeiro rei acima de qualquer outro. 

Na segunda, também foi inserido o que parece ser um fragmento de hino cristão 

primitivo que encoraja a igreja à perseverança, afirmando a esperança da vida e do 

reinado com Cristo. Estes poemas devem ser considerados como uma referência 

escatológica das cartas que permite ler seu conteúdo para além do contexto local, 

pensando na igreja ao longo da história e na perspectiva do fim.  

Três textos destas duas cartas podem resumir o pensamento escatológico 

inspirado pelo Espírito Santo na mente de Paulo: 1 Timóteo 4:1-5 – O Espírito Santo 

fala, através de Paulo, sobre a apostasia (abandono da fé e da adoração a Deus) 

nos “últimos tempos”. Homens maus, usados por espíritos malignos, ensinarão 

heresias. 2 Timóteo 3:1-9 – Nos “últimos dias sobrevirão tempos terríveis”. O 

egoísmo humano se manifestará em impiedade e corrupção sem precedentes. 2 

Timóteo 4:1-4 – Diante do “tempo em que não suportarão a sã doutrina”, a 

pregação bíblica continuará sendo o principal ministério da igreja. Destes textos 

extraímos, portanto, dois temas escatológicos: a apostasia (da qual já tratamos na 

lição anterior) e a corrupção. Enquanto tratava dos problemas locais de Éfeso 

naquela época, Paulo estava consciente de que o Espírito Santo estava revelando 

uma mensagem profética sobre os “últimos tempos”. Este período final da história 

começou no tempo do Novo Testamento, mas tanto o abandono da fé quanto a 

impiedade tendem a se intensificar no período mais próximo da Volta de Cristo.  

A apostasia e a corrupção dos “últimos dias” formam, portanto, um tema 

da escatologia geral, uma vez que, ao lado da evangelização mundial como sinal 

mais evidente da Volta de Cristo, o abandono e o esfriamento da fé representam o 

outro lado do avanço do Evangelho. O aumento da corrupção da humanidade, por 

sua vez, deve ser considerado como uma consequência da apostasia. Este ensino 

está presente em toda a Bíblia. Malaquias profetizou sobre o juízo divino que 

destruirá impenitentes (Malaquias 4:1-6). João Batista confrontou o pecado 

pessoal e estrutural da sociedade do seu tempo como a “voz do que clama no 

deserto”, convocando ao arrependimento e seus frutos (Mateus 3:1-11). No 

Sermão Profético, Jesus advertiu sobre o surgimento de falsos profetas e falsos 

cristos com seu engano religioso (Conforme exposto na Lição 2 – o Princípio das 

Dores ). Nos textos em análise nesta lição, Paulo permanece próximo desta tradição 

profética. Além disso, ele concorda que esta advertência era necessária por 

compreender que já se vivia o tempo do fim. 

 

 



A Era da Igreja ou Tempo da Graça 

A expressão “últimos tempos” (2 Timóteo 4:1 – no Grego: husteros kairos) 

tornou-se um termo técnico da escatologia que significa todo o período 

compreendido entre a primeira vinda de Jesus Cristo e sua volta gloriosa. É 

chamado de Era da Igreja, Tempo da Graça ou Era Cristã. Esta era fora anunciada 

pelos profetas no Antigo Testamento e pelo próprio Cristo e os apóstolos no Novo 

Testamento (Daniel 7:25; Mateus 24:4; 2 Tessalonicenses 2:3; 2 Pedro 3:3 e Judas 

18). Os editores da Bíblia Brasileira de Estudo (BÍBLIA, 2016) explicam que “pode-

se dizer que neste texto o tempo diz respeito ao chamado kairós, dimensão divina, 

e não kronos, dimensão humana” (BÍBLIA, 2016, p.1764). O apóstolo Paulo viveu 

este período em seu início e a Igreja de Cristo vem assistindo a sua longa marcha.  

 Os “últimos dias” (2 Timóteo 3:1 – no Grego: eschatos hemera) 

semelhantemente faz referência ao tempo entre a ressurreição e a segunda vinda 

de Cristo (2 Pedro 3:3; Judas 18). Significa o período que fecha a era presente (no 

Grego: aeon), e precede imediatamente a parousia, ou Volta de Cristo, um dia e 

uma hora em algum lugar no futuro, mas ocultos, não apenas de todos os homens, 

mas dos anjos, e até mesmo do Filho (Marcos 13:32). Paulo sabia que estava 

vivendo nos “últimos tempos”, mas não nos “últimos dias”.  Enquanto a primeira 

expressão aponta simplesmente para o futuro, a segunda aponta para o último 

tempo do futuro e, portanto, o período final da história antecedido pela crise 

cósmica do “Dia do Senhor”.  

Uma das evidências dos “últimos tempos” seria o surgimento de heresias 

e falsos mestres (Mateus 24:11; Marcos 13:22).  Embora a igreja primitiva já 

estivesse em sofrimento com os erros teológicos e morais em seu interior, em 

nenhuma época esses desvios foram tão intensos e ostensivos como agora.  

Certamente, estamos vivendo estes “tempos difíceis”, perigosos ou terríveis (2 

Timóteo 3:1 – no Grego: kairos chalepos) – época na qual torna-se cada vez mais 

difícil para os seguidores de Jesus conservarem-se fiéis em suas consciências e, ao 

mesmo tempo, manterem suas vidas em segurança, por conta da progressiva 

degeneração da humanidade sem Deus.  

A Apostasia dos últimos dias 

Em 1 Timóteo 4:1-5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, advertiu que 

nos “últimos tempos” aconteceria a apostasia (no Grego: aphistemi), que significa 

fazer retroceder, fazer afastar-se, remover, abandonar, tornar-se infiel, o 

abandono público de uma opinião, doutrina ou religião, de um grupo ao qual se 

pertencia. Esta palavra é usada pelo apostolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3 para 

ensinar que uma “grande apostasia” precederá o surgimento do “homem do 

pecado” (Conforme já estudamos nesta revista). “Rebeldia e afastamento dos 

verdadeiros ensinos de Deus” explica que ela apresenta “três características 

principais e visíveis: surge a partir de ‘espíritos enganadores’; é alimentada por 

‘ensinos demoníacos’, e alguns de seus mais importantes agentes estão, 

infelizmente, dentro da própria comunidade eclesiástica. Uma visita na história da 

Igreja até os nossos dias não deixa a menor dúvida sobre isso” (KING JAMES, 2007, 

p.497).  

Existe no texto uma relação intrínseca entre apostasia (abandono da fé), 

heresia (doutrina falsa) e demônios (seres espirituais da maldade). A apostasia é 

gerada pelas heresias e estas têm sua origem nos demônios. A palavra usada para 

“demônios” (no Grego: daimonia) poderia significar, no mundo grego, um deus ou 

uma deusa pagã (Atos 17:18), ou um ser divino que agia para o bem ou para o mau, 

controlando o destino humano. No mundo judaico, representava um “anjo caído” 

transformado em mau espírito, sujeito a Satanás e hostil à humanidade (João 8:44). 

No Novo Testamento, esses espíritos são capazes de proferir oráculos pagãos (Atos 

16:17) ou manterem-se escondidos nos ídolos pagãos (1 Coríntios 10:20). 

“Doutrinas de demônios” são pensamentos ensinados ou sugeridos por espíritos 

maus. Assim, os poderes espirituais por trás das heresias são ativados por 

demônios, de modo que os hereges são “servos do Diabo”.  

Às margens do cristianismo que crescia nos primeiros séculos da Era da 

Igreja, surgiu um movimento sincrético e esotérico chamado de gnosticismo. Uma 

das expressões deste movimento foi o ascetismo. O ascetismo é uma autonegação 

dos prazeres e das necessidades corporais, motivada por um desejo louvável, ainda 

que equivocado, de dedicar-se completamente a Deus, ou por uma crença errônea 



de que o corpo físico é mau. Mas, no cristianismo, a prática asceta nunca foi 

incentivada como necessária para a adoração e conduta correta, uma vez que a 

santidade é recebida pela habitação do Espírito Santo no crente. Esta “doutrina de 

demônios” foi implantada na igreja de Éfeso por dois hereges que são 

apresentados nominalmente: Himeneu e Alexandre (1 Timóteo 1: 19-20). 

As origens da heresia estão no ensino humano errôneo usado pelo poder 

demoníaco enganoso (Colossenses 2: 8; Efésios 4:14). Em Éfeso, as mentiras 

sugeridas pelos demônios se expressam por meio de uma falsa espiritualidade que 

condena as boas criaturas de Deus, o casamento e a comida. Proibir o casamento é 

heresia a partir das doutrinas da criação e encarnação. Outro motivo pelo qual a 

proibição do casamento é heresia está no fato de que Cristo, o segundo Adão, 

recuperou a bênção original sobre as criaturas (MEYER’S NT COMMENTARY, 2018).  

O “abandono da fé” em foco no texto não se relaciona aos hereges, mas 

àqueles que são afastados da fé pelos seus ensinos. Isso não significa que, como 

indivíduos, eles teriam sido verdadeiros cristãos, mas que haveria um afastamento 

das grandes doutrinas que constituem a fé cristã. Antes de profetizar sobre a 

apostasia causada pelas heresias, Paulo já havia apresentado a igreja como o pilar 

da verdade no mundo - “coluna e esteio da verdade” (1 Timóteo 3:14). Um dos 

principais propósitos da existência da igreja é preservar o conhecimento e a prática 

da verdade sobre Deus e seu relacionamento com a humanidade.  

 

O aumento da corrupção humana 

A igreja no mundo não está livre de corrupção, porque homens iníquos 

também são hipócritas e podem muito bem fingir santidade e amor ao próximo. 

Os cristãos do Novo Testamento tinham consciência de que o mal haveria de se 

multiplicar mais e mais com o esfriamento do amor, visto que o próprio Jesus o 

havia previsto (Mateus 24; Marcos 13: Lucas 21). Na segunda carta (2 Timóteo 3:1-

17), Paulo também adverte sobre a chegada de “dias maus”, cujos sinais já estariam 

visíveis no seu ministério. Um desses sinais era a crescente degeneração do gênero 

humano. O apóstolo lembra do seu exemplo de fé e conduta e insiste com Timóteo 

para seguir o que havia aprendido em seu treinamento inicial nas Escrituras. Ele 

deveria também contrastar a doutrina e a prática cristã com este estilo de vida 

mundano.  

A característica principal das pessoas será o “amor a si mesmo” (no Grego: 

philautos, única ocorrência no NT) ou o egoísmo, sendo esta a primeira raiz do mal 

humano. Além disso, seriam “amantes do dinheiro” (no Grego: philarguros), ou 

avarentos, a segunda raiz da maldade entre os homens (característica exposta em 

1 Timóteo 6:10). Por conta destes vícios originais, os homens serão cada vez mais 

ingratos e blasfemos. A humanidade em geral experimentará uma corrupção moral 

crescente. A lista é representativa, com os vícios mais proeminentes que aparecem 

na superfície da sociedade e ameaçam a própria igreja a partir de dentro desde o 

tempo da igrejas do primeiro século. Estes vícios sempre existiram no mundo. Mas, 

o fato de serem mencionados aqui como uma característica dos últimos dias, 

implica que, além de serem comuns no passado, seriam abertamente declarados e 

defendidos, “pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, 

presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem 

afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, 

traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, 

tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder” (v.2-5). 

Estes homens representam tanto aqueles que nunca viveram um 

relacionamento pessoal com Deus quanto aqueles que abandonaram a vida na fé, 

pessoas que podem estar debaixo do manto da religiosidade, mas são tão 

perversas quanto os pagãos (Romanos 1:29 apresenta lista de vícios semelhante). 

“Um cristão que não avalia e corrige a sua vida e comportamento à luz da Palavra 

de Deus e dos conselhos do Espírito Santo entrega-se progressivamente ao 

encantamento do pecado, que usa, como anestesia da consciência cristã, a mentira. 

Com o passar do tempo, instala-se na alma dessa pessoa uma crosta de 

insensibilidade ao Espírito e às pessoas, sua consciência entra em profundo 

processo de cauterização, como resultado da constância (escravidão) no pecado (I 

Coríntios 11:28, 2 Coríntios 13:5; Tiago 5:16; 1 João 1:6). A consequência será 

sempre o afastamento e a rebeldia a tudo quanto se refere ao Senhor e à sua igreja” 

(KING JAMES, 2007, p.479). 



 

Conclusão 

Na Era da Igreja, que começou com a ascensão de Cristo e será concluída 

com a sua volta triunfante, a humanidade enfrentará a intensificação do seu estado 

de pecado e degeneração. Uma evidência desta condição será a apostasia 

crescente que invadirá os arraiais da igreja, revelando quem permaneceu em suas 

fileiras sem nunca ter experimentado verdadeiramente o poder salvador do 

Evangelho. Diante deste quadro irreversível, a igreja deve manter-se fiel à missão 

de proclamar a Palavra de Deus com fidelidade. “Prega a palavra, esteja preparado 

a tempo e fora de tempo” (2 Timóteo 4:1 – NVI). “A pregação da Palavra de Deus 

foi o que Jesus usava para comunicar a verdade. É o modelo que deve ser seguido 

por todos os ministros do evangelho. Jesus concentrava-se na revelação da verdade 

e não desperdiçava seu tempo discutindo teorias dos escribas e doutores da Lei. 

Igualmente, os pregadores hoje não deveriam apresentar experiências sensacionais 

com o propósito de despertar curiosidade e admiração em seus ouvintes, mas 

concentrar-se nos ensinos da Palavra de Deus, que oferece reposta eficaz para as 

necessidades do ser humano debilitado pelo pecado” (BÍBLIA, 2016, P.1777). 

Timóteo deveria ter em mente que as coisas na Igreja de Cristo na terra 

não mudariam para melhor. Por isso, tanto ele quanto os anciãos de Éfeso 

deveriam manter-se vigilantes e fiéis na pregação e no ensino da “doutrina 

saudável”, mesmo sabendo que até mesmo os cristãos seriam cada vez mais 

resistentes, esperando um tipo de ensino compatível com os seus desejos, tendo 

“comichão nos ouvidos” e acumulando mestres que alimentem o seu ego (2 

Timóteo 4:1-5). O Dr. Russell Shedd, editor responsável pela Bíblia Shedd, 

comentando este texto, destaca a responsabilidade do ministro em face da 

apostasia: “1) expor a doutrina dos apóstatas, vv. 1-6; 2) Rejeitar, pela força de uma 

piedade profunda, aquilo que é errado, v.7, inclusive os exercícios do ascetismo 

físico, v.8. 3) Ordenar as coisas certas com toda a autoridade pastoral, v.11. 4) 

Tornar-se padrão, pois os preceitos sem exemplo são vazios, assim como Paulo era 

padrão (no Grego: Tupos - “tipo”, I Pd 3:17, 2 Ts 3:9), v.12. 5) Aplicar-se a todas as 

partes do culto: à leitura, à exortação, ao ensino, v.13” (SHEDD, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lição 13: O DIA DO SENHOR 

2 Pedro 3:1-13 

 

Introdução 

A segunda carta de Pedro foi endereçada às mesmas igrejas que a primeira 

carta alcançou e, provavelmente, foi escrita do mesmo lugar em Roma 

(provavelmente entre 65 e 67 d. C.). Pedro estava começando a se dar conta que 

iria morrer logo. As informações da tradição antiga confirmam que ele foi 

executado pelas autoridades romanas durante o reinado do Imperador Nero. Esta 

carta funciona como um discurso de despedida. Diante da iminência de seu 

martírio, o apóstolo enfrenta os falsos mestres, precursores do gnosticismo, que 

estavam atacando os cristãos desde o início da igreja com doutrinas heréticas. Eles 

negavam a ideia de um julgamento final no qual Deus receberá a prestação de 

contas de todas as pessoas pelas escolhas que fizeram. Rejeitavam os ensinos de 

Jesus sobre dinheiro e sexo. Desprezavam a autoridade de Deus e levavam outras 

pessoas a pensar que ele não se importava com decisões morais. Também estavam 

distorcendo a mensagem sobre liberdade cristã pregada pelo apóstolo Paulo.  

Quando Pedro escreve esta última epístola, sua mente está imersa nas 

heresias resultantes da perseguição promovida por Nero e que se espalhava a 

partir da Itália para todas as partes do império. Um dos temas centrais da carta é o 

juízo divino. Os hereges combatidos pelo apóstolo negavam a soberania de Deus e 

a Segunda Vinda de Cristo. O raciocínio por trás da negação de um julgamento final 

era a alegação de que gerações do povo de Deus passavam sem ver este juízo e 

perguntavam porque o retorno prometido de Jesus demorava tanto. Mas, Pedro 

confronta essas ideias mostrando que o universo fora criado pela Palavra de Deus 

a partir do nada, gerando ordem no caos. A percepção de que Deus estava 

demorando é falsa porque Deus é eterno e não se limita ao tempo humano. O fato 

de o juízo não ter acontecido ainda revelava a paciência de Deus que esperava o 

arrependimento dos pecadores. A graça divina levará a história a um fim para 

revelar a justiça divina (Isaías 34; Sofonias 3). Esse era o maior incentivo para um 

viver justo.   

Como temos estudado nesta revista, os dias que marcaram a primeira 

vinda de Cristo e o início da Igreja são considerados “os últimos dias” em relação 

aos dias preliminares e preparatórios do Antigo Testamento. A era cristã é o 

período escatológico da história da humanidade e o auge do cumprimento das 

profecias bíblicas. Nesta lição, encontramos uma expressão fundamental para 

compreender esse tempo: “Dia do Senhor”. Esta fórmula é peculiar do Antigo 

Testamento, especialmente dos profetas, para descrever a intervenção definitiva 

de Deus na história, trazendo o juízo e o estabelecimento de seu reino (Amos 5:18-

20; Joel 2:28-32). “Segundo o ponto de vista judeu, somente havia uma maneira em 

que o mundo podia ser mudado: pela ação e intervenção diretas de Deus. E 

chamavam o tempo dessa ação de “O Dia do Senhor”. Iria chegar repentinamente, 

sem advertência. Iria ser um tempo em que o universo seria comovido até seus 

alicerces. Seria um tempo em que teria lugar o ajuizamento e a destruição dos 

pecadores e, portanto, seria um tempo de terror. “Eis que vem o Dia do SENHOR, 

dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela 

destruir os pecadores” (Isaías 13:9)” (BARCLAY, 2006, p.75). 

O “Dia do Senhor” será a ocasião da intervenção final de Deus nos assuntos 

humanos para punir o pecado, restaurar os fiéis de seu povo e estabelecer seu 

domínio sobre as nações. Está ligada à esperança messiânica e será cumprida no 

retorno de Jesus Cristo. Esta consumação futura é antecipada em atos históricos 

de julgamento e, embora seu tempo seja desconhecido, será anunciado e 

acompanhado por sinais e por grandes transtornos na natureza. Warren Wiersbe 

discute esta questão apresentando o cumprimento das profecias em três 

categorias distintas: 1) os que acreditam que a Igreja será arrebatada (1 

Tessalonicenses 4:13ss) antes do Dia do Senhor; 2) os que acreditam que esse 

acontecimento ocorrerá no meio do “Dia do Senhor”, sendo que a Igreja passará 

por metade da Tribulação; e 3) os que acreditam que a Igreja será arrebatada 

quando Cristo voltar no final da Tribulação. Wiersbe ressalta que “cada uma dessas 

perspectivas é defendida por pessoas boas e piedosas, e nossas diferenças de 

interpretação não devem criar problemas na comunhão nem no compartilhamento 

do amor cristão” (WIERSBE, 2006, p.597) 

 



Julgamento pelo fogo 

O Antigo Testamento faz referência frequente a uma mudança futura na 

condição atual do mundo (“O céu e a terra passarão”, Salmo 102:26-27), em 

conexão com a aparição de Deus para o julgamento (Isaías 34:4; Isaías 51:6). Em 

Isaías 66:22, um novo céu e uma nova terra são expressamente mencionados, 

assim também com em Jó 14:12. Igualmente é mais de uma vez estabelecido que 

Deus virá para julgamento no fogo destruidor (Isaías 66:15; Daniel 7:9-10). 

Conceitos sobre a destruição do mundo, semelhantes aos do AT, podem ser 

encontrados no Novo Testamento (Mateus 5:18; Hebreus 12:27), de fogo 

acompanhando o julgamento (1 Coríntios 3:13; 2 Tessalonicenses 1:8ss) e de novo 

céu e da nova terra (Apocalipse 21:1). Mas, em nenhum lugar do Antigo e do Novo 

Testamentos esta ideia é tão claramente expressa como em 2 Pedro 3:1-13. Esta é 

a mais clara profecia na Sagrada Escritura da conflagração final do universo (PULPIT 

COMMENTARY, 2018).  

Nos versículos 3-7, Pedro trata do surgimento de escarnecedores como 

cumprimento da profecia e inicio do juízo divino. Eles zombam da promessa de 

Deus que somente pode ser aceita pela fé. Diziam que o mundo segue leis naturais 

fixas e, por isso, não existe intervenção divina. Pedro cita dois acontecimentos 

históricos que comprovam suas afirmações: a obra de Deus na criação (v.5) e o 

dilúvio no tempo de Noé (v.6). Mas, o apóstolo argumenta que a mesma palavra 

que criou o mundo da água está afirmando a sua destruição pelo fogo, aqui símbolo 

de juízo. Na época do dilúvio, também zombaram de Noé. Pedro lembra que “o 

‘dilúvio’ representa uma intervenção modelar de Deus e precedente histórico para 

o juízo na vinda de Cristo. Ignorar ou negligenciar ‘de propósito’ esse fato (v.5) é 

erro fatal, que denuncia a falta de consideração pela ‘palavra’ de Deus, pois é essa 

mesma palavra que adverte sobre o juízo divino no futuro”. (BÍBLIA BRASILEIRA DE 

ESTUDO, 2016, p.1868). Agora, o Dia do Juízo traria a destruição dos ímpios. Por 

Deus ser justo, não poderia  permitir que a maldade ficasse impune. 

O universo material será dissolvido pelo fogo. O significado que Pedro 

parece dar à palavra “elementos” (no Grego: stoicheion) está relacionado a 

rudimentos dos quais o universo é composto e compactado, a estrutura do mundo. 

O termo também pode significar os corpos celestes, ou estrelas. De qualquer 

forma, a imagem criada pela metáfora apresenta o céu sendo desestruturado ou 

descascando diante do Deus que tudo vê. O propósito desta revelação final é 

remover definitivamente a maldade e a injustiça, para que um novo céu e uma 

nova terra possam emergir permeado de retidão, para que neles habitem pessoas 

que amam a Deus e ao próximo. Uma grande destruição com fogo nos tempos de 

Pedro parecia pouco provável. Atualmente, com a existência de armas de 

destruição em massa, ninguém duvidaria de uma destruição dessas proporções. 

“Os profetas escatológicos tiveram visões e revelações de eventos e tecnologias 

milhares de anos à frente do seu tempo e, portanto, se valeram de figuras de 

linguagem para comunicar os fenômenos que anteviam. As energias atômicas e os 

elementos presentes em todo o universo, tais como os conhecemos hoje 

(hidrogênio, oxigênio, carbono, hélio etc) foram traduzidos simplesmente como 

terra, ar, fogo e água, por exemplo” (KING JAMES, 2006, p.569) 

Após o “juízo de fogo”, haverá um mundo novo ou renovado, dependendo 

do sentido atribuído à expressão “novos céus e nova terra”. Esta fórmula textual é 

uma citação literal de Isaías 65:17 e 66:12. A expectativa profética do Antigo 

Testamento e a consumação dos “últimos dias” no Novo Testamento têm como 

resultado a redenção da criação afetada pela corrupção do gênero humano. Paulo 

expressou esta visão em Romanos 8:18-25 e João enfatizou a mesma compreensão 

em Apocalipse 21:1-5. A criação de Deus, estragada pelo pecado, um dia será 

completamente renovada. A velha ordem passará e uma nova ordem eterna será 

estabelecida. Mas, como será viver deste novo jeito? Embora exista a crença 

popular de que a vida futura do cristão seja monótona e etérea, a Bíblia fala de 

uma unidade integrada: novos céus e nova terra, a pureza e glória celestial com a 

beleza e a diversidade da terra. (BÍBLIA BRASILEIRA DE ESTUDO, 2016, p.1868) 

 

 

O tempo do juízo divino 

Como ser eterno, para Deus o tempo não é curto nem longo. Dias ou 

milênios não afetam seu poder ou propósito. Um dia pode ter o valor de milênios.  



Seu pensamento não é, como o do homem, sujeito à lei do tempo.  Um dia, como 

o dia da morte do Salvador, pode ter muito mais ação intensa comprimida, e muito 

mais influência sobre o destino espiritual da humanidade, do que qualquer período 

de mil anos. “A expressão ‘um dia para o Senhor é como mil anos’ é uma citação do 

Salmo 90:4. A linguagem é figurada para ensinar que a passagem do tempo na 

perspectiva de Deus é relativa aos seus planos e propósitos. Portanto, o que na 

perspectiva humana é ‘retardamento’ da vinda de Cristo é, na realidade, a 

expressão de sua ‘paciência’ e misericórdia (v.9), concedendo oportunidade para 

que haja arrependimento e salvação antes da consumação do juízo” (BÍBLIA 

BRASILEIRA DE ESTUDO, 2016, p.1868). 

A resposta de Pedro ao ataque herege é que a paciência divina que espera 

mais arrependidos é a causa do retardamento da promessa. Para ele, Deus não é 

negligente, mas longânimo. Pedro tem aqui o mesmo pensamento da primeira 

epístola (1 Pedro 3:20). Lembra como a longanimidade de Deus esperava enquanto 

a arca estava sendo preparada. Agora, o atraso do julgamento transforma-se em 

chance renovada de arrependimento para os incrédulos. “Ademais, se Deus parece 

demorar do ponto de vista humano, é para o nosso próprio bem (3:9). Não é lento, 

mas longânimo; não é impotente, mas paciente; e mantém a porta do 

arrependimento aberta para todos. O fato de Deus não desejar que ninguém pereça 

não significa, contudo, que todos serão salvos, pois Pedro acabou de dizer que os 

ímpios serão destruídos (3:7). Cristo abriu o caminho da salvação para todos, mas 

apenas os penitentes recebem esse benefício”. (ADEYEMO, 2010, p.1567). 

 

Conclusão 

A expectativa do juízo divino para os ímpios e a esperança de felicidade 

eterna para os justos levaram Pedro a perguntar aos seus leitores que tipo de 

pessoa eles queriam ser. Esta é uma exortação à pureza da vida, colocando diante 

de nós aquele horrível juízo de Deus, tanto para refrear a nossa maldade, como 

também para nos consolar, a fim de que sejamos observados e prontos para 

encontrá-lo na sua vinda. Com a doutrina da Segunda Vinda de Cristo, somos 

exortados à pureza e à piedade. Este é o efeito do conhecimento real. Os 

verdadeiros cristãos procuram novos céus e uma nova terra; libertados da vaidade 

à qual as coisas presentes estão sujeitas, e do pecado com que estão 

poluídos. Somente aqueles que são vestidos com a justiça de Cristo, e santificados 

pelo Espírito Santo, serão admitidos para habitarem neste lugar santo. Ele é fiel, 

quem prometeu. Aqueles cujos pecados são perdoados e sua paz é feita com Deus 

são as únicas pessoas seguras e felizes. 

Assim como Noé construiu a arca para proteger a sua família e preservar a 

humanidade, devemos construir um estilo de vida coerente com a esperança cristã. 

Além disso, será necessário agir diretamente na evangelização para que mais 

pessoas estejam preparadas para o Dia do Senhor, recebendo pela fé o perdão e a 

graça da vida eterna em Cristo. Sobre esta experiência de transformação, o 

Comentário Bíblico Africano compartilha uma linda história: “O povo iomba da 

Nigéria chama o cristão de onigbagbo (“alguém que recebeu fé”). A fé é 

considerada uma dádiva que traz salvação. Aceitar a dádiva, porém, tem 

consequências, como deixa claro um ditado que surgiu na primeira geração de 

cristãos iombas: ‘Não recebemos fé sem que ela remova algo de nós. Ela removerá 

a feitiçaria, a idolatria, o adultério, a bruxaria e afins’. Esses cristãos determinados 

ouviram o chamado à santidade e separação do velho modo de vida” (ADEYEMO, 

2010, p.1567). 
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