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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

1.

INTRODUÇÃO.
A quem interessa a distorção das doutrinas da bíblia, senão ao
adversário. Para tanto, ele distorce as sagradas escrituras,
escondendo verdades ao adulterar a escrita da mesma, etc.1 Por causa

1

O Adversário tem muitas táticas. Uma delas é a famosa estratégia cujo nome é: “ESTÁ ESCRITO”. 1 Esse ardil de guerra se apresenta,
principalmente, de duas formas bastante eficientes em matar, roubar e destruir. A seguir:


A primeira forma de ação do adversário é a adulteração do que “está escrito”.

O adversário usa a “MULTIPLICAÇÃO DO QUE ESTÁ ESCRITO COM NOME DE BÍBLIA”. Por esse artifício surgem bíblias na
linguagem tal, livros dos tais..., evangelhos segundo isso ou aquilo, etc. Tudo falsificado seguindo uma lógica racional e até demoníaca. Vejamos
isso:


I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios.

A capa é de bíblia, porém, o conteúdo vai da inclusão de livros não divinamente inspirados, nos originais, até as traduções totalmente
adulteradas, ou COM COMENTÁRIOS E ESTUDOS RACIONAIS, TEOLÓGICOS. Por exemplo: a linguagem dita “de hoje”, pode até
facilitar o entendimento racional, no entanto, impede o crente de alcançar o verdadeiro sentido espiritual daquilo que Deus está falando. Dessa
forma: Quase todas as grandes seitas, ou, religiões heréticas, do mundo têm uma “bíblia?”, segundo o entendimento de seus fundadores e
doutrinadores. As adulterações desvirtuam: a pessoa de Jesus, de Deus, o poder do sacrifício de Jesus, a função ou poder do sangue de Jesus,
eliminam o batismo com o Espirito Santo, inversão da obra de Deus pela obra humana, ... etc. E um verdadeiro “tem de tudo”, para macular os
originais das sagradas escrituras, os escritos mais antigos e aceitos como fieis.
Vejamos exemplos do que deve ser lido e aceito com boas bíblias:


Os originais mais aceitos estão nas bíblias ditas: da Reforma. Entre elas estão: ACFiel - Almeida Corrigida e Fiel, ARC - Almeida
Revista e Corrigida, AC - Almeida Corrigida...

Vejamos exemplos do que deve ser aceito. Exemplos do tem de tudo maculando as sagradas escrituras:


As bíblias NÃO indicadas, portanto, as quais devem ser evitadas, pelos servos em Jesus, são as bíblias ditas:
ALEXANDRINAS. Estas são fundadas em textos “CRITICOS”. Entre elas estão: Tradução Novo Mundo- (T.Jeovás), ARA Almeida Revista e Atualizada, NVI - Nova Versão Internacional, NIV - New International Version, TEB - Tradução Ecumênica
da Bíblia, TOB - Traduction Oecuménique de la Bible, BLH - Bíblia na Linguagem de Hoje, Bíblia “Católica” ...etc. Há algumas
bíblias que misturam o conteúdo dos textos críticos e o conteúdo da Reforma. Utilizam aspas e colchetes ou notas de rodapé para
fazer o recorde de versículos e partes de versículos que não pertence a sua linha original de manuscritos... Maiores informações
sobre esse tema procure outras fontes mais aprofundadas, até mesmo na internet...

As escrituras adulteradas são usadas para validar o: “ESTÁ ESCRITO”. Está escrito, numa bíblia adulterada, mas não deveria estar,
por que é fruto da mente do homem. É algo segundo o coração do homem. Como a grande maioria dos crentes se contenta com “está escrito”,
sem se importar com a origem disso, fica fácil enganar. Esquecem que há falsificadores da palavra, conforme dito em:
o

II CORÍNTIOS 2:17 Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com
sinceridade, como de Deus na presença de Deus.

o

II CORÍNTIOS 4:2 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a
palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.

Os falsos doutores os quais falsificam a palavra esquecem que há juízos da parte de Deus contra tais práticas.
Vejamos:
o

II PEDRO 2:1 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que
introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos
repentina perdição.

o

APOCALIPSE 22:18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
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dessas modificações, e adulterações, dos originais da bíblia muitos
deixam de saber que:


Há um céu para todos os que aceitarem a Jesus como seu salvador;



Há um lago de fogo para todos que não aceitarem a Jesus como
seu salvador pessoal;



Há um novo céu e uma nova terra para quem aceitar a Jesus como
seu salvador;



Há um juízo eterno de sofrimento – no lago de fogo eterno;



Há uma existência eterna de alegria – juntos com Jesus;



Há um batismo com o Espírito Santo - sem o qual não há
salvação;2



Há uma quantidade de salvos inumeráveis – muito além de
144.000, difundido, erroneamente, por ai...;



Há um único salvador do homem. O nome deste mediador entre
Deus e os homens é Jesus – Ele é um com Deus;3



Jesus não é o arcanjo Miguel, como é ensinado em vários
lugares. Pelo contrário Miguel foi criado por Jesus;4



Segundo estratagema de guerra, do adversário, é a tática do SIBOLETE. É a estratégia do ouvir ou ler certo e fazer entender
e/ou reproduzir de forma errada, tendo como consequência a morte. UM EXEMPLO CLARO DISSO É O ENSINO QUE
PREGA O ENTENDIMENTO DA BÍBLIA AO PÉ DA LETRA, tal qual está escrito. A primeira vista seria verdade. No
entanto, é uma grande mentira do adversário. A bíblia se entende, tem que ser discernida, ESPÍRITUALMENTE NÃO NA
LETRA.

As palavras SIBOLETE e CHIBOLETE significam rio ou espiga de cereais. Espiritualmente significa o rio da vida ou o pão da vida JESUS. O Adversário faz de tudo para confundir os crentes em Jesus e coloca-los para guerrear entre si. Ele sabe que um reino dividido não
subsistirá. Também sabe que ficar aquém da benção, aquém da comunhão, irá fazer o crente esquecer-se do verdadeiro significado do servir a
Jesus. Consequentemente, haverá guerra e morte de crentes lutando uns contra os outros e não contra o inimigo comum, o adversário.
2

JOÃO 3:5

Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e
do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
3

I JOÃO 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um.

Caso tua bíblia tenha uma tradução diferente para esse versículo é porque deve ser uma tradução
do tipo “critico”, “atualizada”. Se for isso, é aconselhável que você jogue fora, esse tipo
de bíblia, e compre uma bíblia do tipo “texto recepto”, ARC, fiel, revista e corrigida.
4

O SENHOR JESUS É O CRIADOR DE TODAS AS COISAS “CRIADAS”. SEJAM ELAS MATERIAS SEJAM ELAS
ESPÍRITUAIS.



COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.



JOÃO 1:3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
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A alma do homem não é o mesmo que o espirito do homem. A bíblia
usa, com frequência, uma mesma palavra com vários significados,
e, também, usa variadas palavras, e contextos, para significar
uma mesma coisa...;



O homem não precisa ter medo de possuir dons espirituais. Não
é por profetizar que alguém receberá o juízo condenatório
eterno. O juízo vem por alguém não ter aceitado a Jesus. E por
não ter aceitado a salvação de Jesus ficou sem o batismo com
o Espirito Santo.5 Por não ter, o homem, aceitado a Jesus para
poder receber a vida eterna através do Espirito Santo, que é
o sangue remidor, redentor. O Espírito Santo é o preço da
redenção. Ele é o sangue justificador derramado por Jesus no
calvário;



Etc.

Todas essas confusões, e outras mais, são frutos da razão
humana, ou pior que isso, pode ser fruto de mentes debaixo de
influências malignas... Pois bem, como diz a bíblia, “a letra
mata”.
Assim, é necessário o homem de Deus ter o Espírito Santo,
senão ele será enganado, e, ainda, está morto espiritualmente.

2.

QUANTO A EXISTÊNCIA O HOMEM É COMPOSTO DE QUANTAS
PARTES?
RESPOSTA: Um ser humano é composto de três partes. Todo ser humano
tem o corpo, a alma e o espírito.
FUNDAMENTO COMPROVANDO QUE O HOMEM É TRÊS EM UM, A SEMELHANÇA DE
DEUS:
 I TESSALONICENSES 5:23 ... Todo o vosso espírito, e alma, e corpo,
....

Mais adiante detalharemos a composição tríplice do homem e de
Deus…

ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Dele.
5
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Por enquanto é suficiente saber que o homem tem corpo e alma
e espírito.
O corpo e a alma do homem morrerão, deixarão de existir, posto
ser elementos terrenos e somente temporais.
O espírito do homem, por sua vez, por ser um elemento eterno,
vindo direto de Deus, existirá para sempre, com ou sem Deus.
A salvação e a condenação incidem somente sobre o espírito do
homem.

2.1 É FATO QUE TODO HOMEM TEM ESPÍRITO E QUE DEUS É ESPÍRITO?
Resposta: sim. Deus é espírito. Todo ser humano também tem
um espírito, à semelhança de Deus.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOÃO 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e
em verdade.
Deus é espírito de vida e não alma vivente.
Nós somos criados semelhantes a Deus.
O que restará após a morte biológica da alma será somente o espírito
do homem.
A morte física é exatamente a morte da alma. O encerrar da vida
física / biológica do homem.

 NÚMEROS 16:22 Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: O Deus,
Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu
contra toda esta congregação?
Todo ser vivo tem alma, pois alma é vida. Entretanto, somente os
humanos tem espírito.

 JÓ 12:10 Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o
espírito de toda a carne humana.
Nesse versículo está dito claramente que existe alma em todo ser
vivo.
Também aponta a existência de espírito nos humanos.
Assim, embora Deus seja Deus de tudo. Aqui, temos mais uma referência
a mostrar que Deus é Deus eterno, de coisas eternas, entre essas
coisas está o espírito do homem.
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 NÚMEROS 27:16 O SENHOR, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um
homem sobre esta congregação.

2.2 A SALVAÇÃO É PARA SALVAR O HOMEM DO QUÊ?
RESPOSTA: A salvação tem por finalidade livrar, salvar, o

espírito do homem da morte eterna,6 salvar o espírito do lago
de fogo eterno.
Após a primeira morte, que é a morte da alma vivente, a
qual é o fim da vida físico-terrena, haverá um juízo e o
espírito dos que não foram salvos irão para um lugar de
tormento, chamado de lago de fogo.
O espírito do homem existirá para sempre. Estará com
Deus se for salvo por Jesus, ou sem Deus, por não ter aceitado
a salvação proposta, através de Jesus.

2.3

SALVAÇÃO É DA ALMA OU DO ESPÍRITO DO HOMEM?
RESPOSTA: A salvação é somente do espírito do homem, posto

ser o único elemento eterno constitutivo do homem.
Corpo e alma biológica morrem.
Lendo a Bíblia, descuidadamente,7 poderemos ficar confusos
quanto à salvação ser da alma, ou do espírito.
Isto se deve ao fato das traduções da bíblia fazerem
uma grande mistura entre as palavras alma, vida, espírito,
pessoa, sentimento, mente/coração, entendimento.
Principalmente, fala-se de alma como se fosse o
espírito, ora fala de espírito ao invés de alma. Usa-se alma
até como sinônimo de vida animal. Até mesmo alma substituindo
o sentimento humano, pensamento, mente, coração, etc.
6

HÁ UMA SENTENÇA DE MORTE SOBRE O HOMEM.


SALMOS 102:18-20 Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao SENHOR. 19 Pois olhou
desde o alto do seu santuário, desde os céus o SENHOR contemplou a terra, 20 Para ouvir o gemido dos presos, para
soltar os sentenciados à morte; (MORTE ETERNA).

7

Percebe-se que na bíblia, como em qualquer lugar, UMA MESMA PALAVRA pode significar MUITAS COISAS diferentes.
Exemplos de diversidades de sentido em uma mesma palavra: Água (da vida, da torneira, do mundo, aflições), semente (palavra
de Deus, ou filhos do reino, ou filhos do adversário – o joio), fé (racional, ou dom espiritual, ou o firme fundamento-Jesus, ou
crer), eleição (para ministérios e serviços, ou para salvação, ou para juízos), leão (Jesus, ou o Adversário), fogo (Espírito Santo,
ou aflições), batismo (nas águas, ou com o Espírito Santo), sabedoria ( humana, ou Divina, ou Jesus), o pão (terreno, ou o celestialJesus), coração (a mente, ou a bomba de sangue) , etc. Leia nosso trabalho: “A REVELAÇÃO – A BÍBLIA ALÉM DA LETRA
POR ELA MESMA”.
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Todavia, em que se fale de formas as mais diversas
possíveis, o que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não,
é o espírito DO HOMEM.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE A SALVAÇÃO É DO ESPÍRITO
DO HOMEM:

 I CORÍNTIOS 5:5 ..., Para que “

o espírito seja

salvo” no dia do Senhor Jesus.
Salvação é do espírito do homem, não da alma.
Se salvação fosse da alma/vida biológica os crentes não
morreriam fisicamente, isso por que alma é vida terrena,
vida biológica.
As palavras alma e espírito, no original, muitas vezes recebem
tradução como se fosse SINÔNIMO uma da outra, e até para significar
outras coisas, por exemplo: animais, sentimento humano, etc.
Exemplo de tradução de espirito por alma é encontrado no livro
de APOCALIPSE, capítulos 6 e 20.8 Aqui, nestas passagens bíblicas,
se trata de espíritos de homens posto que a alma tenha fim, e não
poderia estar na presença de Deus depois de extinta, depois de não
mais existirem.
Por tudo repetimos: A alma de todo ser vivente neste mundo
morre,9 inclusive a alma do homem, certamente que a tradução mais
acertada para essas passagens de apocalipse seria: “OS ESPÍRITOS”
dos que foram mortos, pois os espíritos não deixarão de existir
depois da morte da vida biológica, da morte da alma.
Os tradutores não deveriam ter traduzido o original para a
“alma dos que morreram”, pois a alma deixará de existir depois da
8

NO ORIGINAL DA BÍBLIA EM HEBRAÍCO, AS PALAVRAS PARA ALMA E ESPÍRITO SÃO TRADUZIDAS na língua
portuguesa, dentro da bíblia, TANTO SIGNIFICANDO ALMA COM SIGNIFICADO ESPÍRITO. Mas, o correto
é entender que alma morre e é terrena, não estará o reino vindouro dos espíritos, onde não
haverá coisas matérias, nem carne, nem sangue.
 APOCALIPSE 6:9 “E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor
da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.”;
 APOCALIPSE 20:4... Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus,...
9

ALMA MORRE, ALMA TEM FIM, É FINITA, É DESTE MUNDO APENAS...
 APOCALIPSE 16:3... Morreu no mar toda a alma vivente;


SALMO 22:29... Todos os que descem ao pó... E nenhum poderá reter viva a sua alma.;



JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece...
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primeira morte biológica do homem. A morte física é, exatamente, o
fim da alma vivente.
Pois bem, fala-se de alma vivente como se fosse o espírito,
ora fala de espírito ao invés de alma vivente.
Todavia, em que se fale de formas as mais diversas possíveis,

o que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não, é o
espírito DO HOMEM.
Muito embora, a bíblia cita a presença de almas no além-morte
devemos entender que se trata do espírito do homem. Posto que, a
bíblia seja claríssima em dizer, de GÊNESIS AO APOCALIPSE, que a
alma de todos os seres vivos da terra, em algum momento, morrerá.
A alma tem fim, a alma não permanece existindo para sempre,
como é o caso dos espíritos, inclusive os espíritos dos humanos...
Das três partes que compõem um ser humano somente uma, o
espírito do homem, voltará para Deus, por ter vindo de Deus.
Nada vai para a eternidade, para o reino de Deus, se não tiver
vindo de lá, se não for espiritual não terá com ir para o reino
dos espíritos.
Como corpo e alma são matérias, são produtos desta terra. Não
poderão ir para o reino espiritual, por não serem espirito.
Assim sendo, sabemos que não retornará para Deus “o corpo do
homem o qual é matéria orgânica desta terra. O corpo do homem
voltará a ser terra/pó da terra”.10
Também, é sabido que não voltará para Deus “a alma do homem a
qual é vida biológica terrena, presente no sangue”.
O que estamos dizendo vai além de entendimento humano da
bíblia. A própria bíblia diz que o sangue, ou seja, A ALMA BIOLÓGICA
não irá PARA O CÉU, NÃO IRÃO HERDAR O REINO DE DEUS, por ser
corruptível e mortal.

FUNDAMENTO BÍBLICO DIZENDO QUE a ALMA, o SANGUE, ou seja,
a VIDA BIOLÓGICA, por ser corruptível, mortal, NÃO VAI
PARA O CÉU, e que a VIDA ESTÁ NO SANGUE:

10

O CORPO DO HOMEM É MATÉRIA TERRENA E VOLTARÁ A SER TERRA APÓS A MORTE BIOLÓGICA.

 GENESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto
és pó e em pó te tornarás.
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 I CORÍNTIOS 15:50-53 E agora digo isto, irmãos: que a carne e “o sangue

não podem herdar o reino de Deus”, nem a corrupção herdar a
incorrupção... E nós seremos transformados. 53 Porque convém

que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que
isto que é mortal se revista da imortalidade.
Observe algo a mais no TERMO: “O sangue não podem herdar o reino de Deus”.
Saiba que é no sangue que habita a “alma”, a “vida biológica” e a palavra
de Deus ensina que a alma/sangue NÃO HERDARÁ O REINO DE DEUS.
O versículo 53 esclarece porque a carne e o sangue, a alma vivente,
não podem ir para o céu, POR SEREM CORRUPTÍVEIS E MORTAIS. VEJAMOS ISSO:
“Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é
mortal se revista da imortalidade.”

PORTANTO O que herdará o reino de Deus é o espirito do homem,
se salvo por Jesus voltar para Deus, na primeira ressureição.

2.4 O QUE OCORRERÁ COM o “ESPÍRITO” DO HOMEM DEPOIS DO FIM
DA VIDA TERRENA?
Resposta: O Espírito do homem voltará para Deus. No entanto,
existem dois tipos de volta. Um retorno seria uma volta do
espírito humano salvo por Jesus. Esse espírito salvo
ressuscitará na primeira ressurreição, neste caso será um
regresso para salvação eterna.
Outro tipo de retorno, do espírito do homem, seria um
regresso para condenação ao lago de fogo.
Caso o homem não tenha aceitado a salvação o seu espírito
voltará para Deus na segunda ressurreição, na ressurreição
do injusto. Neste caso, o espírito do homem voltará para
receber a sentença de condenação eterna ao lago de fogo.
FUNDAMENTO FALANDO DA VOLTA DO ESPÍRITO DO HOMEM PARA TER UM
ENCONTRO DEUS:

 ECLESIASTES 12:7 E o pó volte a terra, como o era, e o espírito

volte a Deus, que o deu;
O que volta para Deus é o espírito do homem e não a alma/vida
biológica. Pois, a alma é apenas a vida biológica presente no corpo
dos seres vivos terrenos. Tanto os seres animais quanto os vegetais
tem vida biológica. Todos os seres vivos terrenos tem alma/vida
biológica terrena.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
 JÓ 34:14 Se Ele ... Recolhesse para si o seu espírito ...
O que é recolhido por Deus é o espírito do homem o qual Deus lhe
concedeu...

Como falamos, o espírito do homem existirá para sempre.
Existem dois predestinos possíveis para o espírito do homem após a
morte física, após a morte da “alma vivente”, a saber:
 O céu, a comunhão eterna com Jesus, ou,
 O lago de fogo eterno, comumente chamado de inferno.
O céu será para quem aceitou a salvação em Jesus Cristo, e o lago
de fogo para quem rejeitou a porta e ou caminho que leva para a comunhão
eterna com Deus, proposto através de Jesus.
No livro de Daniel e de JOÃO encontramos uma referência aos dois
destinos existentes para depois da morte física da alma.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE OS DOIS PREDESTINOS/RESSURREIÇÕES
POSSÍVEIS PARA OS ESPÍRITOS DO HOMEM DEPOIS DA MORTE DA ALMA BIOLÓGICA:
 DANIEL 12 E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna,
e outros para vergonha e desprezo eterno.
 JOAO 5:28-29 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos
sepulcros ouvirão a sua voz. 29 E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e
os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.

2.5 O QUE OCORRERÁ COM o ESPÍRITO DO HOMEM QUE RETORNOU
SALVO?
RESPOSTA: O espírito de quem foi salvo se unirá eternamente
com Jesus, no dia do arrebatamento, no casamento de Jesus
com seu corpo.
FUNDAMENTO BÍBLICO:



I CORÍNTIOS 5:5 ..., Para que “o

espírito seja salvo” no

dia do Senhor Jesus;
A salvação eterna é do espírito do homem. Quanto a alma a
salvação que ela recebe refere-se a “soteria” a livramentos,
vitórias, saúde, alegrias, etc... Terrenos.

 II TIMÓTEO 4:22 O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito...
10
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

Salvação é do espirito do homem. Através da salvação o espírito
do homem “salvo” passa a ser um, passa a ter comunhão, com Jesus.
Passamos a ser corpo de Cristo. Isso se consumará efetivamente no
arrebatamento do corpo de Cristo11.

 APOCALIPSE 22: 6 Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras.

O Senhor, o

Deus dos espíritos dos profetas, ...

Deus dos espíritos dos profetas, e não Deus das almas dos
profetas...
Deus é Deus de vivos. Os espíritos dos profetas permanecem vivos
na eternidade.
A alma, ou vida biológica, dos profetas extinguiu-se quando
eles morreram.
A vida, ou alma, biológica tem fim com a morte física…
O que volta para Deus é o espírito do homem e não a alma/vida
biológica. Pois a alma é apenas a vida biológica presente no corpo
dos seres vivos terrenos. Tanto os seres animais quanto os vegetais
tem vida biológica. Todos os seres vivos terrenos tem alma/vida
biológica terrena.

 SALMO 146:3,4 Não confieis em ... Filho de homem, em quem não há
salvação. 4 Sai-lhe o espírito, volta para a terra; ...
O espírito sai, no instante da morte terrena, e retorna para
ter o seu encontro com Deus, na ressurreição que tiver alcançado.
O que voltará para a TERRA É O CORPO físico o qual será
transformado em pó da terra, após a morte da alma/vida terrena.

 ECLESIASTES 9:5,10 Porque os vivos sabem que hão de
morre,... 10 ... Porque na sepultura, para onde tu vais,...
Os seres humanos, desde o pecado de Adão, passaram a está
sujeitos a morte física. A morte passou a todos desde que Eva/Adão
pecaram.

 GÁLATAS 6:18 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos,

com o vosso espírito!...;
A graça de Deus alcançou todo o nosso ser. Seja corpo, alma e,
em especial, o “espírito do homem”.

11

Mais detalhe sobre arrebatamento leia nosso trabalho: ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA

GRANDE TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Se a graça tivesse alcançado apenas o corpo e a alma do homem
o espírito do homem estaria sem a graça, e iria para o lago de fogo.
Se a salvação fosse apenas do corpo e da alma do homem, neste
caso, a salvação não teria efeito eterno por não ter alcançado o
espírito do homem, a porção humana que é eterna.
Graças damos a o Senhor por nos ter dado uma salvação completa:
O corpo, a alma e o espírito do homem, em especial dos servos, estão
nas mãos do Senhor, mas somente os espíritos voltarão para Deus,
para o reino espiritual, por ter vindo de lá.

2.6 O QUE OCORRERÁ AOS ESPÍRITOS HUMANOS QUE VOLTAREM SEM
SALVAÇÃO?
RESPOSTA: O espírito de quem FOI CONDENADO, depois da morte “da
alma”, ficará em tormento, até chegar o dia do juízo final. Quando
então, depois de sentenciado no tribunal de CRISTO, será lançado
no LAGO DE FOGO eterno.
O cativeiro do espírito, no lago de fogo eterno, em sofrimento,
é chamado de segunda morte, morte do espírito.
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA EXISTÊNCIA DE SEGUNDA MORTE E DE LAGO DE
FOGO, COMUMENTE CHAMADO DE INFERNO:
 APOCALIPSE 21:7-8 Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele
será meu filho. 8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.
O que morre fisicamente é a “alma vivente”, e o que morre espiritualmente,
é o espírito.

 APOCALIPSE 20:15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo.
 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que
vencer não receberá o dano da segunda morte.
A sagrada escritura fala que o salário do pecado é a morte 12. Entretanto,
não se trata apenas da morte física, mas da morte do espírito. A morte da alma
vivente não é suficiente para pagar pecados.

2.7

O QUE OCORRERÁ COM A ALMA e COM O CORPO DO HOMEM?

12

ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus
nosso Senhor.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Resposta: Todos os seres terrenos vivos têm alma e corpo. Tanto o
corpo quanto a alma são elementos do reino terreno, portanto são
finitos.
As ALMAS dos homens e de todos os seres vivos morrem, acabam
QUANDO MORREM.
A alma é a vida biológica.13 Ela deixa de existir com a chegada
da morte física.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE A ALMA É VIDA E TEM FIM COM A
MORTE:
 JÓ 36:14 A

sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece ...

Como vimos no verso acima, a alma morre. Ela é sinônima de vida terrena. A
vida terrena deixa de existir com a morte da alma.
Se alma voltasse para Deus teríamos uma contradição na bíblia, pois Deus é
Deus de vivos e não de mortos, como nos ensina a bíblia.
Caso a alma voltasse para Deus, o Senhor seria Deus das almas mortas às
quais estariam voltando para Ele. Entretanto, o que voltará para Deus é o
espírito do homem e não a alma, pois ela é apenas vida biológica terrena...


SALMO 146:3,4 ... Filho de homem, .... 4 Sai-lhe o espírito, volta para a terra;
...
O que volta para a TERRA É O CORPO físico. O espírito do homem sai e retorna a
Deus, conforme ECLESIASTES 12:7;

 JÓ 34:14 Se Ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu
espírito e o seu fôlego, 15 Toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para
o pó.

A EXPRESSÃO: “Recolhesse para si o seu espírito”

comprova que

DEUS recolhe o espírito do homem, e não a alma. Enquanto a alma,
ou vida terrena, ela tem fim com a morte do corpo físico.
13

Uma das origens das confusões entre a salvação ser da alma ou do espírito do homem se deve
a abundância de significado de alma, e espírito, dentro da bíblia. Como evitar um erro de
entendimento?
Uma forma eficiente é observar se está falando de uma essência eterna, se está falando
de algo que existi, ou existirá na eternidade, nesse caso DEVE-SE ENTENDER QUE É uma citação
do ESPÍRITO, POSTO NO REINO ESPIRITUAL SOMENTE EXISTIRÁ COISAS ETERNAS. Agora se está falando
de algo que é passageiro ENTÃO a citação É da ALMA, da vida biológica, terrena e temporal.
A título de esclarecimento: A palavra grega, (PSYCHÊ), traduzida para “alma” é usada
significando uma variedade muito ampla de coisas, inclusive “espírito”.
A palavra grega, (PNEUMA), transliterada para o português como “espírito”, também, é
usada para significar tanto alma quanto espírito.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

O fôlego, citado no versículo acima, é a manifestação da alma vivente, da
vida física no corpo humano.
O que é recolhido, por Deus, é o espírito do homem, enquanto a alma, ou
vida terrena, ela tem fim com a morte do corpo físico.

A carne, ou corpo físico, voltará a ser terra. Quanto à alma
vivente ela é apenas a vida terrena no corpo físico. Conforme os
versos a seguir:
 GÊNESIS 3:19 ...Até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és
pó e em pó te tornarás.
O corpo e o sangue do homem serão extintos, virarão pó da terra com a chegada
da morte biológica.

 SALMO 22:29 ..., Todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele; e nenhum

poderá reter viva a sua alma.
O trecho bíblico, acima: “Nenhum poderá reter viva a sua alma” é mais uma prova
que a “alma” de todos os homens morrerem, a alma chega ao fim. Nenhum homem pode
manter a sua alma viva. Portanto, as almas, por terem morrido, não irão voltar
para Deus. O que volta para Deus é o espírito do homem.
O que vai se prostrar diante de Deus, após a morte da alma vivente, é o
espírito do homem. O corpo morto, sem alma, deixou de existir, não tendo como
se ajoelhar. Não tem como fazer obra alguma, conforme Eclesiastes 9:10: “...
Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência,
nem sabedoria alguma.”
O corpo que irá ressuscitar é UM CORPO NOVO, um corpo “espiritual”, NÃO É
O CORPO CARNAL QUE MORREU, QUE APODRECEU OU QUE FOI DEVORADO, OU FOI CREMADO...
O SALMO 22:29 também nos informa que: NINGUÉM TEM COM RETER VIVO SUA ALMA,
OU SEJA, NÃO HÁ COMO O HOMEM MANTER O CORPO FÍSICO VIVO ETERNAMENTE.
A morte física é certa tendo em vista que este corpo, com sua alma
biológica, é parte da terra a qual também terá fim.
A morte física é exatamente a morte da alma, o fim da vida física.
A morte física é o fim da existência do homem neste reino terreno. Esta
morte não se presta a quitar, apagar, pecados.

A única morte física que pode apagar pecados é a morte de
Jesus. ELE FEZ ISTO UMA SÓ VEZ, POR TODOS NÓS.14
14

VEJAMOS fundamentos bíblicos:
 II CORÍNTIOS 5:15 E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por
eles morreu e ressuscitou.
Ele morreu fisicamente uma vez porque o HOMEM, igualmente, morre uma SÓ vez, segundo
está escrito em Hebreus, a seguir:
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

2.8

ONDE RESIDE A ALMA DO HOMEM DENTRO DO CORPO DO HOMEM?
Resposta: A alma de todo ser vivo está no sangue de cada ser vivo.
Cada ser vivo tem seu tipo de “sangue”. É neste elemento, “corpóreo,
material, líquido”, onde reside à vida biológica, “a alma” de todos
os seres vivos. A alma é algo, “mortal”, “incorpóreo”, “imaterial”.
A vida biológica “ESTÁ” no sangue, ao ponto de a bíblia chamar
o próprio sangue de vida. O sangue é a morda da alma, é o lugar
onde a vida se aloja.
Faz-se necessário diferençar espírito do homem da vida
biológica, aa alma do homem. A alma é um elemento humano invisível,
mas mortal, finito. A alma está dentro do sangue, dentro de um
elemento material, classificável, palpável, visível...
Portanto, ao se doar sangue está doando um elemento físico, e
não a própria “alma biológica”.
Não se doa alma, algo imaterial, elemento invisível. A doação
de sangue é doação de algo visível, material...
Quem doa sangue não doa a sua alma, nem parte de sua alma. Doa
tecido líquido, corpóreo, material.
Quem recebe sangue não recebe outra alma, nem parte da alma de
outro ser humano.
Sangue é elemento material,
imaterial, e invisível, é vida.

visível,

e

alma

é

elemento

A vida, ou melhor, a alma vivente de todos os seres vivos está
no sangue.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINADO QUE A ALMA ESTÁ NO SANGUE:

 LEVITICO 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; 14
Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue; ...
2.9

ONDE RESIDE ESPÍRITO DENTRO DO SER HUMANO?
RESPOSTA: NO CÉREBRO, NO CORAÇÃO, NA MENTE DO HOMEM.

 HEBREUS 9:26-28 De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora
na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27 E,
como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, 28 Assim também Cristo,
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para
salvação.

15
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

FUNDAMENTO BÍBLICO:



II CORÍNTIOS 1:22 O qual também nos selou e

deu o penhor do

Espírito em nossos corações;
 II CORÍNTIOS 4:6 Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,

quem resplandeceu em nossos corações,

é

para iluminação do

conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo;



GÁLATAS 4:6 E, porque sois filhos, Deus enviou

aos vossos corações

o Espírito de seu Filho;


EFÉSIOS 3:17

Para que Cristo habite pela fé nos vossos

corações...;


II PEDRO 1:19 E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem

fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que
o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações;



ROMANOS 8:16 E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito...

2.10 TODAS AS ALMAS, TODAS AS VIDAS BIOLÓGICAS SÃO IGUAIS?
Resposta: Não. Cada ser vivo tem a sua própria forma de vida. Cada
ser tem seu tipo de alma vivente, conforme a sua espécie.
Muito embora todos os seres vivos tenham a sua alma, e TAMBÉM
o seu próprio tipo de sangue.
Os tipos de sangue e de alma são conforme a espécie de cada
ser vivo.
FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE O SANGUE DE CADA ALMA VIVENTE, QUE É
PRODUTO DESTA TERRA, É CONFORME A SUA ESPÉCIE:
 GÊNESIS 1:24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme

a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua
espécie; e assim foi;

16
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
 GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma

vivente que as águas abundantemente produziram conforme as
suas espécies; ... E viu Deus que era bom.
Alma é sinônimo de vida. Alma não e o mesmo que espírito como
muitas vezes é usado em várias traduções da bíblia, e no
entendimento comum do povo.
Assim, todos os seres vivos têm alma, ou seja, ELES TÊM VIDA.
Todavia somente os homens têm espírito.
O homem, a semelhança de Deus, também é triuno,15 conforme dito
por JESUS e escrito pelos apóstolos.
A seguir falaremos um pouco sobre a questão “trindade” de Deus.

3.

DEUS É TRÊS EM UM.
A PALAVRA TRINDADE não existe dentro da bíblia. Entretanto, HÁ
fundamento bíblico para dizer que DEUS é composto pelo PAI, PELO
FILHO E PELO ESPÍRITO SANTO. Em toda a bíblia é visto a operação
de Deus através destas três pessoas. Mesmo sendo “três em um” é
possível identifica-los separadamente. Vejamos um pouco sobre o
Deus composto de três pessoas.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água,
mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 Porque
três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são
um.
 JOAO 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9 Disse-lhe Jesus:
Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim
vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o
Pai está em mim? ... 11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos,
por causa das mesmas obras.
 JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um. 38 Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas
obras; para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.

15

NÃO EXISTE A PALAVRA TRINDADE NA BIBLIA, mas EXISTEM VERSÍCULOS QUE NOS GARANTE QUE DEUS PAI,
FILHO ESPÍRITO SANTO FORMAM UMA SÓ PESSOA DIVINA.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

4.

OS ATRIBUTOS DE DEUS SÃO OS MESMOS DE JESUS.
JESUS e DEUS FORMAM UMA SÓ PESSOA. O QUE É DITO A RESPEITO DE DEUS
TAMBÉM É FALADO DA PESSOA DO SENHOR JESUS.


DEUS E JESUS SÃO O ALFA E ÔMEGA:
 ISAÍAS 41:4 Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu
o SENHOR, o primeiro, e com os últimos eu mesmo;
 ISAÍAS 44:6 Assim diz o SENHOR, Rei de Israel, e seu Redentor, o SENHOR
dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus;
 ISAÍAS 48:12 ... Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último;
 APOCALIPSE 1:1,7,8 Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para
mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer; e pelo seu anjo
as enviou, e as notificou a João seu servo; 7 Eis que vem com as nuvens, e todo o
olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se
lamentarão sobre ele. Sim. Amém. 8 Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso;
 APOCALIPSE 22:12-13 E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo,
para dar a cada um segundo a sua obra. 13 Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio
e o fim, o primeiro e o derradeiro.



DEUS E JESUS SÃO O REDENTOR DIANTE DO QUAL TODO JOELHO SE
DOBRARÁ:
 ISAÍAS 45:21:25 Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez
ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não
sou eu, o SENHOR? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não
há além de mim. 22 Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra;
porque eu sou Deus, e não há outro. 23 Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da
minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás; que diante de mim se dobrará
todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. 24 De mim se dirá: Deveras no
SENHOR há justiça e força;... 25 Mas no SENHOR será justificada,... Toda a
descendência de Israel;
 FILIPENSES 2:10-11 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que
estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, 11 E toda a língua confesse que Jesus
Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai;
 EFÉSIOS 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas,
segundo as riquezas da sua graça;



DEUS E JESUS São A NOSSA JUSTIÇA:
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ENTENDA O QUE E CEU E INFERNO
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 12:29:34.

O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

 ISAÍAS 54:17... Esta é a herança dos servos do SENHOR, e a sua justiça que
de mim procede, diz o SENHOR;
 JEREMIAS 23:6 Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este
será o seu nome, com o qual Deus o chamará: O SENHOR JUSTIÇA NOSSA;
 DEUTERONÔMIO 32:4 Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus
caminhos justos são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo e reto é.
A seguir falaremos um pouco sobre o falar de Jesus, e sobre
Quem é a pessoa de Jesus.

5.

JESUS NÃO É UM ARCANJO, como dizem alguns...

A palavra fala, (em I TES. 4:16), que o Senhor, (Jesus),
“descerá com ...voz de arcanjo”.

16

Aqui, a palavra está comparando

a forma poderosa, majestosa, do falar de Jesus

17

com a voz de um

arcanjo.

É um erro, de discernimento, achar que Jesus é um arcanjo
apenas por que, em algum momento, Ele falará semelhante a um
arcanjo.

16

COMPARAÇÃO DAS VOZES POR SEMELHANÇA. NÃO QUER DIZER JESUS É UM ARCANJO, MAS
QUE ELE FALA PODEROSAMENTE TAL QUAL FALA UM ARCANJO.


17

I TESSALONICENSES 4:16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de
arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.

A VOZ DO SENHOR É PODEROSA E CHEIA DE MAJESTADE.


SALMOS 29:4 A voz do SENHOR é poderosa; a voz do SENHOR é cheia de majestade.



SALMOS 29:5,7,8 A voz do SENHOR quebra os cedros; sim, o SENHOR quebra os cedros do Líbano. 7 A voz do
SENHOR separa as labaredas do fogo. 8 A voz do SENHOR faz tremer o deserto; o SENHOR faz tremer o
deserto de Cades. 9 A voz do SENHOR faz parir as cervas, e descobre as brenhas; e no seu templo

cada um fala da sua glória.


ISAÍAS 30:31 Porque com a voz do SENHOR será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Se Jesus fosse um arcanjo, apenas, por que falará como um
arcanjo nós teríamos que dizer que Jesus é “AS MUITAS AGUAS”, ou,
teríamos de chama-lo de “UM GRANDE TROVÃO”. Isso porque a bíblia
diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, e também,
diz que sua voz é como voz de um grande trovão.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 APOCALIPSE 14:1 E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, ... 2 .E ouvi
uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão...;

 EZEQUIEL 43:2 E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente; e a sua
voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória.

Além do senhor, e dos arcanjos, outras vozes no reino eterno falam poderosamente.
Conforme descrito em:
 APOCALIPSE 19:5-7 E saiu uma voz do trono, que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos
os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. 6 E ouvi como que a voz
de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de
grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 7
Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já a sua esposa se aprontou.

Jesus criou todas as coisas, portanto Ele criou os arcanjos,
os anjos, os querubins.

Voltamos a dizer que é um erro achar que Jesus é um arcanjo,
por que ele é o criador dos arcanjos...

Vejamos isso:
 COLOSSENSES 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na
terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.

JESUS FOI GERADO EM DEUS PAI.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
O Senhor Jesus não é um ser criado. Jesus não é uma criatura
de Deus. Ao contrário, ele saiu de Deus Pai. O Senhor não é uma
criação, mas uma geração de Deus, e como tal, é parte de Deus.18
REFERÊNCIAS SOBRE a origem de Jesus:
 JOÃO 8:42 Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis,
pois que Eu saí, e vim de Deus...
 SALMO 2:7 Proclamarei o decreto: o SENHOR me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te
gerei.
 ATOS 13:3 Como também está escrito no salmo segundo: Meu filho és tu, hoje te gerei;
 HEBREUS 1:5 Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te gerei?
Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho?;
 HEBREUS 5:5 Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo
sacerdote, mas Aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, Hoje te gerei.

A seguir continuemos com as semelhanças entre a criatura e o
criador...

6.

O HOMEM CRIADO A SEMELHANÇA DE DEUS, TAMBÉM, É TRÊS
EM UM.
Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. Deus,
embora um, se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo, portanto
três em um. Semelhantemente, o homem é um, porém, é composto de
três partes, a saber:
o O corpo físico;
o A alma vivente, (ou vida); e

18

Quando se pega parte de algo existente, ou alguém, e a transformamos em algo novo, a origem
de o novo ser continua ligada ao ser anterior. Isso acontece mesmo entre coisas perecíveis.
Por exemplo: uma pesssoa qualquer – a sua genética estava, anteriormente, nos seus pais, que
a transmitiram para o filho, através do ovulo e do espermatozoide, quando geraram uma nova
criatura.
Os gens da nova pessoa já existiam antes do nascimento da nova geração.
Assim, entende-se que a “genética”, “a parte de Deus”, que gerou Jesus é eterna, tendo em vista
que saiu de Deus Pai, o eterno.
Dizemos que: Jesus sempre existiu em Deus. Como diz a palavra: “De eternidade a eternidade tu
és Deus”. Ele é “um com Deus Pai”. Como disse o Senhor: “Eu e o Pai somos um”...
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
o O espírito.

Esta é mais uma das semelhanças entre o homem e seu CRIADOR.
 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o
vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui aparecem separadamente as três partes que compõem o homem. A
saber: ESPIRITO, ALMA E CORPO.
 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada
alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
A palavra de Deus apresenta, novamente, as três partes que compõem
o homem. As quais são: A alma, o espírito, e “juntas e medulas”. O Corpo
físico é formado por juntas e medulas, portanto, elas aparecem aqui no
lugar da palavra “corpo”. Isso é no lugar da palavra corpo aparecem suas
partes constitutivas, (JUNTAS E MEDULAS), o que dá no mesmo.

Esclarecendo: Os seres visíveis, vivos e mortos, desta terra,
estão arranjados de três formas. São seres com corpo, seres com
corpo e alma e, finalmente, os humanos os quais têm corpo, alma e
espírito.
Exemplificando a seguir:
 Uma pedra tem corpo. Ela existe. Ela
constitutivo, o corpo físico, a matéria;

tem

um

só

elemento

 Um animal qualquer tem corpo físico/biológico. Ele existe. Caso
esteja vivo, terá dois elementos constitutivos, o corpo/matéria
e a vida, a alma vivente.
Após a morte de um animal, ou de um vegetal, restará um só componente, o corpo, a
matéria. Um animal ou um vegetal passa, após a morte, a existir tal qual qualquer ser
inanimado. Depois da morte resta, apenas, o corpo, a matéria sem a alma vivente;



Um homem tem corpo, tem a matéria. Ele existe. Caso esteja vivo,
terá: o corpo, a alma, e o espírito. Caso morra restarão o corpo
sem vida, sem a alma vivente e o espirito. A “alma” deixou de
ser “alma vivente”, por ter morrido, chegou ao seu final.

O corpo sem alma, sem vida, irá para a terra e o espírito,
agora separado do corpo físico, voltará para Deus.
O espírito do homem retornara a Deus, se salvo irá para o céu,
participará da primeira ressureição e do arrebatamento, se não
estiver salvo irá participar da segunda ressurreição, a
22
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
ressurreição para condenação e julgamento final, seguindo depois
para o lago de fogo eterno.
O espírito do homem, por ser semelhante ao criador, existirá
para sempre. Estará com Deus se foi salvo por Jesus, ou sem Deus,
no lago de fogo, se não tiver aceitado o salvador Jesus.
A principal diferença entre os animais e os humanos é o fato
dos animais não terem ESPÍRITO, portanto não voltarão para Deus,
por serem somente desta terra, deste reino passageiro/temporal.
A bíblia cita em Apocalipse

19

a existência de quatro animais

não

no céu. Entretanto, esse ditos animais
são espíritos de
animais que morreram. Eles são seres espirituais, a exemplo do
descrito no velho testamento, em especial Ezequiel10:15,20 que diz:
“E os querubins se elevaram ao alto; estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao
rio Quebar. 20 Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio
Quebar, e conheci que eram querubins.” (Nesta tradução fala de seres viventes em outras diz
animais.)

Os querubins são seres espirituais poderosos que aparecem como
guarda do lugar onde Deus habita, ou está presente.20 É por causa
disso que a arca do propiciatório, lugar onde Deus se fazia
presente, apresentava dois querubins, para dizer que a gloria de
Deus estava ali.21

19

OS ANIMIAIS DO APOCALPSE APARECEM TAMBÉM EM APOC. 5:6,8,11,14; 6:1,6; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4.



APOCALIPSE 4:6,8,9 E havia diante do trono quo um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do
trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. 8 E os quatro animais tinham,
cada um de per si, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos; e não descansam nem de dia nem de noite,
dizendo: Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. 9 E, quando os animais
davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre

20

OS QUERUBINS ESTÃO ONDE DEUS ESTÁ PRESENTE. É UMA ESPÉCIE DE “TROPA DE ELITE”.


II REIS 19:15 E orou Ezequias perante o SENHOR e disse: O SENHOR Deus de Israel, que habitas entre os
querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste os céus e a terra.



SALMOS 80:1 Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que guias a José como a um rebanho; tu, que te assentas
entre os querubins, resplandece.



SALMOS 99:1 O SENHOR reina; tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins; comova-se a terra.



ISAÍAS 37:15 E orou Ezequias ao SENHOR, dizendo: 16 O SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas
entre os querubins; tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste os céus e a terra.

21

ÊXODO 25:18,20,22 Farás também dois querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas duas extremidades do
propiciatório. 20 Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório; as faces deles uma
defronte da outra; as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. 22 E ali virei a ti, e falarei contigo de cima
do propiciatório, do meio dos dois querubins tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
O adversário era da ordem dos querubins. Ele se rebelou contra
Deus e foi lançado da presença de Deus sobre a terra.22
No livro de Eclesiastes, capítulo 3, é apresentado alguns
esclarecimentos mostrando a igualdade do homem e dos animais quanto
ao morre da alma vivente e o retorno ao pó da terra. No versículo
21 é apontada uma diferença quanto ao destino dos homens e dos
animais após a morte física de cada um. Ele descreve que os homens
vão para cima e os animais vão para baixo. Isso é: espíritos dos
humanos irão para cima, voltarão para Deus. Os animais irão para
baixo, para a terra, por não terem espírito, por serem apenas pó,
voltarão à terra.23
Existem várias passagens bíblicas citando a existência da “alma
vivente” dos animais.24
Adão nomeou todas as almas viventes, segundo descrito em
GÊNESIS 2:19 Havendo, pois, o SENHOR Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda

EZEQUIEL 28:14...Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das
pedras afogueadas andavas. 15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em
ti. 16 Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste; por isso te lancei, profanado, do monte de
Deus, e te fiz perecer, ó Querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. 17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 18
Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti
um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. 19 Todos os que te conhecem entre
os povos estão espantados de ti; em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá.
22

23 ECLESIASTES 3:18-21 Disse eu no meu coração, quanto a condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que
assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. 19 Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo
também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; e todos têm o mesmo
fôlego,... 20 Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. 21 Quem sabe que o fôlego do
homem vai para cima, e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra?

24 TODOS OS SERES VIVOS TEM ALMA VIVENTE , OU SEJA, ELES TEM VIDA FÍSICA.


GÊNESIS 1:20 E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem as aves sobre
a face da expansão dos céus.



GÊNESIS 1:30 E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente,
toda a erva verde será para mantimento; e assim foi.



GÊNESIS 9:10 E com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra
convosco;...



GÊNESIS 9:12 E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente,
que está convosco, por gerações eternas.



GÊNESIS 9:15 Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda
a carne; e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne.



GÊNESIS 35:18 E aconteceu que, saindo-se lhe a alma ...(porque morreu)...
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão chamou a
toda a alma vivente, isso foi o seu nome.

7.

COMO É APRESENTADO O CÉU NA BÍBLIA?
Resposta: O céu é descrito como um lugar de bonança e alegrias
eternas indescritíveis.
Conforme lemos em:
 I CORÍNTIOS 2:9 Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido
não ouviram, E não subiram ao coração do homem, São as que Deus preparou
para os que o amam.
 II CORÍNTIOS 12 :2-4 Conheço um homem em Cristo que há catorze anos ... Foi
arrebatado ao terceiro céu. 4 Foi arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras
inefáveis, que ao homem não é lícito falar.

8.

QUAL É A TERRA QUE HERDAREMOS?
RESPOSTA: Jesus disse que os justos herdarão a terra. No entanto, a terra que os justos
irão herdar não é esta terra que conhecemos, mas uma nova terra, porque esta terra deixará
de existir.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 APOCALIPSE 21:1 .... Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,...;
 II Pedro 3:10 ... Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo,
se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão;
 II Pedro 3:12 ... Os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se
fundirão?;
 ISAIAS 65:17-19 Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá mais
lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. 18 Mas vós folgareis e exultareis
perpetuamente no que eu crio; porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o
seu povo gozo. 19E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo; e nunca mais
se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor;
 II CORINTIOS 4:18 Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se

não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas;
(temporais = passageira. Isto é não permanente).
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
 HEBREUS 12:26 A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda
uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. 27 E esta palavra: Ainda uma vez,
mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis
permaneçam. 28 Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado...
 HEBREUS 2:5 Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. (Novo

mundo. Não o mundo atual).
 HEBREUS 11:13-16 Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendoas de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na
terra. 14 Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. 15 E
se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. 16
Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha
deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade;
 II TIMÓTEO 4:17,18 Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse
cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem; e fiquei livre da boca do leão. 18 E o Senhor
me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial; a quem seja glória
para todo o sempre; (Reino não desta terra).
 I JOÃO 2:17 E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre; (Esta terra vai passar. Ela vai deixar de existir).
 SALMOS 37:28 Porque o SENHOR ama o juízo e não desampara os seus santos; eles são
preservados para sempre; mas a semente dos ímpios será desarraigada. 29 Os justos herdarão
a terra e habitarão nela para sempre.
Neste versículo está se referindo à TERRA FUTURA, POIS, a terra atual
SERÁ EXTINTA, pelo fogo.
Se achássemos que é desta terra que o salmista está falando teríamos
como conseqüência achar que a bíblia tem contradições, a saber:

Como habitar para sempre numa terra que não existirá para sempre, segundo a
bíblia?
Como poderia ser essa terra ser não terá água/mar, nem sol, a futura terra?
Como achar que esta terra durará para sempre se há vários versículos dizendo
que ela será extinta pelo fogo?

Sabemos que não há contradições na bíblia, resta nos DIZER QUE
SE TRATA DA NOVA TERRA DESCRITA NA bíblia.
A terra que durará para sempre é a terra futura, o mundo futuro,
a nova terra prometida, o novo reino, também descrito
anteriormente.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Além do mais, como poderia O senhor Jesus NOS DAR esta terra se ela já é
nossa, se Ele já doou a terra atual para o homem?
A TERRA ATUAL E TUDO QUE NELA EXISTE já NOS FORAM DOADOS,
DURANTE A CRIAÇÃO.
Não faria o menor sentido recebermos de Deus a terra que já nos foi dada e
entregue. Leiamos:

 GENESIS 1:27-30 E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou. 28 E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e
enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus,
e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29 E disse Deus: Eis que vos tenho

dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra; e
toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.
30 E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil
da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento.
 SALMOS 8:4,6,7,8 Que é o homem mortal para que te lembres dele? e o filho do homem,
para que o visites? ... 6 Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos;
tudo puseste debaixo de seus pés: 7 Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do
campo, 8 As aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos
mares.

Através dos versículos acima, percebemos que a terra atual já nos
foi doada e entregue. Não há sentido em dizer que Deus nos DARÁ aquilo
que Ele já nos DEU e já nos entregou.
Por outro lado, os servos de Jesus não são mais deste mundo
passageiro. Portanto, não poderemos herdar esta terra, pois esta terra
vai passar, e a nossa herança é eterna.
Os salvos permaneceram para sempre. Após esta vida física
existiremos eternamente, juntos com o Senhor. Estaremos nesta terra,
apenas, até o tribunal de Cristo, depois do milênio.25

25 JESUS VIRÁ PARA BUSCAR AQUELES QUE O ACEITARAM.





I CORÍNTIOS 15:51 Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados;
I CORÍNTIOS 15:52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e
os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
I TESSALONICENSES 4:16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Acrescente-se que Jesus falou que ao aceitarmos o Senhor como
nosso salvador deixaríamos de ser deste mundo físico. Conforme descrito
em:
 JOÃO 15:19 Se vós fósseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não
sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.
(Não somos mais do mundo atual).
 JOÃO 17:14 Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo. (Não somos mais do mundo atual).
 JOÃO 17:16 Não são do mundo, como eu do mundo não sou. (Não somos mais
do mundo atual).
Assim, podemos crê que Deus tem uma nova terra para os salvos.
Uma terra permanente, com várias características totalmente diferentes
da terra atual.
Vejamos algumas destas qualidades e diferenças entre a terra atual
e a terra vindoura:
o Na terra futura que herdaremos o mar já não existe.
 APOCALIPSE 21:1. ... e o mar já não existe.
Dar para imaginar este planeta sem água? Toda água que existe em
nosso planeta vem do mar. Inclusive a água doce que chega à terra na forma
de chuvas. Se não existir o mar não existirá o ciclo das águas e,
consequentemente, não haveria vida, nesta terra.

o Na terra futura que herdaremos não haverá noite.
 APOCALIPSE 21:25 E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não
haverá noite.
 APOCALIPSE 22:5 E ali não haverá mais noite,...
O entendimento humano no qual o paraíso será nesta terra, E
por isso NÃO HAVERÁ UMA NOVA TERRA, envolve uma contradição bíblica.
Porque em APOCALIPSE 22 está dizendo que na NOVA TERRA não tem
noite e em GENESIS 8:21-22 DEUS DISSE QUE NÃO CESSARIA O DIA E A
NOITE nesta terra.
VEJAMOS ISSO: 26
26

NESTA PASSAGEM DEUS FALA QUE A TERRA TEM DURAÇÃO EXISTENCIAL. ALÉM DISSO DIZ
QUE O DIA E A NOITE NÃO DEIXARAM DE EXISTIR NESTA TERRA. NA TERRA VINDOURA NÃO
HAVERÁ NOITE NEM SOL, E NA TERRA ATUAL SEMPRE HAVERÁ DIA E NOTE EM FUNÇÃO DO SOL.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

 GENESIS 8:21-22 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu
coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem; porque a
imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a
ferir todo o vivente, como fiz. 22

Enquanto a terra durar, sementeira e

sega, e frio e calor, e verão e inverno, e

dia e noite, não cessarão.

A bíblia não contém contradição, portanto, o paraíso será em
uma nova terra infinita, onde não há sol, nem dia, nem noite, nem
mar. Portanto, não poderia ser o paraíso nessa terra, porque a
terra atual terá fim.
Por determinação de Deus sempre haverá dia e noite, enquanto
a terra atual durar e na nova terra NÃO HAVERÁ NEM DIA NEM NOITE...
Além disso, o termo: ”Enquanto a terra durar” aponta para uma
duração, um prazo de validade existencial finito imposto por Deus,
PARA ESTA TERRA... ENQUANTO A existência do reino celestial é
eterna, infinita...
o Na terra futura que herdaremos não haverá sol, nem lua.
 APOCALIPSE 21:23 E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela
resplandeçam, porque a glória
de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
APOCALIPSE 22:5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de
luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina; e reinarão para todo o sempre.
Dar para imaginar este planeta sem o sol? Sem o sol não haveria vida neste planeta. Sem
o sol a terra se congelaria e existiria na escuridão absoluta, sem vida alguma. Sem o sol não
haveria plantas, não haveria alimentos e animais, não haveria evaporação das águas, não haveria
chuva e não haveria vida alguma...

o Na terra futura que herdaremos não haverá pecado.
 APOCALIPSE 21:27 E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa
abominação e mentira;....

o Na terra futura que herdaremos não haverá morte.
 APOCALIPSE 21:4... e não haverá mais morte,...
 LUCAS 30:34-35 E, respondendo Jesus, disse-lhes: ... 35 Mas os que forem havidos por
dignos de alcançar o mundo vindouro,... Porque já não podem mais morrer; pois são
iguais aos anjos,...
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Dar para imaginar esse planeta atual sem morte? Hoje somos mais de sete bilhões de pessoas.
Imagine daqui a mil anos, um milhão de anos, um bilhão de anos, quantas pessoas existiriam se
não houvesse morte.
Imagine um futuro infinito procriando sem morrer ninguém. Haveria lugar e alimento para
todos? Não haveria.
NA TERRA FUTURA NÃO HAVERÁ MORTE, nem procriação...

o Na terra futura que herdaremos não haverá sofrimento, nem
lágrimas, nem dor.
 APOCALIPSE 21:4 E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; .. nem pranto,
nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.

o Na terra futura que herdaremos não haverá templos.
 APOCALIPSE 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso, e o Cordeiro.

o Na terra futura que herdaremos não haverá maldição.
 APOCALIPSE 21:3 E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; ...

o Na terra futura que herdaremos não haverá casamento, não haverá
filhos.
 LUCAS 30:34-35 E, respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, e
dão-se em casamento; 35Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo
vindouro, e a ressurreição dentre os mortos nem hão de casar, nem ser dados em
casamento;
]
NA TERRA FUTURA NÃO HAVERÁ PROCRIAÇÃO - FILHOS, NEM
CASAMENTO, NEM SEXO, POIS SEREMOS assexuados COMO OS ANJOS são.

o Na terra futura que herdaremos haverá uma nova Jerusalém que vem
do céu, cujo arquiteto e construtor é o Senhor.
 APOCALIPSE 21:10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e
mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
o Na terra futura que herdaremos AS CONTRUÇÕES SÃO FEITAS POR DEUS.
São moradas permanentes feitas por Deus/Jesus.
 HEBREUS 11:10 Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice
e construtor é Deus.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
 JOAO 14:2 Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vô-lo
teria dito. Vou preparar-vos lugar.

9.

A TERRA DESCRITA EM ISAÍAS 65 É A terra ATUAL, ou seria a
NOVA TERRA?
No livro de Isaías 65, tal qual o livro de apocalipse27, também
fala tanto desta como da terra futura. Deste fato surgem confusões
no entendimento da palavra de Deus.
Todavia, o que é próprio de cada uma destas terras, ou, o fator
principal que difere a terra atual da terra futura é o que aqui e
lá existem.
Outro diferencial é que na terra atual tudo é passageiro,
inclusive ela mesma. Por sua vez, na terra futura e o que ali
existem tudo é permanente e eterno.
O profeta Isaias no em Isaias 65, a partir do verso 20, está
falando da terra atual. Estão presentes ali as coisas e os fatos
atuais, e não fatos futuros. Ele fala do que vai ocorre durante o
reinado de Cristo e da igreja no milênio.28
Vejamos as características da terra atual descrita em ISAIAS
65:20:25, para termos certeza que se trata deste mundo:29
PODEMOS VER em Isaías 65:20-25 que AINDA HÁ VÁRIAS COISAS
PRÓPRIAS DESTE MUNDO. Na nova terra as características citadas
acima não existirão. POIS BEM, VEJAMOS algumas destas
peculiaridades próprias do presente século.

27

APOCALIPSE 10:6 E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela
há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora;
28

APOCALIPSE 20:3 E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que
os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 4 E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes
dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com
Cristo durante mil anos. 5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição
29

ISAIAS 65:20-25 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias; porque o menino
morrerá de cem anos; porém o pecador de cem anos será amaldiçoado. 21 E edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e
comerão o seu fruto. 22 Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros comam; porque os dias do meu
povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. 23 Não trabalharão debalde, nem terão
filhos para a perturbação; porque são a posteridade bendita do SENHOR, e os seus descendentes estarão com eles. 24 E será que
antes que clamem eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei. 25 O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, e o leão
comerá palha como o boi; e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o
SENHOR.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
No livro de Isaías 65 a partir do verso 20 ainda consta a
existência de coisas e fatos exclusivos da presente terra, como
podemos perceber a seguir:
 CONTAGEM DE TEMPO, DIAS, ANOS, IDADE, CRIANÇAS, VELHOS, portanto,
ainda é esta terra em que vivemos;
 ISAIAS 65:20 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não
cumpra os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; ... (Esta falando da
terra atual e não da futura, pois na terra futura não haverá mais tempo cronológico.
Não haverá dia nem noite, nem morte).
 ISAIAS 65:20:22 ...Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore...
(Esta falando da terra atual e não da futura. No mundo vindouro não haverá mais
envelhecimento).


Aqui ainda há MORTE - versículo 20, portanto, ainda é esta terra
em que vivemos; (Esta falando da terra atual e não da futura,
pois no mundo vindouro não haverá mais morte).
 ISAIAS 65:20 .. nem velho que não cumpra os seus dias; porque o menino
morrerá de cem anos... (Esta falando da terra atual e não da futura, no mundo
vindouro não haverá mais envelhecimento).

 PECADO, PECADOR, MALDIÇÃO – versículo 20, portanto, ainda é esta
terra em que vivemos;
 ISAIAS 65:23 ... Porém o pecador de cem anos será amaldiçoado.
O profeta está falando da terra atual e não da futura, pois na
terra futura não haverá maldição, nem pecador.
 TRABALHO – versículos 21, 23 e 22, portanto, ainda é esta terra
em que vivemos;
 ISAIAS 65:23 Não trabalharão debalde, ... (Esta falando da terra
atual e não da futura, na terra futura não haverá trabalho.
Trabalho foi um dos juízos de Deus sobre Adão quando ele
pecou).
 PLANTAÇÃO e EDIFICAÇÕES FEITAS PELO HOMEM, portanto, ainda é
desta terra em que vivemos que o profeta esta falando;
 ISAIAS 65:21 E edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão o
seu fruto, portanto, ainda é esta terra em que vivemos. (Esta falando da
terra atual e não da futura, na terra futura não haverá
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
trabalho. Trabalho foi um dos juízos de Deus sobre Adão quando
ele pecou).
 AINDA HÁ PROCRIAÇÃO – TERÃO FILHOS, DESCENDENTES; (ou seja ainda
casam e se dão em casamento) , portanto, ainda é esta terra em
que vivemos.
 ISAIAS 65:23 ... Nem terão filhos para a perturbação; ..., e os seus descendentes
estarão com eles. (Esta falando da terra atual e não da futura,
pois na terra futura não haverá casamento e procriação).
 AINDA HÁ LUTAS - POSSIBILIDADE DE CLAMOR, portanto, ainda é desta
terra em que vivemos que o profeta está falando;
 ISAIAS 65:24 E será que antes que clamem eu responderei; estando eles ainda
falando, eu os ouvirei. (Esta falando da terra atual e não da futura,
pois na terra futura não tem sofrimento e clamor).
 AINDA HÁ ANIMAIS DESTA TERRA, portanto, ainda é esta terra em que
vivemos;
 ISAIAS 65:25 O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, e o leão comerá
palha como o boi; e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano
algum em todo o meu santo monte, diz o SENHOR. (Esta falando da terra
atual e não da futura, pois nela não tem estas coisas).
VEJA TAMBÉM O VERSO ABAIXO que diz não haver animais no processo
de salvação, somente os remidos. Portanto não há animais no céu.
 ISAÍAS 35:8-9 E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho
santo; o imundo não passará por ele, mas será para aqueles; os caminhantes, até
mesmo os loucos, não errarão. 9 Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a
ele, nem se achará nele; porém só os remidos andarão por ele.
Todavia, em ISAÍAS 65, o melhor é percebermos que o Senhor
está falando a respeito de pessoas transformadas. Pessoas que
aceitaram a salvação e nasceram de novo. Estes deixaram a velha
natureza animal e carnal para servirem a Jesus. O Senhor não
falava literalmente a respeito de animais, nesta passagem de
Isaias 65. Entenda isto, conforme o Apóstolo Paulo, POR
REVELAÇÃO DO Espírito Santo, discerniu em I CORÍNTIOS 9:9 E I
TIMÓTEO 5:18, e assim escreveu, a respeito da lei de Moisés ao
citar animais. Ele discerniu da seguinte forma:
 I CORÍNTIOS 9:9 Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi
que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? 10 Ou não o diz
certamente por nós? Certamente que por nós está escrito; porque o que lavra
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser
participante.
 I TIMÓTEO 5:18 Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que
debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário.
Para entender melhor como Deus usa tipologicamente OS
ANIMAIS, PARA FALAR DE COMPORTAMENTOS HUMANOS, LEIA A REFERENCIA
NO RODAPÉ ABAIXO: 30
Tudo isto nos leva discernir que ISAIAS 65:20-25 não esta
falando do novo céu e da nova terra, que o crente herdará, mas fala
desta terra.
Isaías profetizou sobre a presente terra, embora com algumas
características melhores do que o momento atual. Essa melhora
ocorrerá em razão da presença do Senhor aqui. Ele estará aqui para
reinar durante o milênio.

10. QUANTO À PROMESSA DE VIDA ETERNA ELA É REAL?
RESPOSTA: Sim. Nas sagradas escrituras existem muitas referências
às quais garantem que no futuro teremos uma vida eterna de bonança
juntos com Deus. Eis alguns versículos:

30

EPISODIO A RESPEITO DE PEDRO E a evangelização de um GENTIO CHAMADO CORNÉLIO.


ATOS 10:11 E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e
vindo para a terra. 12 No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. 13 E
foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14 Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca
comi coisa alguma comum e imunda. 15 E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou.
16 E aconteceu isto por três vezes; e o vaso tornou a recolher-se ao céu. 17 E estando Pedro duvidando entre si acerca
do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta,
perguntando pela casa de Simão. 18 E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava
ali. 19 E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam.



ATOS 11: 5 Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão; via um vaso, como
um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. 6 E, pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da
terra, quadrúpedes, e feras, e répteis e aves do céu. 7 E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro; mata e come.
8 Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor; pois, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. 9
Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. 10 E sucedeu isto por
três vezes; e tudo tornou a recolher-se ao céu. 11 E eis que, na mesma hora, pararam, junto da casa em que eu
estava, três homens que me foram enviados de Cesaréia. 12 E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada
duvidando; e também estes seis irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem; 13 E contou-nos como vira
em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro,
14 O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. 15 E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito
Santo, como também sobre nós ao princípio. 16 E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou
com água; mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17 Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando
havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? 18 E, ouvindo estas coisas,
apaziguaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
 MATEUS 19:29 E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai,
ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes
tanto, e herdará a vida eterna.
 JOÃO 3:15 Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
 ATOS 13:46 Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a
vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus; mas, visto que a rejeitais, e não
vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios;
 I JOÃO 2:25 E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna.
 I JOÃO 5:13 Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de
Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do
Filho de Deus.


ETC 31

11. QUANTO AO LAGO DE FOGO ELE EXISTE? E O QUE ELE É?
Sim ele existe.
O lago de fogo para confinamento de
espíritos é descrito na bíblia. Este predestino para espíritos
perdidos é comumente chamado de INFERNO.
O LAGO DE FOGO é descrito na bíblia como um lugar de tormento
eterno.

31

MAIS ALGUNS VERSÍCULOS SOBRE VIDA ETERNA APÓS A MORTE FÍSICA.

JOÃO 3:35 O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;
mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.

JOÃO 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

JOÃO 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.


JOÃO 5:39 Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam;


JOÃO 6:40 Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha
a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.


JOÃO 6:47 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.


I JOÃO 5:20 E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro;
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Quem não for salvo vai para o LAGO DE FOGO ETERNO, após a morte
física, E DEPOIS DO JUIZO FINAL, DEPOIS DO TRIBUNAL DE CRISTO.32
Conforme descrito em várias passagens.
O lago de fogo é uma realidade bíblica que não deve ser
ignorada pelo homem. Desprezar esta realidade só atrapalha pois
leva o homem a não temer o que há de vir.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.33 Sem temor o
homem não irá buscar a salvação. Como não crê na existência da
condenação eterna, não irá buscar se livrar dela. Todavia ela virá
para quem não aceitar a Jesus como seu salvador.
O lago de fogo será um lugar de vergonha e desprezo eternos.
Descrito pelo profeta Daniel, conforme podemos ler em:
 DANIEL 12: 2 (b) E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,.. e outros
para vergonha e desprezo eterno.
O lago de fogo eterno é um assunto extremamente sério. A respeito
dele FALOU O SENHOR JESUS, E TAMBÉM VÁRIOS DE SEUS APOSTOLOS E PROFETAS.
Existem vários versículos que nos comprovam que há um lugar de
sofrimento para o espírito de quem não aceitar o Senhor Jesus como seu
salvador. O lago de fogo existe. Temos que temer ir para lá, vejamos
isto na bíblia:
 MATEUS 5:22-30 Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o
para longe de ti; pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o
teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a
para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que
seja todo o teu corpo lançado no inferno.
 MARCOS 9:43 E, se a tua mão te escandalizar, corta-a; melhor é para ti entrares
na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, ... 45 E, se o teu pé te
escandalizar, corta-o; melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois
pés, seres lançado no inferno...47 E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora;
melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois
olhos, seres lançado no fogo do inferno...
Caso o lago de fogo fosse a catacumba, Jesus não teria dado o
ensino, acima, tendo em vista que um dia, mais cedo ou mais tarde,
todo o corpo físico ira para a sepultura.

32 VER A QUESTÃO DO MILENIO E DO JULGAMENTO....
33 Provérbios 9:10 O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Não haveria proveito alguma alguém se mutilar e enviar
antecipadamente partes de seu corpo à terra, caso a cova fosse o
inferno. Além disso, NUMA SEPULTURA NÃO EXISTEM AS COISAS ABAIXO
DESCRITAS as quais a bíblia diz que existe no lago de fogo eterno.
Ali, no Lago de tormento eterno:
 Há um fogo que arde eternamente;
 Há Fumaça;
 Há Enxofre;
 Há Castigos;
 Há Vergonha;
 Há Desprezo;
 Há Perdição;
 Há Bicho que nunca morre;
 Há Tormento sem fim.
Todas essas coisas são citadas como existentes no lago de fogo
eterno. Vejamos os versículos a seguir.
 APOCALIPSE 21:8 Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele
será meu filho. 8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.
(O LAGO DE FOGO É comumente chamado de INFERNO, LUGAR DE
SOFRIMENTO).
 APOCALIPSE 14:9-11 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se
alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão,
Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da
sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre ....E a fumaça do seu tormento
sobe para todo o sempre; e não têm repouso nem de dia nem de ...
.
 II TESSALONICENSES 1:9 E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando
se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, Como labareda de
fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem
ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; Os quais, por castigo, padecerão
eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder,
 DANIEL 12 E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida
eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno.
 ATOS 2:27 Pois não deixarás a minha alma no inferno,...
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

 MATEUS 25:41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartaivos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos;
 ATOS 2:31 Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não
foi deixada no inferno, ....
 MARCOS 9:44 Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga...

12. QUANTOS SERÃO SALVOS DO INFERNO, DA SEGUNDA
MORTE?
RESPOSTA: Desde a promessa feita ao pai Abraão,34 Deus nunca disse
quantos seriam os salvos.
No livro Gênesis, e posteriormente noutros livros, Deus sempre
mostrou que os salvos, aqueles que irão para o céu, seriam uma
multidão inumerável. A quantidade de salvos é incontável para os
homens, pois é claro que Deus tudo sabe.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 GÊNESIS 28:14 E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao
ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão
benditas todas as famílias da terra;
 ATOS 3:25 Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais,
dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da
terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que
nisso vos abençoasse, no apartar, a cada um de vós, das vossas maldades.
 GENESIS 32:12 E tu o disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência
como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar.
A BÍBLIA CLARAMENTE DIZ QUE NENHUM HOMEM PODE CONTAR O NÚMERO
DOS SALVOS. A salvação é para Judeus e gentios, VEJAMOS:
 APOCALIPSE 7:,9 Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual
ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que
34 . Nós também cremos e somos contados como filhos do pai Abraão, vejamos:


ROMANOS 4:16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade,
não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós,



GÁLATAS 3:7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas
nas suas mãos; ...;
 ATOS 2:3938 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 39
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que
estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
(A vós – os judeus e seus filhos. A todos os que estão longe – os gentios, TODOS NÃO
JUDEUS).

A BÍBLIA, em APOCALIPSE 7:3-8, fala a respeito de 144.000
varões eunucos35 que foram assinalados na testa, com um sinal da
parte de Deus. Sendo 12.000 servos de cada uma das doze tribos dos
israelitas36. Todavia a salvação não se limita a esses HOMENS, e
ela também é para mulheres.37 Portanto, não podemos nos confundir
com os 144.000, pois logo no versículo seguinte, verso 9, do mesmo
capítulo, a palavra de Deus descreve uma multidão incontável de
salvos de outras nações.
FUNDAMENTO BÍBLICO:


APOCALIPSE 7:9 Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual
ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que
estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com
palmas nas suas mãos.

Assim, concluímos que o quantitativo de salvos é como o pó da
terra. O número de salvos, judeus ou gentios, é desconhecido para
os humanos.
Se os 144.000 fosse o quantitativo dos salvos no céu todos
GENTIOS MASCULINOS e também todas as mulheres, quer JUDIAS, quer
GENTIAS, estariam excluídos de irem para o céu, pois este numero
35

Eunuco é um homem se abstém dos prazeres sexuais voluntariamente por motivo religioso, conforme descrito a seguir:


APOCALIPSE 14:4 Estes são os que não estão contaminados com mulheres; porque são virgens. Estes são os
que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para
Deus e para o Cordeiro.

36

APOCALIPSE 7:4 E ouvi o número dos assinalados, e eram cento e quarenta e quatro mil assinalados, de todas as tribos dos
filhos de Israel.5 Da tribo de Judá, havia doze mil assinalados; da tribo de Rúben, doze mil assinalados; da tribo de Gade, doze mil
assinalados; 6 Da tribo de Aser, doze mil assinalados; da tribo de Naftali, doze mil assinalados; da tribo de Manassés, doze mil
assinalados; 7 Da t tribo de Simeão, doze mil assinalados; da tribo de Levi, doze mil assinalados; da tribo de Issacar, doze mil
assinalados; 8 Da tribo de Zebulom, doze mil assinalados; da tribo de José, doze mil assinalados; da tribo de Benjamim, doze mil
assinalados.
37

AS MULHERS TAMBÉM PODEM SER SALVAS.


I PEDRO 3:7 Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, ... como sendo
vós os seus co-herdeiros da graça da vida; ...
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
refere-se, claramente, a seres humanos com três qualidades, a
saber: VARÃO, JUDEU, VIRGEM.
Dizer que somente 144.000 estarão com Deus, salvos, é uma
supressão ao quantitativo de salvos, uma supressão ao texto de
apocalipse.
A palavra fala em multidão que o homem não pode calcular.
Falar que iremos viver debaixo do céu atual, e nesta terra, e não
no novo céu, e na nova terra, é mais um acréscimo às profecias do
livro de apocalipse.
Dizer que não há inferno, ou, que o inferno é a sepultura é
outra supressão ao livro de apocalipse.
Dizer que não há batismo com o Espírito Santo, nem dons
espirituais, é mais uma supressão às profecias apocalípticas.
O próprio livro de apocalipse é fruto da operação do Espírito
Santo, dezenas de anos depois do derramar do Espírito no
pentecostes.
No livro de apocalipse fala de veste lavada no sangue do
cordeiro. Isso é o efeito do batismo com o Espírito Santo. O
Espírito Santo é quem nos santifica para a redenção, ou
arrebatamento.
Dizer que não haverá arrebatamento, ou, dizer que Jesus vem
nos buscar desta terra para permanecermos nela mesma, etc., é
acrescentar, ou suprimir, informação ao livro profético do livro
de apocalipse.
Dizer que somente igreja x ou y ou tribo, ou língua ou raça
tal é a única que vai ser salvo (a) é outra supressão e também
acréscimos ao livro de apocalipse, porque em APOCALIPSE 7:9 está
escrito que:
 Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia
contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante
do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas
suas mãos.
Discernir diferente do que foi tratado até aqui é retirar o
que é profético, ou acrescentar o que Deus não falou.
A supressão, ou o acréscimo, à palavra de Deus trará
condenação sobre quem fizer tais coisas. Isso diz o Senhor, Aquele
que vela para cumprir a sua palavra.
VEJAMOS O ALERTA DADO PELO ESPÍRITO SANTO CONTRA ACRÉSCIMOS E
SUPRESSÕES AO LIVRO DE APOCALIPSE:
40
ENTENDA O QUE E CEU E INFERNO
Página: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 12:29:34.

O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?

 APOCALIPSE 11:18-19 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da
profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir
sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 19 E, se alguém tirar
quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro
da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.
APESAR DESSE ALERTA muitos estão pregando o que não entendem,
no livro de apocalipse. Pregam doutrinas maléficas e anticristo.
Essas doutrinas apartam o homem do caminho da vida, (Jesus em
nós), e ao invés de religar o homem com DEUS os faz duas vezes
mortos.
Vejamos isso:
 I TIMÓTEO 4:1 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de
demônios.
 II TIMÓTEO 4:3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas,
tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas
próprias concupiscências.
 MATEUS 13:14 E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo,
ouvireis, mas não compreendereis, E, vendo, vereis, mas não percebereis.
ASSIM, PARA NÃO ERRAMOS, E nem CORRERMOS EM VÃO A CARREIRA
PROPOSTA, POR JESUS, NOS CONVÉM JULGAR TODA PALAVRA QUE OUVIMOS,
VEMOS E LEMOS, bem como devemos lançar fora ensinos sem base
bíblica.
O servo deve ser varão, (ou varoa), maduro/ (a), e não como
criança que segue todo vento de doutrina.
Não podemos seguir doutrinas pregadas por homens os quais
estão mais comprometidos com sua religião e com suas hierarquias,
e seus privilégios, do que com o Senhor Deus e seu filho enviado
para nos salvar.
Deixar a palavra de Deus não é fato novo.
Jesus curava, operava maravilhas e muitos o negavam, por causa
das doutrinas humanas.
Muitos iam ter com Jesus as escondidas, às vezes à noite, ou
não o confessavam abertamente, ou não o seguia COM MEDO DE SEREM
EXCLUÍDOS DA SINAGOGA.
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
Profeticamente,
esses
fatos
registrados
na
PALAVRA
representam aqueles que muitas vezes DEIXAM DE CRÊ, e de seguir a
Jesus, por causa de suas crenças religiosas.
Muitas dessas crenças estão fundadas em fragmentos bíblicos
e não fundamentadas em toda a SAGRADA ESCRITURA.
Já vai longe a inclusão de livros apócrifos ao cânon original.
Hoje o adversário de Deus, e também nosso, tem criado versões e
mais versões de bíblia cheias de fermentos malignos. SÃO Bíblias e
EVANGELHOS SEGUNDO ISSO, ou AQUILO, BEM COMO Linguagens
INAPROPRIADAS para todos os gostos. Essas mutantes e variantes
bíblicas aproximam o homem da linguagem atual ao custo do
AFASTAMENTO DA PALAVRA DE DEUS.
As diferenças entre o que é pregado e a sã doutrina original
são contadas aos muitos milhares. Não só de palavras e traduções
de palavras, mas de conteúdo profético. Dessa forma as doutrinas
heréticas tem se multiplicado, camuflado, e se transfigurado em
pseudo-ensino-de-luz, para enganar, matar e destruir.
Cada um que quer fazer uma nova e diferente religião cria uma
falsa bíblia, ou um Evangelho mesclado, e recheado, com suas razões.
Esse fermento é passado para seus seguidores, (muitos inocentes
e bem intencionados), como se fosse o único ensino verdadeiro, como
se fosse ensino do salvador.
E certo que há uma só e verdadeira doutrina de Cristo. Ela
está nos originais mais antigos e fiéis. Além disso, além da letra,
também, é necessário alcançar o entendimento, a revelação, ou a
interpretação original.
A palavra de Deus não é lei humana que se adéqua a sociedade
com o passar do tempo.
A palavra de Deus é única e não muda, nem ela nem o que Deus
sempre disse nela. Não há sombra de variação com o passar do tempo.
Não é possível mudá-la ou encurvá-la para adequar ao entendimento
de hoje, ou de um determinado grupo dito evangélico ou religioso
qualquer.
O homem é que tem que se amoldar e conformar à palavra e nunca
torcê-la, racionalizando-a, para atender a um gosto, ou
entendimento de uma pessoa, ou de seu grupo predileto.
Deus não irá mudar o seu projeto de salvação, através de Jesus,
porque eu e minha religião pensamos e pregamos diferente Dele.
A fé em Jesus, o destino dos salvos por Ele, o processo, ou
caminho, trilhado pelos salvos por Jesus, tudo está bem definido,
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
e descrito na bíblia. Fora disso é filosofia religiosa, e, portanto,
é algo do homem, e não obra de Deus.
Além de tudo o já dito, os doutrinadores, os teólogos, das
religiões, não contentes, com outro evangelho que apresentam,
portanto, evangelho anátema, é comum aterrorizar ideologicamente
seus discípulos de forma a impedi-los de sequer conversar, ou se
comunicar com quem se afastou deles, ou com quem não comunga com o
mesmo entendimento religioso defendido por alguns lideres.
Uma pergunta essas ovelhas deviam fazer. Qual seja: Se eu estou
seguindo a Deus, através de Jesus, que é o único caminho, por que
deveria ter receio de ouvir aqueles os quais igualmente professam
a mesma fé?
O receio só pode existir se a fé não for igual. Se não é igual,
então, pelo menos hipoteticamente há chances que o ensino o qual
eu sigo não seja o verdadeiro. Também, se eu estou no caminho certo
e os outros no caminho errado, ENTÃO eu deveria me comunicar com
os outros para lhes apresentar a verdade. No entanto, é imposto,
em muitos lugares, o isolamento que só se justifica se a verdade
não estiver com quem se isola alegando ter a verdade.
A resposta é esta: As diferenças de doutrinas com o evangelho
original não vêm do Senhor. Vem da razão do homem. Deus não é Deus
de confusão. A verdade é uma só. Jesus é a verdade, Ele é a FIEL
TESTEMUNHA.
Você descobriu que há diferença? Então não adianta ir a fonte
geradora das diferenças. Seus doutrinadores irão arranjar um meio
de você permanecer no mesmo entendimento, todas as vezes que você
lhes apresentar dúvidas sobre o que é ensinado.
Como sair desse círculo doutrinário, e alcançar a verdade? VÁ
DIRETO A FONTE. PESQUISE numa bíblia do tipo “Revista e Corrigida
- FIEL”, BUSQUE, ORE, DEUS TE AJUDARÁ.
É comum alguém sair de uma doutrina errada, herética e cair em
outra, igualmente, distante da verdade. Portanto, se teus
doutrinadores não são confiáveis, para te esclarecer, os
doutrinadores dos outros também podem não ser fiéis à bíblia.
Assim, mais uma vez te dizemos: Vá à fonte. Encontre uma
bíblia confiável, tradução “Revista e Corrigida”. Leia-a muitas
vezes, Jesus te esclarecerá. Compare com outras versões para ver
se ela realmente é confiável.
POR QUE VOCÊ acha que Deus nos fez sacerdotes através de Jesus?
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O PARAÍSO E O INFERNO EXISTEM? Quem vai para eles?
RESPOSTA: Um dos motivos é este, você como sacerdote, através
de Jesus pode ir direto a fonte. Podemos ir direto ao PAI pelo novo
e vivo caminho aberto no calvário por Jesus.
Se você colocar outro intermediário, além de Jesus, você estará
fadado a erra o caminho de volta até o Pai. Pois as pessoas, todas
elas, inclusive você, e eu, e seus pregadores / doutrinadores, são
homens, portanto, somos falíveis.
A tua e a nossa fé tem que está fundada em Jesus, em seus
ensinos. Ensinamentos dados por Ele, e por seus apóstolos. Fora
disso são heresias, e mentiras, criadas pela mente do homem. Como
diz a palavra:
 II PEDRO 2:12 Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos
para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua
corrupção.
 JUDAS 1:4,10,12 Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para
este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus,
e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 10 Estes,
porém, dizem mal do que não sabem...

13. CONCLUINDO...
Por tudo que foi dito todo cuidado é pouco.
Não nos esqueçamos de orar, e orar, e ler, e meditar, de dia,
e de noite, para que Deus nos ilumine, e o nos guarde DESTE TERRÍVEL
MAL do século atual, muito utilizado pelo adversário para adoecer
e matar crentes, chamado de “religião racional”.
A estratégia da religiosidade racional, (através de homens
loucos), tem solapado à fé no “único e verdadeiro DEUS, e em JESUS
CRISTO, a quem Deus enviou para nos salvar”.
Tudo fazem como se estivessem fazendo a vontade de Deus, o que
dificulta sobremaneira, perceber as heresias, e as malignidades,
de seus ensinos pervertidos e anticristo.
Finalmente, se você está em algum lugar onde está suprimindo
ou acrescentado à bíblia, outras doutrinas não vindas do Senhor,
saia correndo daí, antes que os juízos, não só de APOCALIPSE11:18,19
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e demais maldições previstas em toda à palavra, venha sobre você
e sua família.

14. UM PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Que o Senhor nos abençoe e nos dê cada vez mais o
conhecimento da sua palavra e sua paz eterna com Deus.

38

APOCALIPSE 11:18-19 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 19 E, se alguém tirar quaisquer palavras
do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.
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