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1) ABSTRACT.1

1

RESUMO EM PORTUGUÊS: Muitos dizem que o inferno não existe. Outros dizem que inferno é um
lago de fogo. Outros que o inferno é a sepultura. Etc. Neste trabalho estaremos estudando o que
é o inferno, o lago de fogo, o seol, o hades e a sepultura.
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Many say that hell does not exist. Others say hell is a lake of fire.
Other than hell is the grave. Etc. In this work we will be studying what
is hell, the lake of fire, the seol, the hades and the grave.

2) INTRODUÇÃO.
O que é o tão temido inferno? O inferno é o mesmo que lago de
fogo?
Para onde vai o corpo, a alma e o espírito do homem depois da
morte físico-biológica?
Neste estudo estaremos trabalhando as questões e definições que
envolvem os termos: Hades, Seol, inferno, lago de fogo, sepultura,
seio de Abraão.
Veremos que há diferenças e até igualdade entre alguns desses
termos.
Notaremos que há erros doutrinários quanto aos nomes citados,
no parágrafo acima, e quanto à destinação do corpo, da alma, e do
espírito do homem, após a morte biológica, morte da alma vivente.
Alguns cristãos acham que a alma é o que vai para algum desses
lugares, outros dizem que é o espírito, outros acham que hades/seol
seria o mesmo que sepultura, um lugar para cadáver.
Outros acham que o inferno não existe, para tais pessoas não
existiria mais nada após a morte física. O ser humano seria apenas
um ser biológico sem nenhuma essência espiritual a permanecer após
a morte física, depois da morte da alma... Etc.
Neste estudo buscaremos trazer luz bíblica para essas questões
fazendo as devidas pontuações com base na bíblia.
3) O QUE É O SEOL, O HADES, O INFERNO?
Resposta:
Seol é a transliteração de um nome de origem hebraica que
significa o lugar onde os espíritos dos condenados são retidos até
o dia do juízo final.
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Hades é a transliteração de um nome originário da língua grega
para o mesmo seol em hebraico.
Por sua vez, “infernum”, é o nome em latim para o temível hades
ou seol.
Portanto, “hades”, “seol” e “infernum” são nomes dados, em
línguas diferentes, para o mesmo lugar de confinamento de espíritos
condenados.
As confusões e divergências acirradas, no meio cristão, sobre
hades e seol, em parte, advêm de as traduções originais apresentarem
diferentes significados para as hades/seol.
As diversificas traduções são no concernente ao lugar,
(sepultura ou o profundo interior da terra), e quanto ao destino
para o corpo, ou para o espírito, depois da morte física humana,
DEPOIS DA MORTE DA ALMA, FIM DA VIDA BIOLÓGICA.
A origem das confusões, sobre hades/seol/inferno, tem raízes na
ausência de conhecimento, dos cristãos, quanto à existência de três
componentes no ser humano.
O homem é um ser composto de três partes. Todo humano tem: O
corpo, a alma/vida biológica e o espírito.
Ignorar que o homem é um ser tripartite tem proporcionado os
muitos erros no entendimento da bíblia no tocante a sepultura, ao
seol/hades/inferno, e ao lago de fogo eterno, e até mesmo sobre a
salvação ser da alma, ou do espírito do homem.
As palavras estrangeiras, acima citadas, foram traduzidas
dezenas vezes para inferno. O inferno seria o destino de sofrimento
para os espíritos dos mortos sem salvação, um lugar no interior da
terra.
Porém, Seol e hades igualmente são traduzidas, mais de três
dezenas de vezes, como sendo simplesmente a sepultura,2 um lugar na
superfície terrena, onde é colocado o corpo humano, pós-morte física
da alma, depois da morte biológica do corpo.
2

GÊNESIS 42:38 Ele porém disse: Não descerá meu filho convosco; porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder

algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura.
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Inferno também apresenta
morte físico-biológica.3

conotação/significado/tradução

de

ALGUMAS REFERÊNCIAS SOBRE SEOL/HADES:
 JÓ 24:19 A secura e o calor desfazem as águas da neve; assim desfará a sepultura aos
que pecaram.
Seol (?) o calor do seol afetará o espírito dos que estão em pecado. Aqui,
sepultura esta sendo usado como tradução de seol. Porque todos morrem, e
todos pecam. No entanto, o hades/seol é lugar para quem não obteve perdão
para seus pecados, por isso estará sofrendo o efeito do calor do seol...
Não faz sentido achar que o verso acima está se referindo a transformação
em pó, do corpo físico do homem, pois todos os corpos humanos são degradados,
são defeitos pela sepultura e NÃO APENAS OS CORPOS DOS PECADORES sem
salvação.

 SALMOS 49:15 Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me
receberá.
O espírito será recebido por Deus, o espírito retornará para Deus, após a
morte da alma, depois da morte física.
O que vai para a sepultura é o corpo. A alma deixa de existir e o espírito
do homem se salvo vai estar presente com Cristo, se não estiver salvo vai
para o HADES/SEOL/INFERNO, onde ficará aguardando o julgamento no tribunal
de Cristo.

ALGUMAS REFERÊNCIAS SOBRE INFERNO:
 EZEQUIEL 31:17 Também estes com ele descerão ao inferno ...;
 EZEQUIEL 32:27 Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos,
os quais desceram ao inferno ...;
 SALMO 16:10 Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu
Santo veja corrupção;
 MATEUS 23:33 Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno?;

 MATEUS 10:28 E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei
antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo;
3

SENTIDO FIGURADO PARA A PALAVRA INFERNO COMO SENDO A PRÓPRIA MORTE:

4
ENTENDENDO O QUE E HADES SEOL INFERNO E LAGO DE FOGO
VERSÃO DE: quinta-feira, 03 de agosto de 2017 – 11:33:15.
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

ENTENDENDO O QUE E HADES SEOL INFERNO E LAGO DE FOGO

Corpo na sepultura/seol, e espírito no inferno/seol.
 MATEUS 5:29 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.
ALGUMAS REFERÊNCIAS SOBRE O USO FIGURADO DA PALAVRA
INFERNO:
 ISAÍAS 14:9 O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na
tua vinda; despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus
tronos a todos os reis das nações;
 ISAÍAS 5:14 Portanto o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca
desmesuradamente; e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa,
e os que entre eles se alegram;
 SALMO 139:8 Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que
tu ali estás também;
 ISAÍAS 14:9 O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na
tua vinda; despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus
tronos a todos os reis das nações;
 OSÉIAS 13:14 Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó
morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está
escondido de meus olhos;
 II SAMUEL 22:6 Cordas do inferno me cingiram; encontraram-me laços de morte;
 PROVÉRBIOS 27:20 Como o inferno e a perdição nunca se fartam, ...;

 II SAMUEL 22:6 Cordas do inferno me cingiram; encontraram-me laços de morte;
 APOCALIPSE 6:8 E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele
tinha por nome Morte; e o inferno o seguia;...
ALGUMAS REFERÊNCIAS SOBRE SEPULTURA:
 MATEUS 27:60 E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando
uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se;
 MARCOS 14:8 Esta fez o que podia; antecipou-se a ungir o meu corpo para a
sepultura.
 JOÃO 11:17 Chegando, pois, Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na
sepultura.
 ATOS 2:29 Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca
Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
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 I SAMUEL 2:6 O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz tornar
a subir dela;
 SALMO 30:3 Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura; conservaste-me a vida
para que não descesse ao abismo;
 SALMO 89:48 Que homem há, que viva, e não veja a morte? Livrá-lo-á a sua alma do
poder da sepultura?;
A vida terrena encera com a morte biológica, com a morte da
alma.
 SALMO 88:3 Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima
da sepultura;
A sepultura, a morte da alma, é certa. A vida terrena tem fim
com o advento da morte da alma.
 NÚMEROS 16:33 E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os
cobriu, e pereceram do meio da congregação.
A expressão: “Eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo” está falando da sepultura,
da terra, pois coisas materiais, representado pelo verso “tudo o que era seu”, não vão para
o seol. Além disso, o termo: “a terra os cobriu”, não deixa dúvida quanto ao
versículo estar falando sobre a sepultura, sobre o ser engolido pela terra...

 ECLESIASTES 9:10 Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas

forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem
conhecimento, nem sabedoria alguma;
 JÓ 5:26 Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo;

 JÓ 10:19 Então eu teria sido como se nunca fora; e desde o ventre seria levado à
sepultura!;
 JÓ 7:9 Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura
nunca tornará a subir.
ALGUMAS REFERÊNCIAS SOBRE O USO FIGURADO DA PALAVRA
SEPULTURA:
 ROMANOS 3:13 A sua garganta é um sepulcro aberto; Com as suas línguas tratam
enganosamente; Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios;
 ROMANOS 6:4 De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para
que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos
nós também em novidade de vida;
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 COLOSSENSES 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela
fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos;
 SALMOS 88:3 Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se
aproxima da sepultura;
 JEREMIAS 20:17 Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a
minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente!;
 SALMO 5:9 Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são verdadeiras
maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua;
 ISAÍAS 38:10 Eu disse: No cessar de meus dias ir-me-ei às portas da sepultura; já
estou privado do restante de meus anos.
4) EXISTE CONSCIÊNCIA DEPOIS DA MORTE BIOLÓGICA, OU A PESSOA ESTARÁ
DORMINDO?
RESPOSTA: O estado de inconsciência de morte, e a semelhança da
morte física com o estado de “dormir” é apenas do corpo.
Quanto ao espírito do homem, depois da morte, depois que deixa
de morar no corpo, é um estado de total consciência e sentimentos
bons, se estiver com Cristo, ou em sofrimento no seol/hades/inferno,
se tive morrido sem estar salvo por Jesus.
A bíblia, através de Jesus, no caso chamado de “rico e Lázaro”,
apresenta o espírito do homem falando, sofrendo, suplicando,
preocupado com a salvação dos familiares, lembrando-se dos parentes,
portanto, totalmente consciente de si e da situação atual e da
passada, etc.4
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE HÁ CONSCIÊNCIA DEPOIS DA
MORTE FÍSICA, SOMENTE CONSCIÊNCIA DO ESPÍRITO DO HOMEM:
 LUCAS 16:23 E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe
Abraão, e Lázaro no seu seio;
 EZEQUIEL 32:21 Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com
os que a socorrem; desceram, jazeram com os incircuncisos mortos à espada;
 JONAS 2:2 disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu; do ventre do
inferno gritei, e tu ouviste a minha voz.

4

LUCAS 16:23 E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio.
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O corpo de Jonas estava morto dentro do grande peixe, enquanto o espírito de
Jonas estava consciente no hades/seol.
Seria impossível o corpo de Jonas permanecer vivo, sem respirar, dentro de um
peixe, debaixo d’água, por três dias. O que orou, gritou a Deus foi o espírito
de Jonas, de dentro do seol.

5) EXISTE DIFERENTE DESTINO PARA O ESPÍRITO DO HOMEM APÓS A MORTE?
RESPOSTA: SIM. Segundo a bíblia quem morre sem salvação continua o
espírito desta pessoa para o seol/hades/inferno.
O espírito de quem morre salvo vai viver com Jesus no paraíso.
Como diz a bíblia: Ausente no corpo físico, presente com Cristo, no
“paraíso”.
REFERÊNCIA SOBRE DOIS DESTINOS PARA OS ESPÍRITOS DOS MORTOS. UM
LUGAR DE BONANÇA E UM LUGAR DE SOFRIMENTO EXTREMADO:
 LUCAS 16:22,23 E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o
seio de Abraão; e morreu também o rico, ... 23 E no inferno, ...
6) DEUS SABE O QUE OCORRE DENTRO DO SEOL/HADES?
RESPOSTA: SIM. Deus conhece todas as coisas, em todos os lugares.
REFERÊNCIA A RESPEITO DO CONHECIMENTO DE DEUS SOBRE O INFERNO:
 SALMO 139:8 Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que
tu ali estás também;
 JÓ 26:6 O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição.
 PROVÉRBIOS 15:11 O inferno e a perdição estão perante o Senhor;...
7) O SEOL/HADES/INFERNO É UM LOCAL PROFUNDO EM BAIXO DA TERRA?
RESPOSTA: Sim, a bíblia ensina que o inferno é no interior da terra,
em baixo da terra.
Embora se deva avaliar isso com cuidado, a bíblia sempre aponta
que o inferno/hades é algum lugar nas profundezas da terra.
O cuidado que se deve ter deve se ao fato de que coisas matérias,
em regra, não poderem conter um espírito.
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No entanto, Deus pode fazer qualquer coisa como Ele bem quiser
fazer.
Assim, vemos um corpo humano, algo material, enquanto vivo, É O
LOCAL ONDE O ESPÍRITO DO HOMEM FICA RETIDO, até a chegada da morte
físico-biológica, até a morte da alma/vida biológica.
Portanto, nada impediria que Deus criasse um lugar no centro da
terra onde fosse o cativeiro de espíritos os quais estariam presos
ali, em sofrimentos, aguardando o dia da segunda ressurreição, a
ressurreição dos condenados, para serem julgados no tribunal de
Cristo.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O HADES/SEOL/INFERNO ESTAR NO
INTERIOR DA TERRA, ESTAR EM BAIXO/NA PROFUNDEZA DA TERRA:
 PROVÉRBIO 9:18 Mas não sabem que ali estão os mortos; os seus convidados estão
nas profundezas do inferno.
 PROVÉRBIOS 15:24 Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se
desvie do inferno em baixo.
 JÓ 11:8 Como as alturas dos céus é a sua sabedoria; que poderás tu fazer? É mais
profunda do que o inferno, que poderás tu saber?;
 AMÓS 9:2 Ainda que cavem até ao inferno,...;
 SALMO 88:4 Estou contado com aqueles que descem ao abismo; ...
8) HÁ CAMINHOS QUE CONDUZEM PARA O INFERNO?
RESPOSTA: SIM. A bíblia fala de um caminho largo que leva à perdição.
Neste caminho largo é citado alguns tipos de ações que levam à
morte espiritual, e consequentemente levam ao inferno. Por exemplo:
O leito da mulher/cônjuge alheia/o, mesmo que seja separada/o...5
5

PARA DEUS NÃO EXISTE SEPARAÇÃO DE CÔNJUGES, UMA VEZ CASADO, O CASAMENTO DURARÁ ATÉ A MORTE DE
UM DOS CÔNJUGES. Maiores detalhes sobre contaminação sexual, leia nosso trabalho: “SEXO LICITO
E ILÍCITO SEGUNDO A BÍBLIA”.
PROIBIÇÃO DE CASAR COM QUEM JÁ É CASADO:




MATEUS 5:32 Eu, porém, vos digo que qualquer ... Que casar com a repudiada comete adultério;
MATEUS 19:9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ... E casar com outra, comete adultério;
e o que casar com a repudiada também comete adultério...;
MARCOS 10:11-12 E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. 12
E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro, adultera;
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FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE HÁ CAMINHOS QUE LEVAM AO
INFERNO:
 PROVÉRBIOS 5:3-5 Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o
seu paladar é mais suave do que o azeite. 4 Mas o seu fim é amargoso como o absinto,
agudo como a espada de dois gumes. 5 Os seus pés descem para a morte; os seus
passos estão impregnados do inferno;
 PROVÉRBIOS 7:5,27 Para que elas te guardem da mulher alheia,... 18 Vem, saciemonos de amores até à manhã; alegremo-nos com amores. 19 Porque o marido não está
em casa; foi fazer uma longa viagem; 27 A sua casa é caminho do inferno que desce
para as câmaras da morte;
 MATEUS 7:13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho
que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
9) O INFERNO/HADES/SEOL É UM LUGAR DE SOFRIMENTO, TRISTEZAS?
RESPOSTA: SIM. Alguns pregam erradamente que o seol teria sido um
lugar para salvos.
Segundo a bíblia o seol/hades sempre é apresentado como sendo
um lugar de sofrimento, de juízo. Nunca é apresentado como um lugar
de bonança, de paz, de conforto.
No caso contado por Jesus, sobre o rico e lazaro, ali é
apresentado o rico no seol em sofrimento e Lazaro no seio de Abraão,
um lugar de consolo. Portanto, são dois lugares separados por um
grande abismo.6
FUNDAMENTO BÍBLICO APONTANDO TERRÍVEIS SOFRIMENTOS NO HADES/SEOL:

Num SONHO por volta do fim de 2016 / início de 2017: O Senhor mostrou certa pessoa separa
do cônjuge e a chamou de dela no sio. Era visto que aquela pessoa estava à espreita de amantes.
Foi visto aquele cônjuge abandonado, na figura de um carro velho, todo em ruina, à beira de uma
rodovia.
Logo perto daquela pessoa havia dois anjos vestidos de policial. Eles estavam esperando
quem pegasse aquele “veículo simbólico”, para si. Quem usasse aquele veículo abandonado era
IMEDIATAMENTE PRESO pelos anjos.
6

LUCAS 16:23 E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio.
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 SALMO 116:3 Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram
de mim; encontrei aperto e tristeza;
 SALMO 18:5 Tristezas do inferno me cingiram laços de morte me surpreenderam.
 LUCAS 16:23 E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, ...
10)

QUANDO MORRE UM ÍMPIO PARA ONDE VAI O SEU ESPÍRITO?
Resposta: Quem morre sem salvação é lançado no inferno/hades/seol.
No inferno ficará em sofrimento aguardando a ressurreição do
dia do juízo final, e depois serão lançados no lago de fogo eterno.
FUNDAMENTO BÍBLICO MOSTRANDO O DESTINO DOS ESPÍRITOS DOS NÃO SALVOS:
 SALMO 9:17 Os ímpios serão lançados no inferno, ...;
 SALMO 55:15 A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno; porque há maldade nas
suas habitações e no meio deles;
 APOCALIPSE 20:13 ... E o inferno deram os mortos que neles havia; ...;
 APOCALIPSE 20:15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo.

11)

QUANDO MORRE UM JUSTIFICADO POR JESUS PARA ONDE VAI O SEU ESPÍRITO?
Resposta: Vai estar com Cristo, no paraíso. Os espíritos dos
salvos ficarão no paraíso aguardando receber um novo corpo
espiritual, no dia da primeira ressurreição. Depois poderão
participar do arrebatamento dos salvos, no dia da boda do cordeiro
de Deus, e estarão para sempre com Cristo.
Ante de Jesus vir, e levar cativo o cativeiro,7 quem morria
salvo ia para um lugar de cativeiro dos espíritos dos salvos chamado
por Jesus de “seio de Abraão”.8
O seio de Abraão, mesmo sendo um lugar no interior da terra,
era um lugar confortável, e separado do lugar de sofrimento por um
grande abismo.

7

EFÉSIOS 4:8 Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ...

8

LUCAS 16.22 E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; ...
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Portanto, é um erro achar que hades/seol também seria o destino
dos espíritos dos servos salvos.
Hades e seol são palavras diferentes para um mesmo lugar de
sofrimento.
É correto dizer que hades e seol e inferno são nomes diferentes
para um mesmo lugar. No entanto, não é um lugar para espíritos de
salvos, mas para espíritos condenados.
Hades e seol jamais devem ser entendidos como um lugar de
bonança, um lugar onde os espíritos dos salvos ficavam. Pois, hades
e seol, enquanto lugar para espírito, sempre é traduzidos como
lugares de terríveis sofrimentos, um lugar para espíritos em agonia.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO O DESTINO DOS ESPÍRITOS DOS SALVOS POR
JESUS:
 LUCAS 23:43 E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no
Paraíso;
 II CORÍNTIOS 5:8 Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para
habitar com o Senhor;
 FILIPENSES 1:23 Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e
estar com Cristo,...
12) O ESPÍRITO DE JESUS NÃO FICOU NO HADES, NEM SEU CORPO APODRECEU NA
SEPULTURA.

CONFORME lemos nos versículos abaixo é dito que Jesus, (o
espírito de Jesus), não foi deixado nem no seio de Abraão nem no
hades/seol/inferno.
A ALMA, a vida biológica, de Jesus findou na cruz, morreu na
cruz depois que Jesus entregou o seu Espírito a Deus.9

9

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A MORTE FÍSICA, MORTE DO CORPO/ ALMA, DE JESUS:


I TESSALONICENSES 4:14 Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ...



MATEUS 27:50 E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito

 MARCOS 15:37 E Jesus, dando um grande brado, expirou. 44 E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E,
chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido.
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O corpo de Jesus ficou na sepultura até ressuscitar ao terceiro
dia.
Enquanto O ESPÍRITO de Jesus foi ao hades para pregar aos
espíritos em prisão desde a época de Noé,10 e foi ao paraíso, 11 para
levar o ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus.12
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE O ESPÍRITO DE JESUS NÃO
FICOU NO INFERNO/HADES/SEOL:
 ATOS 2:27 Pois não deixarás a minha alma no inferno, Nem permitirás que o teu Santo
veja a corrupção; (do corpo).
 ATOS 2:31 Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi
deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção.
 ATOS 13:36 Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade
de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção; (do corpo).
 ISAÍAS 38:17 Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou
livrar a minha alma da cova da corrupção; porque lançaste para trás das tuas costas
todos os meus pecados.
13)

A IGREJA-CORPO DE JESUS VENCE O INFERNO, A IRA FUTURA?
RESPOSTA: SIM, os servos são mais que vencedores. A igreja salva
vence o inferno, e também o lago de fogo.
A vitória se deve ao fato dos salvos não passarem nem pelo
hades/seol/inferno nem pelo lago de fogo.
A salvação do Senhor nos livra da ira futura da segunda morte.
Jesus nos salva do seol, e do lago de fogo eterno.

I PEDRO 3:18,20 Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, ... 19 No qual também foi, e pregou aos espíritos
em prisão; 20 Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se
preparava a arca; ...
10

11

Possivelmente o paraíso ao qual Jesus se referiu ao ladrão na cruz era o seio de
Abrão, tendo em vista que, até então, o cativeiro não tinha sido levado cativo por
Jesus para o céu. Dizemos isso porque quem morria salvo era levado para o tal “seio de
Abraão” como disse Jesus. Leia: EFÉSIOS 4:8 para obter mais informações.
12

LUCAS 23: 42,43 E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino.43 E disse-lhe Jesus: Em verdade
te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.
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FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A VITÓRIA DOS SALVOS SOBRE A SEGUNDA
MORTE:
 MATEUS 16:18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;
 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que
vencer não receberá o dano da segunda morte;
 JOÃO 6:54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
...;
 I TESSALONICENSES 1:10 E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre
os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
14)

JESUS TEM A CHAVE DO INFERNO?

RESPOSTA: SIM. Jesus tem todo poder no céu e na terra. Tudo estar
sob suas mãos.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 APOCALIPSE 1:18 E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre.
Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
15)

O QUE VAI OCORRER COM O INFERNO/HADES DEPOIS DO TRIBUNAL DE CRISTO?

Resposta: O INFERNO/HADES/SEOL será lançado no lago de fogo eterno.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 APOCALIPSE 20:14 E ... o inferno foram lançados no lago de fogo...
16)

A DISCIPLINA DOS PAIS PODE SALVAR OS FILHOS DO INFERNO/SEOL?

RESPOSTA: SIM. É responsabilidade dos pais educarem aos seus filhos
no caminho do Senhor. Quem cria seus filhos no caminho da vida
livrará os mesmos do inferno, salva os filhos da morte espiritual.
 PROVÉRBIOS 23:14 Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma13 do inferno.

13

Tradução mais apropriada em vez de alma seria espírito. Porque alma morre. Alma é vida biológica
terrana.
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17)

JESUS LIVRA OS SALVOS DO HADES/SEOL/INFERNO E DO LAGO DE FOGO?

RESPOSTA: SIM. A salvação oferecida por Jesus livra o espírito do
salvo de ir para o inferno e ser lançado no lago de fogo depois do
tribunal de Cristo.
FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO QUE JESUS LIVRA OS ESPÍRITOS
DOS SALVOS DE PASSAREM PELO INFERNO E PELO LAGO DE FOGO ETERNO:
 SALMO 86:13 Pois grande é a tua misericórdia para comigo; e livraste a minha alma
do inferno mais profundo;
 I TESSALONICENSES 1:10 E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre
os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura;
 JOÃO 6:54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e
eu o ressuscitarei no último dia;
 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a
vida;
 APOCALIPSE 20:6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda
sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.
18)

morte; mas serão

O QUE É O LAGO DE FOGO?
RESPOSTA: O lago de fogo eterno é um lugar de fogo e enxofre, onde
os sentenciados à morte eterna passarão a eternidade, depois do
julgamento no tribunal de Cristo.
O lago de fogo não é o mesmo que o inferno. O inferno/hades/seol
é um lugar de cativeiro PASSAGEIRO. É um lugar onde os espíritos em
prisão aguardam o julgamento no tribunal de Cristo.
A bíblia cita que o hades/seol fica no interior desta terra. No
entanto, a bíblia não diz onde ficará o LAGO DE FOGO.
O lago de fogo é um lugar de cativeiro ETERNO. Até o próprio
inferno/hades será lançado no lago de fogo.
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Portanto, o hades/seol deixará de existir como tudo nesta terra.
No entanto o LAGO DE FOGO SERÁ um lugar permanente, no reino
espiritual.
REFERÊNCIA SOBRE LAGO DE FOGO:
 APOCALIPSE 19:20 E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela
fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua
imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre;
 APOCALIPSE 20:10 E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e
enxofre, onde estão a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados para
todo o sempre.
19)

O QUE É A SEPULTURA, o SEPULCRO?
RESPOSTA: A sepultura geralmente é um cova de pouca profundidade na
terra. Podendo ser um túmulo em pedra, tal qual foi o sepulcro de
Jesus.
Todavia sepulcro pode ser qualquer lugar onde um defunto poderia
ser colocado. Por exemplo: O mar, um prédio com gavetas para colocar
cadáveres, um vaso contendo as cinzas do defunto, etc.
Uma sepultura pode ser individual, ou coletiva.
As catacumbas coletivas servem para colocação de defuntos
membros da mesma família, ou para colocação de muitas pessoas que
tiveram a morte ao mesmo tempo.
Exemplos de túmulos coletivos para enterros de pessoas: As covas
para enterro em caso de calamidades, de guerras, de holocaustos,
etc.
Lembrando que nem todos os corpos são colocados dentro de
sepulturas convencionais. Há cremações de defuntos, há corpos que
foram devorados por animais, há corpos que se perderam no espaço
fora da terra, outros morreram e sumiram no mar, em rios, em
cavernas...
REFERÊNCIA SEPULTURA COMO LUGAR PARA DEFUNTO:

 SALMOS 88:3 Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima
da sepultura;
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REFERÊNCIA DO USO FIGURADO DA PALAVRA SEPULTURA:
 ROMANOS 3:13 A sua garganta é um sepulcro aberto; Com as suas línguas tratam
enganosamente; Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios;
 ROMANOS 6:4 De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós
também em novidade de vida.
20)

EXISTE CONFUSÃO ENTRE SEOL/HADES/INFERNO E SEPULTURA?
Resposta: Sim, há muita confusão. Existe religião que prega que o
sheol é o mesmo que a sepultura.
No entanto, é um engano ensinar que sepultura seria o mesmo que
seol/hades/inferno. Posto que, sobre o seol/hades é dito que é o
lugar para espírito. Ali, a pessoa está consciente, em sofrimento,
em chamas.
Quanto à sepultura, a bíblia ensina que, ali não há atividade
alguma. Ela é apenas um lugar para colocar cadáver.
Por causa da existência de covas/sepulturas coletivas é que
muitos traduziram hades/seol como sendo sepultura na terra, e também
porque quase todos os defuntos são colocados numa sepultura na terra.
Seol/hades é lugar coletivo para “espíritos” de pessoas que
morreram, enquanto sepultura é lugar para “corpo” de defunto,
podendo até ser um lugar de descarte coletivo de “corpos” humanos.
A confusão entre sepultura e seol/hades, também, tem como pano
de fundo o fato do hades/seol ser um lugar comum onde todos os
espíritos dos mortos, sem salvação, serão colocados ali
Reforçando: SEPULTURA É um LUGAR APENAS DE CORPOS MORTOS,
ENQUANTO SEOL/HADES É UM LUGAR DE ESPÍRITOS MORTOS, ESPÍRITOS SEM
SALVAÇÃO.
Corpo de defunto não vai para o seol porque seol/hades é um
local para espíritos. Nem espírito é colocado em sepultura, porque
sepultura é um lugar para o corpo físico, para a matéria corporal
em decomposição até virar pó da terra.
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As almas de todos os seres vivos da terra morrem, deixarão de
existir, com o advento da morte físico-biológica.14 Portanto, a alma
do homem não irá nem para a sepultura nem para o hades/seol, PORQUE
A ALMA DE TODO SER VIVO DEIXARÁ DE EXISTIR NO ATO DA MORTE FÍSICOBIOLÓGICA.
A sepultura é um lugar para corpos de defuntos, um lugar na
superfície da terra onde não há sofrimento, não há consciência, não
há atividade alguma do defunto.
A única atividade dentro de um sepulcro é a dos
fungos/bactérias, os decompositores naturais, a transformar o corpo
do morto em pó da terra15.
A sepultura é um lugar onde não tem fogo, nem enxofre, nem
sofrimento físico.
No entanto, sobre o seol/hades, e sobre o lago de fogo é dito
que ali há sofrimentos absurdos, e também existe ali fogo eterno e
bichos que nunca morrem, dentro do lago de fogo.
Portanto, sepultura, seol e lago de fogo eterno não são o mesmo
lugar.
21)

COISAS MATERIAIS PODERIAM IR PARA O INFERNO?

RESPOSTA: Coisas materiais NÃO têm com ir pra um lugar de natureza
espiritual. O inferno é um lugar para espíritos.

14

ALMA MORRE, CHEGA AO FIM COM A MORTE FÍSICA. ALMA é SINÔNIMO DE VIDA TERRENA/CORPÓREA:





15

GÊNESIS 35:18 E aconteceu que, saindo-se lhe a alma (porque morreu), chamou-lhe Benoni; mas seu pai chamou-lhe
Benjamim;
SALMO 89:48 Que homem há, que viva, e não veja a morte? Livrá-lo-á a sua alma do poder da sepultura?;
JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, ...;
JÓ 12:10 Na sua mão está à alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana.

O CORPO HUMANO APÓS A MORTE FÍSICO-BIOLÓGICA DA ALMA TORNARÁ A SER PÓ DA TERRA:


ECLESIASTES 12:7 E o pó volte à terra, como o era,...;



ECLESIASTES 3:20 Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó.
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A bíblia, às vezes, apresenta coisas materiais sendo levadas ao
inferno. Nesses casos é um uso figurado.
Por exemplo: No caso de Cafarnaum, é um uso do nome da cidade
no lugar dos homens de cafarnaum. Não seria a própria cidade que
estaria sendo abatida até o inferno.
No caso de Core, é dito que todos os bens de Coré foram levados
vivo ao seol/abismo. Aqui, é o uso de seol significando sepultura
no que tange as coisas materiais. Posto que a terra foi aberta e
Core e os que com ele estava e todos o bens deles foram tragados
pela terra. Nem mesmo os corpos de Coré e dos homens que estavam com
ele foi levado ao seol. Os corpos foram sepultados enquanto estavam
vivos, mas permaneceram na terra.
Sem querer julga-los, sabemos que se esses homens não tiverem
sido salvos é evidente que além da sepultura os espíritos desses
homens foram levados ao seol. Os bens materiais não têm espíritos,
por isso seus “bens” não teriam como irem para o inferno/seol/abismo
espiritual. Mesmo que tendo sido enterrados, sepultados, juntamente
com Coré.
FUNDAMENTO BÍBLICO SOBRE O QUE FOI DITO NESTE ITEM:
 MATEUS 11:23 E tu, Cafarnaum, ..., serás abatida até ao inferno; ...
 LUCAS 10:15 E tu, Cafarnaum, ..., até ao inferno serás abatida;
 DEUTERONÔMIO 11:6 E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de
Rúben; como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as
suas tendas, como também tudo o que subsistia, e lhes pertencia, no meio de
todo o Israel;
 NÚMERO 16:30,32 Mas, se o SENHOR criar alguma coisa nova, e a terra abrir a
sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então
conhecereis que estes homens irritaram ao SENHOR. 32 E a terra abriu a sua boca,
e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que
pertenciam a Coré, e a todos os seus bens.
22)

CONCLUSÃO.

Como vimos até aqui, existem muitas confusões sobre hades, seol,
sepultura, geena, inferno, lago de fogo.
Existe religião que prega que o sheol é o mesmo que a sepultura,
outra que seol e inferno seria o mesmo que lago de fogo.
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No entanto, é um engano ensinar que sepultura seria o mesmo que
seol/hades/inferno. Posto que, sobre o seol/hades é dito que é o
lugar para espírito. Ali, a pessoa está consciente, em sofrimento,
em chamas.
Quanto à sepultura, a bíblia ensina que, ali não há atividade
alguma. Ela é apenas um lugar para colocar cadáver.
Por causa da existência de covas/sepulturas coletivas é que
muitos traduziram hades/seol como sendo sepultura na terra, e também
porque quase todos os defuntos são colocados numa sepultura na terra.
Seol/hades é lugar coletivo para “espíritos” de pessoas que
morreram, enquanto sepultura é lugar para “corpo” de defunto,
podendo até ser um lugar de descarte coletivo de “corpos” humanos.
A confusão entre sepultura e seol/hades, também, tem como pano
de fundo o fato do hades/seol ser um lugar comum onde todos os
espíritos dos mortos, sem salvação, serão colocados ali
Reforçando: SEPULTURA É um LUGAR APENAS DE CORPOS MORTOS,
ENQUANTO SEOL/HADES É UM LUGAR DE ESPÍRITOS MORTOS, ESPÍRITOS SEM
SALVAÇÃO.
Corpo de defunto não vai para o seol porque seol/hades é um
local para espíritos. Nem espírito é colocado em sepultura, porque
sepultura é um lugar para o corpo físico, para a matéria corporal
em decomposição até virar pó da terra.
As almas de todos os seres vivos da terra morrem, deixarão de
existir, com o advento da morte físico-biológica.16 Portanto, a alma
do homem não irá nem para a sepultura nem para o hades/seol, PORQUE
A ALMA DE TODO SER VIVO DEIXARÁ DE EXISTIR NO ATO DA MORTE FÍSICOBIOLÓGICA.

16

ALMA MORRE, CHEGA AO FIM COM A MORTE FÍSICA. ALMA é SINÔNIMO DE VIDA TERRENA/CORPÓREA:


GÊNESIS 35:18 E aconteceu que, saindo-se lhe a alma (porque morreu), chamou-lhe Benoni; mas seu pai chamoulhe Benjamim;



SALMO 89:48 Que homem há, que viva, e não veja a morte? Livrá-lo-á a sua alma do poder da sepultura?;



JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, ...;



JÓ 12:10 Na sua mão está à alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana;
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A sepultura é um lugar para corpos de defuntos, um lugar na
superfície da terra onde não há sofrimento, não há consciência, não
há atividade alguma do defunto.
A única atividade dentro de um sepulcro é a dos
fungos/bactérias, os decompositores naturais, a transformar o corpo
do morto em pó da terra17.
A sepultura é um lugar onde não tem fogo, nem enxofre, nem
sofrimento físico.
No entanto, sobre o seol/hades, e sobre o lago de fogo é dito
que ali há sofrimentos absurdos, e também existe ali fogo eterno e
bichos que nunca morrem, dentro do lago de fogo.
Portanto, sepultura, seol e lago de fogo eterno não são o mesmo
lugar.
Finalizamos dizendo que seol, inferno, hades são nomes
diferentes para o mesmo lugar de sofrimento passageiro, até chegar
o dia do juízo final.

23)

OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.

Que o sangue do Senhor Jesus nos livre do sofrimento
que iniciará no hades/seol/inferno e continuará no lago de
fogo eterno.

24)

QUEM SERÁ LANÇADO NO LAGO DE FOGO?

Resposta: Todos que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo.
Aqui, um alerta para os pregadores de adulterações da profecia do livro de apocalipse: O Senhor diz
que a igreja não entrará em juízo condenatório. No entanto, o Espírito diz à igreja para não retirar
qualquer informação da profecia do livro de apocalipse. Quem suprimir informação da profecia
17

O CORPO HUMANO APÓS A MORTE FÍSICO-BIOLÓGICA DA ALMA TORNARÁ A SER PÓ DA TERRA:


ECLESIASTES 12:7 E o pó volte à terra, como o era,...



ECLESIASTES 3:20 Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó.
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apocalíptica terá seu nome riscado do livro da vida. Todos os que não tiverem seus nomes no livro da
vida será condenado. Portanto, todo cuidado com pregações contrárias ao livro do apocalipse porque
quem pregar contra a profecia deste livro será condenado. Você já deve der visto falar sobre Prétribulação. Não creia nisso, MUITO MENOS PREGRE uma vinda de Jesus antes da grande tribulação,
porque isso é adulteração da profecia do livro de apocalipse.18

 APOCALIPSE 20:15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo;
TARTARO.... II PEDRO 2:4 ... equivale ao hades?????????
Geena ... Vale de HINOM ... MARCOS 9:44,46,48,43,45,47 ; Tiago 3:6 ; Marcos 8:33, Mateus 16:23 geena
local de lixo em Jerusalém e o geena eterno... FIGURAÇÃO
SOFRIMENTO , CASTIGO ETERNO NO LAGO DE FOGO
APOC 20,:14,15,10,21:8;19:20
MATEUS 18:8;25:41;25:46;MARCOS 3:29;JUAS 1:7; DANIEL 12:2 DESPREZO ETERNO

SE HADES FOSSE SEMPRE E SOMENTE A SEPULTURA PORQUE TERIA FECHADURA.??? APOC 1
E PORQUE ANDARIA JUNTO COM A MORTE? APOC 6
E PORQUE SERIA LANÇADO “O” HADES NO LAGO DE FOGO? APOC 20 SE FOSSE APENAS SEPULTURA
HAVERIA DE SER “OS HADES” , OUTRO PROB NEM TODOS OS CORPOS DOS MORTOS FORAM PARA
SEPULTURA.... CREMADOS, DEVORADOS, DESTRUIDOS, ...

Geena REF MATEUS 5:22, MATEUS 5:29;30;MATEUS 10:28;18:9;23:15,33;MARCOS 9:43.45.47;LUCAS
12:5

VALE DO FILHO DE HINOM ... II CRONICAS 33:1 II CRONICAS 33:6,9; II REIS 23:10

Jesus levou cativo “O SEIO DE ABRÃO” E Nunca o hades, se Jesus tivesse levado o hades para o céu
certamente que todos os mortos sem salvação estariam indo para o céu... um absurdo ensinar que o
18

MAIS DETALHES: Leia nossos estudos: “ABC CONTRA UM ARREBATAMENTO ANTES DA GRANDE TRIBULACAO”,
“ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE TRIBULAÇÃO”,” O MARANATA DE JESUS E ASSUNTOS
CORRELACIONADOS”,” AS MUDANCAS NA PROFECIA DO APOCALIPSE”.” O CORPO DE CRISTO O POVO DO SENHOR
E SOMENTE UM”.
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hades/seol foi levado cativo por Jesus. Absurdo igual é ensinar que foi um erro chamar hades e seol de
inferno. O correto é que hades e seol e inferno são a mesma coisa. É um lugar de tormento temporário,
é a sala de espera do lago de fogo eterno.
ATOS 7:59 E apedrejaram a Estêvão que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe

o meu

espírito...
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