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1) ABSTRACT.1
This study addresses some human doctrines of a general
nature. Understanding them and REJECTING them is important for
a spiritual discernment of the bible. It is also extremely
necessary for the understanding of themes such as Rapture,
second coming of Jesus, discernment of the Bible beyond the
letter, and any other matter related to the word of the Lord.

2) INTRODUÇÃO.
Encontramos diariamente doutrinas humanas, ou demoníacas,
sendo propagada no meio cristão.
Os servos têm que ter o dom espiritual de “discernimento
de espírito” e também o conhecimento da palavra do Senhor além
da letra, para poder julgar e rejeitar as invencionices
teológicas contrárias à bíblia.
Se não identificarmos o que vem de Deus, ou não, seremos
enganados pelo adversário, e por muitos que difundem fermentos
como se fosse alimento bíblico.
O resultado de alguém alimentar como lixo racional é perder
o discernimento da bíblia.
Este estudo é um depósito de vários assuntos que servem de
arma/ferramento para desvendar outros assuntos bíblicos.
A seguir buscaremos entender o que é doutrina humana,
doutrinas pré-concebidas pela razão humana ou do inimigo...

3) QUEBRANDO OS PRÉ-CONCEITOS HUMANOS.
Os pré-conceitos humanos são GRANDES fontes de heresias, as
mais diversas possíveis.

1

EM PORTUGUÊS: Este estudo aborda algumas doutrinas humanas de carater geral. Entendelas e REJEITÁ-LAS é importante para um discernimento espiritual da bíblia. Inclusive é
de extrema necessidade para o entendimento de temas como: Arrebatamento, segunda vinda
de Jesus, discernimento da bíblia além da letra, e de qualquer outro assunto relacionado
com a palavra do Senhor.
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Muitas vezes, em função de pré-conceitos, os humanos querem
ser melhores, mais santos, mais justos, mais bondosos, do que
DEUS.2
Chegamos a ouvir alguém dizer: “Coitado de Judas, ele não tinha
opção. O Senhor o escolheu para ser o traidor...” Esquecem que Jesus
conhece tudo, se não soubesse não seria Deus.
Ele escolheu Judas Iscariotes porque, prescientemente,
antecipadamente, Jesus já sabia que Judas era um ladrão e um
traidor.
Jesus precisava de um traidor para que a profecia da TRAIÇÃO
se cumprisse. Não foi o fato de Jesus ter escolhido Judas que
fez de Judas um traidor, Judas já era isso.
Exemplificando para melhor enterdermos, por semelhança, a
escolha feita por Jesus de Judas o traidor, para ser um dos 12
apóstolos.
Admita que fôssemos a um supermercado e escolhêssemos um
litro de água mineral, e um litro de água sanitária. Teríamos
escolhido segundo nossas necessidades e segundo o nosso
conhecimento desses dois tipos de águas.
Ninguém, em sã consciência, diria que a RESPONSABILIDADE e
o MOTIVO da água sanitária ser água sanitária e a causa da água
mineral ser água potável são nossas, por tê-las escolhido. As
teríamos escolhido porque já eram o que eram, e nós as
conhecíamos e necessitávamos desses dois tipos de águas.
Assim, por semelhança, vemos que o Senhor Jesus escolheu os
onze apóstolos para um fim específico. Também, escolheu Judas,
para completar o número dos dozes apóstolos, mas para outra
finalidade profética.
Judas foi escolhido para ser o traidor de Jesus porque Judas
já era o que era. Judas foi escolhido para ser o traidor porque
já tinha o perfil do mal. Não foi a escolha do Senhor que fez

2 ISAÍAS

65:5 Que dizem: Fica onde estás, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça
no meu nariz, um fogo que arde todo o dia.
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de Judas um homem do mal. Judas já tinha um caráter maligno,
antes de Jesus o escolher.
Judas, ao contrário do exemplo dado das águas, sempre teve
o livre-arbítrio para escolher ser do bem, ou do mal. Judas
escolheu ser uma pessoa do mau, como muitas pessoas escolhem o
caminho do mau para viverem nele.
Certamente que Judas não era o único homem maligno com a
capacidade de ser o traidor, na época do ministério de Jesus.
Evidentemente que se Judas fosse capaz de muda do mau para
o bem antes de trair o Senhor, outra pessoa teria sido escolhida
no seu lugar, para cumprir a profecia da traição.
Admitir que Judas pudesse mudar de atitude antes de vender
o Messías, por trinta moedas de prata, seria admitir que Jesus
não tivesse o conhecimento absoluto de todas as pessoas.
O Senhor oniscientemente sabia que Judas, usando do livrearbítrio que sempre teve, mesmo vendo todas as maravilhas que
viu, no ministério de Jesus, não iria deixar de ser do maligno.
VERSÍCULO CONFIRMANDO QUE JESUS ESCOLHEU JUDAS E JÁ SABIA QUEM
JUDAS ERA:
 JOÃO 6:70 Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os Doze?
Todavia, um de vocês é um diabo!
Portanto, é um discurso maligno, e ofensivo ao Senhor da
bondade e da misericórdia, dizer: Coitado de Judas, coitado de
Faraó,... “Eles não tinham escolha..., e nós também não teríamos
escolha a fazer, pois uns já teriam nascidos pré-destinados à
morte eterna e outros seriam pré-destinados à vida eterna”. Esse
ensino é uma teologia maligna CRIADA para imputar injustiças ao
Senhor.
Existem de fato dois pré-destinos: a vida eterna e a morte
eterna. Todavia, todos estão, inicialmente ao nascer, destinados
à vida.3 Somente depois que a pessoa pode exercer o livre-

3

Toda criança, portanto, todo ser humano ao nascer PERTENCE AO REINO DO CÉU. Só perde o
predestino à vida, quando deixa de ser criança E NÃO OPTA EM SEGUIR A JESUS O CAMINHO DA
VIDA.
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arbítrio é que ela tem que escolher o caminho que irá andar: Se
para a vida eterna, ou para a morte eterna.
Instalada a consciência, ela trás consigo a capacidade de
exercer o livre-arbítrio. A partir de então, compete a cada
pessoa escolher o que irá desfrutar na eternidade.
O fato de Deus ser onisciente e saber quem será, ou não,
salvo não retira o livre-arbítrio do homem para escolher ser,
ou não, salvo.
Deus sabe o que vai acontecer
Todavia, a responsabilidade de
resposabilidade por alguém ir para
fogo, é fruto da opção de vida que
vida – Jesus Cristo – está aberto e

com todos porque é DEUS.
salvação é pessoal. A
o céu, ou para o lago de
cada um faz. O caminho da
acessível a todos.

O pré-destino de cada pessoa é fruto dos atos de cada um em
atender, ou não, o projeto de vida através de Jesus.
Pois bem, o homem põe-se a questionar o agir de Deus. Às
vezes, para atender a sua própria razão preconceituosa
apresentam soluções teológicas mentirosas, portanto heréticas.
Muitas pessoas acham que são mais santas, mais justas, mais
bondosas, mais amorosas do que Deus. No entanto, essas
invencionices estão tatalmente desvinculadas da vontade do
Senhor, descrita nas sagradas escrituras.
Dizer que a igreja não estará na grande tribulação para não
sofrer é fruto de mentes que querem ser mais bondosas do que
Deus.
Deus não é mau e sem amor se deixar a igreja passar pela
grande tribulação. O Senhor é tão bondoso e amoroso que enviou
Jesus para nos salvar do sofrimento eterno, no lago de fogo.



LUCAS 18:16 Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais,
porque dos tais é o reino de Deus.



MARCOS 10:14 Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os
impeçais; porque dos tais é o reino de Deus.
5
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Aqueles que sofrerem fisicamente na grande tribulação, e
até morrerem por amor ao Senhor, estará sendo recebidos na
gloria do Senhor, para uma vida eterna de alegria com Deus.
A seguir citaremos mais exemplos de conceitos preconcebidos
os quais atrapalham o bom entendimento da bíblia...

3.1 PARADIGMA,4 OU PRÉ-CONCEITO,5 SOBRE SANTIDADE.

 Perguntam: Com quem Caim casou? Casou com uma filha de Adão
e Eva? “Nossa!”, Caim casou com a própria irmã?
Resposta: SIM. Casou com uma irmã sua. Esquecem que Adão
CASOU CONSIGO MESMO. Adão casou com uma costela sua. Eva,
mulher de Adão, foi feita a partir de uma costela de Adão.
Portanto, Adão casou consigo mesmo.
Um homem e uma mulher, quando se casam passam a ter uma
só carne. Voltam ao estado incial de Adão e Eva, os quais
tinham uma só carne. Após se casarem a carne da mulher e do
homem é uma só carne, novamente.
O fato de Caim ter casado com uma irmã sua não há nada
de profano e ilegal. Pois, no início da humanidade, a
proibição de casar com parentes próximos não existia. A
proibição só veio com a lei de Moisés, milhares de anos
depois de Adão e Eva, e de seus filhos. Até o patriarca
Abraão casou-se com a propria irmã...
Como sabemos a humanidade surgiu do primeiro casal:
Adão e Eva. Os casais subsequentes foram formados a partir
dos filhos, (irmãos e irmãs), e dos filhos dos filhos, etc,
do primeiro casal. A bíblia fala que Adão e Eva tiveram
filhos e FILHAS...
VERSÍCULOS confirmando o que foi dito nos parágrafos acima:
 GÊNESIS 2:21-23 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão,
e este adormeceu; e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu
4

Sinônimo de paradigma: modelo geral , padrões aceitos como verdadeiros...

5

Sinônimo de pré-conceito: ideia desfavorável sobre algo. Superstição. Cegueira
racional...
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lugar; 22 E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma
mulher, e trouxe-a a Adão. 23 E disse Adão: Esta é agora osso dos meus
ossos, e carne da minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do
homem foi tomada.
 GÊNESIS 5:4 E... Adão,... Gerou filhos e filhas.
Os críticos do casamento de Caim querem ser mais santos do
que Deus, porque no início da humanidade o Senhor permitiu o
casamento consanguíneo. No entanto, santidade é ter Cristo em
nós, é ser santificado pelo Espírito Santo em nós.
Se santidade fosse fruto das boas obras humanas, as pessoas
teriam do que se vangloriar, e Jesus não precisaria ter morrido
para nos santificar.
As obras humanas por si só são trapos de imundicies. Por
elas não temos como ser inteiramente, (corpo, alma e espírito),
santos diante de Deus.
VERSÍCULOS fundamentos do que foi dito:
 I CORÍNTIOS 1:30,31 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi
feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção; 31 Para que,
como está escrito: Aquele que se gloria glorie-se no Senhor.
 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças
como trapo da imundícia...
 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem
de vós, é dom de Deus. 9 Não vêm das obras, para que ninguém se glorie.
 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos
justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras
da lei nenhuma carne será justificada.
 ATOS 20:32 Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua
graça; a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os
santificados.
 JOÃO 17:17 Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.
7
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 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica...; As palavras que eu vos digo são
espírito e vida.
 I CORÍNTIOS 1:2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em
Cristo Jesus,...
 ATOS 26:18 Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do
poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança
entre os que são santificados pela fé em mim.
 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo;
e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,...
Há santificação do espírito do homem.
Há santificação da alma, (vida biológica), do homem.
Há uma santificação do corpo do homem.
Não estamos dizendo que por causa da graça de Jesus o
homem pode viver deliberadamente em pecado. Não é isso.
Dizemos isso: Se os bons modos, as boas obras, os bons
atos humanos, seguindo a lei, fossem a santificação com a
qual um pecador pudesse ver a Deus, pudesse si salvar, Jesus
teria morrido inutilmente. Porque, bastaria às pessoas
seguirem os bons preceitos da lei e estariam santas,
consequentemente, estariam salvas.
Salvação é impossível por mérito humano. A bíblia é
clara em dizer que só há um caminho para salvação do homem.
O caminho é ato da graça de Jesus, e não ato de boa vontade
e bons modos humanos.
Resumindo: Para sermos santos e aceitáveis a Deus, JESUS
PRECISOU NOS LAVAR espiritualmente COM SEU SANGUE, com seu
Espírito Santo, E NÃO SOMENTE COM SUA PALAVRA.
Santidade não é uma boa moral humana, mesmo que seja
baseada na lei de Moisés. Santidade espiritual a qual
permitirá o homem ir morar com Deus é ter o Espírito Santo
de Jesus – o sangue do Cordeiro de Deus em nós, que nos limpa
de todo pecado.
8
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A santidade verdadeiramente espiritual está fundada na
lei da graça de Jesus e não na lei das boas obras de Moisés.
Nascemos da água, (a palavra de Deus), e do Espírito
santo, (o sangue, o Espírito Santo), de Jesus, por isso
iremos viver com Deus em seu reino.
A vida espiritual não depende apenas de o homem cumprir
a letra da bíblia, mas, além disso, depende da operação do
Espírito Santo no corpo, na alma e principalmente no espírito
do homem.

3.2 PARADIGMA, OU PRÉ-CONCEITO, SOBRE FORÇA HUMANA.
A bíblia fala que Jacó lutou com Deus e venceu. Alguns
acham que Jacó era um homem muito forte. Ele segurou o “anjo
do Senhor”, lutou pela força física com Deus e venceu. Isso
está certo?
Resposta: NÃO. Isso não é correto. Pois nem toda carne
humana junta poderia vencer o Senhor.
Exemplificando o porquê da resposta acima ser “não”:
Certa vez o “anjo do Senhor”, passou num arraial de
inimigos do povo de Deus e eliminou 185.000 6 saldados
preparados para a guerra.
Como então entender o fato de Jacó sozinho ter vencido o
anjo do Senhor?
Resposta:
Nosso entendimento da bíblia tem que ser firmado na própria
bíblia. Só ela tem resposta para todas as questões espirituais.
Encontramos no livro de Oseias como Jacó venceu o anjo do
Senhor. Jacó venceu através de oração, choro e suplicas. Foi
dessa forma que Jacó obteve vitória ao lutar com o anjo do
Senhor, mesmo Jacó tendo segurado o anjo do Senhor, com suas
as mãos, não foi através da força física que Jacó deteve o
anjo do Senhor. Jacó venceu por meio da oração, da suplica, do
6II

REIS 19:35 Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a
cento e oitenta e cinco mil deles; e, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres.
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choro, posto que Deus aceita e salva o homem de coração
contrito...7
VERSÍCULO:
 OSÉIAS 12:2,3,4 Jacó...3...na sua força lutou com Deus. 4 Lutou com o anjo, e
prevaleceu; chorou, e lhe suplicou...”.

3.3 PARADIGMA, OU PRÉ-CONCEITO, SOBRE IRA DE DEUS.
A verdadeira ira de Deus é o juizo no lago de fogo. Os
demais castigos, e correções, sobre os humanos são atos de um
Pai amoroso que corrige seus filhos porque os ama.
Os juizos de Deus durante a Grande Tribulação servem para
salvar homens, os quais estiverem vivos naquele momento
dramático. Deus quer salvar ali, tanto os crentes “mornos” da
igreja de Laodiceia, quanto o mundo incredulo de então.
O objetivo da grande tribulação imposta ao mundo por Deus
é salvar e completar o número de salvos. Tendo em vista que
Deus não tem prazer, no sofrimento, nem na morte de ninguém.8

7

O SENHOR DEUS SALVA, SOCORRE O HOMEM DE CORAÇÃO CONTRITO, AQUELE QUE BUSCA O FAVOR DO
SENHOR A ESTE O SENHOR SALVA:

8



SALMO 34:18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito;



SALMO 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito
não desprezarás, ó Deus;



ISAÍAS 57:17 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo: Num alto
e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos
abatidos, e para vivificar o coração dos contritos.

DEUS NÃO TEM PRAZER NA MORTE, MAS NA VIDA.


EZEQUIEL 18:23,32 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor DEUS; Não
desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva? 32 Porque não tenho prazer na morte do que
morre, diz o Senhor DEUS; convertei-vos, pois, e vivei;



EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em
que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos;
pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel?

10
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O Senhor destinou à ira futura, o lago de fogo, para o
adversário e seus anjos. O espírito dos humanos somente sofrerá
no lago de fogo em consequencia da rejeição da salvação.
O sofrimento aplicado por Deus na Grande Tribulação
continua sendo EXPRESSÃO DA SUA GRAÇA E BONDADE, para com a
humanidade. Trata-se da última chamada para salvação, tendo em
vista que a porta da salvação será fechada logo após a grande
tribulação.
Deus, através das tribulações atuais e futuras, está
despertando as multidões do sono da apostasia dos últimos dias,
dando-lhes oportunidade de buscar salvação em tempo oportuno.
A seguir alguns versículos que confirmam o que foi dito nos
parágrafos anteriores.
o A mornidão da igreja nos dias da Grande Tribulação:
 APOCALIPSE 3:16 Assim, porque és morno, e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca.
o A repreensão do pai sobre os filhos aos quais ama.
 JEREMIAS 6:8 Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte
de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada;
 HEBREUS 12:7 Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos;
porque, que filho há a quem o pai não corrija?;
 PROVÉRBIOS 12:6 Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a
qualquer que recebe por filho;
 PROVÉRBIOS 16:6 Pela misericórdia e verdade a iniqüidade é perdoada, e
pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado;
 EFÉSIOS 5:14 Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre
os mortos, e Cristo te esclarecerá.
As tribulações do período final funcionarão de várias
formas, e em tudo concorrendo para a salvação de vidas.

11
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VEJAMOS MAIS ALGUMAS APLICAÇÕES ÚTEIS DOS SOFRIMENTOS DURANTE
A GRANDE TRIBULAÇÃO, (G.T.),...


Aplicações úteis do sofrimento da G.T.: Para os mornos e
incrédulos;
Será um ato corretivo, dado por um PAI amoroso. Com a
finalidade de trazer arrependimento e salvação aos mornos e
aos incrédulos. O Senhor, ao salva-los, os livrará da
verdadeira ira, a ira futura no lago de fogo:
 APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são
os que vieram da Grande Tribulação, e lavaram as suas vestes e as
branquearam no sangue do Cordeiro.
 ROMANOS 2:9 Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que
faz o mal; primeiramente do judeu e também do grego.
 APOCALIPSE 2:22 Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com
ela virá Grande Tribulação, se não se arrependerem das suas obras.
(para arrependimento e por fim perdão/salvação)
 DEUTERONOMIO 4:30 Quando estiverdes em angústia, e todas estas
coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu
Deus, e ouvirás a sua voz.



Aplicações úteis do sofrimento da G.T.: Para os que “estarão”
fiéis, durante a Grande Tribulação.
O sofrimento durante a grande tribulação serve para
testemunho e glorificação do Senhor.
Não é uma tribulação como cobrança, ou pagamento, de
pecados, pois os pecados dos “JUSTIFICADOS” foram pagos na
cruz por Jesus.
Deus é amoroso e continua amando o “mundo de tal
maneira...9”. Assim, até os últimos segundo do período da
graça dispensada ao homem, continuará a promover salvação dos
que quiserem ser salvos do lago de fogo.

9

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.
12
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Tudo o Senhor faz para livrar a humanidade da IRA FUTURA,
expressa pelo fogo ETERNO. É dessa ira que Deus livra os
espíritos dos salvos.
As tribulações ainda que sejam grandes em aflições será
um período MUITO CURTO, será somente três anos e meio de
grandes tribulações, no corpo físico. Esse pequeno período de
tribulação não dá para comparar com uma eternidade de
terríveis sofrimentos, sobre o espírito do homem, no lago de
fogo eterno, para quem não for salvo.
Não somos melhores do que Jesus. Como perseguiram o
Senhor, nos perseguirão com fúria semelhante.
Passamos pelo resto das aflições de Cristo, conforme
várias passagens da bíblia.
VERSÍCULOS FUNDAMENTANDO:
 LUCAS 21:12-13 Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e
vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos
à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. 13 E vos acontecerá
isto para testemunho.
 I PEDRO 4:13 Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das
aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis
e alegreis.
 COLOSSENSES 1:24 Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha
carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a
igreja.

3.4 PARADIGMA, OU PRÉ-CONCEITO, SOBRE POVO DE DEUS.
Muito pouco lido, visto, e entendido, são os abundantes
versículos os quais dizem que DEUS NÃO FAZ ACEPÇÃO DE PESSOAS.
(Para salvar).
Direta e indiretamente, em toda a bíblia, vemos Deus
mostrando, e exemplificando, que não faz acepção de pessoas
para juizo. Mesmo assim, encontramos em todos os tempos pessoas
sendo exaltadas, ou se exaltando, como uma elite digna de
TRATAMENTO privilegiado.
13
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O Senhor mostra na sua palavra que a diferença de
tratamento, entre o que serve a Deus e o que não serve, é dada
somente quando o homem se IDENTIFICA, e se ESPELHA, em JESUS.
Se alguém tiver o Espírito Santo, Deus o trata por filho
de Deus. Quando o homem está sem a justiça de Jesus, sem o
sangue remidor, esse homem é tratado como inimigo de Deus.
O tratamento de Deus, para com o homem, independe do sangue
biológico que cada um traz nas veias, ou da pátria terrena, OU
DA IGREJA “CRISTÃ” a qual a pessoa está ligada. Por isso, vemos
pessoas sendo chamadas de “meu povo”, pessoas estas que não
são do povo judeu, e quem é povo judeu sendo rechachado como
filho do inimigo.
VERSÍCULOS FUNDAMENTANDO:


ROMANOS 9:6-8 Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que
são de Israel são israelitas; 7

Nem por serem descendência de Abraão

são todos filhos; mas: Em Isaque será chamada a tua descendência. 8 Isto

não são os filhos da carne que são filhos de Deus,
mas os filhos da promessa são contados como
descendência.
é,

Paulo está, pelo Espírito Santo, explicando que os
descendentes de Abrão são os filhos da promessa, a semelhança de
Isaque. Mesmo sendo descendente biológico de Abrão, alguém pode
não ser israelita. Em suma, a nação, o povo, o israelita de Deus,
NÃO É NECESSARIAMENTE o que tem sangue biológico de Judeus.
Qualquer um pode ser ISRAELITA espiritual. Qualquer um pode ser
filho de Deus, se for “filho da promessa”. A promessa se refere
à aceitação de JESUS, o prometido de Deus.

 OSEIAS 1:10-11 Todavia

o número dos filhos de Israel será como a areia do

mar, que não pode medir-se nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes

dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do
Deus vivo. 11 E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se
congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão
da terra; porque grande será o dia de Jizreel.

14
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A expressão: “filhos

de Israel juntos se congregarão... e subirão da

terra”.

Está dizendo que Israel e a igreja estarão juntos durante
o arrebatamento. Eles são membros diferentes do corpo de Cristo o
qual será arrebatado JUNTO.
O termo: “constituirão sobre si uma só cabeça” é mais um exemplo que
Israel e a igreja formam um só corpo cujo cabeça é Cristo. Um corpo
único que terá um só arrebatamento.
Por esse versículo vemos que o arrebatamento será único. A
igreja e Israel “subirão juntos”.
O termo “Juntos”, no versículo acima, significa ao mesmo
tempo. Não existe na bíblia indicação que Jesus arrebatará a
igreja e depois arrebatará os judeus.
Antes da existência da nação israelita, a bíblia fala dos
filhos de Deus, e também, de homens que andaram com Deus. Portanto,
Deus sempre teve o seu “povo” independentemente do sangue
israelita.

Além disso, uma vez salvo o servo passa a compor um povo
sacerdotal espiritual segundo a tribo de JUDA e não mais
segundo tribo de Levi ou de Israel.




REFERÊNCIAS SOBRE O SACERDÓCIO DA IGREJA - POVO DE DEUS,
no novo testamento, tal qual o dos sacerdotes levitas:


I PEDRO 2:9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as
virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz.



APOCALIPSE 1:5-6 E da parte de Jesus Cristo,... Aquele
que... Nos fez... Sacerdotes para Deus e seu Pai...

REFERÊNCIAS SOBRE O SACERDÓCIO DO POVO ISRAELITA - POVO DE
DEUS, no velho testamento:


ÊXODO 19:6 E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo...

Como visto, a igreja gentílica tem, atualmente,
a mesma função sacerdotal que tinha o povo
israelita.
Portanto,
somos,
funcionalmente,
15
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participantes
do
mesmo
SERVIÇO
ESPIRITUAL
SACERDOTAL para o qual foi criado o povo de Deus no
passado.
Pois bem, o povo de Deus saiu do Egito e foi para a
terra prometida. Esse ato é uma profecia sobre a saída da
igreja do mundo.
Do Egito “subiu” uma “grande mistura de gente”. Não
saíram primeiro os estrangeiros e depois os judeus. Nem saiu
uma parte e depois os demais. Eles saíram todos juntos, de
uma só vez e visível. Não ficou para trás uma só unha,10 como
diz a bíblia. Nem sumiram, nem sairam escondidos, mas sairam
a olhos vistos de todo o Egito.
Moisés retirou todo o povo de uma só vez. Moisés não
levou uma parte do povo do Senhor e depois voltou para buscar
o restante.
Todos que quiseram sair do Egito junto com os judeus
deixaram a terra de faraó. Durante o êxodo comandado por
Moisés não ficou ninguém para trás. Nenhum Judeu ficou para
ser levado depois, nem ficou um estrangeiro, dos que
almejaram ir com os Judeus. Saíram todos juntos, tanto judeu
quanto estrangeiros...
A saída do povo do Senhor do Egito é uma profecia que
será cumprida na vida do corpo de Cristo durante o
arrebatamento. Todos os salvos serão arrebatados juntos, de
uma só vez.
VERSÍCULO DEMONSTRANDO QUE SAIU DO EGITO JUNTO COM OS ISRAELITAS,
DE UMA SÓ VEZ, UMA GRANDE MISTURA DE OUTRAS NAÇÕES – OS INTITULADOS
DE ESTRANGEIROS:

 ÊXODO 12:38 Também subiu “com eles” uma grande mistura de gente...;
 NÚMEROS 11:4 Ora o “vulgo” que estava no meio deles...
(vulgo=estrangeiro, o comum...).

10

ÊXODO 10:26 E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará; porque daquele havemos de tomar,

para servir ao Senhor nosso Deus; porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá;

16
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Saiu do Egito não só israelita sangue puro, mas saiu uma
grande mistura de raças, povos, tribos, os intitulados de
“estrangeiros”...
A saída do Egito para a terra prometida contém muitas
profecias embutidas nela. Uma dessas profecias é a profecia
da saída do corpo de Cristo deste mundo para ir se unir com
Jesus durante o arrebatamento.
Como dito na profecia do versículo acima: A saída deste
mundo para o céu será uma subida de uma grande mistura de
gente. Gentes de todas as tribos, raças, línguas irão viver
com Cristo.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE OS ESTRANGEIROS ERAM
CONTADOS COMO POVO DE DEUS, COM OS MESMOS DIREITOS QUE TINHAM
OS DESCENDENTES sanguíneos DE ISRAEL:
 NÚMEROS 9:14 E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também
celebrar a páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da páscoa e segundo o seu rito
assim a celebrará; um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o
estrangeiro, como para o natural da terra.
Todos tinham uma só lei. Tinha todos os mesmos direitos
e obrigações.
Isso demostra que o povo de Deus é composto por todas
as famílias da terra. O corpo-povo-do-senhor é um corpo único
com muitos membros, por isso são tratados “juntos”, com os
mesmos direitos, e tendo uma mesma lei...
 JOSUÉ 8:33 E todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus
juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que
levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais;
metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte
Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar o povo de Israel.
O povo do Senhor era constituído de israelitas e estrangeiros
que peregrinavam juntos. Foram abençoados juntos formando um
só povo do Senhor.
 ISAÍAS 56:3 E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao
Senhor, dizendo: Certamente o Senhor me separará do seu povo...

17
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Os estrangeiros depois de unidos ao Senhor formavam um
povo único e inseparável.
Os “estrangeiros”, depois de circuncidados, também eram
chamados de circuncisos, tais quais se autodenominavam os
judeus legítimos.

 ÊXODO 12:48 Porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser
celebrar a páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então
chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra...
Os estrangeiros, após a aliança da circuncisão, eram
considerados como um judeu natural, sem acepção.
Os gentios circuncidados que peregrinavam juntos com os
judeus tinham todos os direitos próprios da aliança de sangue
que fizeram com o Senhor. Por isso eram chamados, também, de
povo do Senhor.
Depois falaremos mais sobre o povo único do Senhor.

3.5 PARADIGMA, OU PRÉ-CONCEITO, SOBRE A PALAVRA DIA E ANO E
TEMPO.

É comum ouvirmos, de várias maneiras, alguém perguntando
quantos dias durou a criação. Perguntam também quantos anos
tem a terra.
Um crente qualquer poderia responde, segundo a crença
comum: Em sete dias, (tempo cronológico terreno), foi criada
a terra, e ela tem 6.000 anos... (ou algo parecido com isso).
O cético, o descrente, costuma acrescentar: Como entender
a existência de espécies de humanos há centenas de milhares de
anos, e a existência, de animais, por exemplo, os dinossauros,
há centenas de milhões de anos?
Queremos ver quando a ciência descobrir que a terra, e
consequentemente a água, é mais velha que o sol, com seus mais
de 12 bilhões de anos.

18
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A bíblia fala que a terra já existia antes da criação do
A terra e o céu foram criados “no princípio” e antes da
contagem da criação das outras coisas. Ela foi criada antes do
sol existir – o sol foi criado no quarto dia, (quarto período),
da criação. Portanto ele foi criado depois da criação da
terra...12
sol.11

Adiante...
O que faz existir o dia e a noite, e consequentemente o tempo,
na terra?
Resposta que nos interessa: O sol é quem faz o dia e a noite.
Se a terra rotacionasse em torno de si e não houvesse a luz do
sol, o dia e a noite não existiriam. Haveria somente trevas
absolutas as quais não poderíamos denominar noite.
O sol rege o nosso tempo na terra. Ele faz existir o dia
e a noite. Acontesse que o sol só foi criado no quarto “dia”
da criação.13
Por causa disso, deduzimos que os dias da criação não foi
um tempo regido pelo sol que conhecemos. O tempo do “gênesis”
é um tempo segundo os critérios de Deus. Diríamos que ali era
um “tempo” eterno, o qual tinha duração indefinida,
cronologicamente falando, e diferente das 24 horas do nosso
dia terráquio.

A terra já existia antes de Deus criar o Sol. A bíblia não fala quando a terra foi
criada, apenas diz que ela já existia antes do sol ser criado...
11

 GÊNESIS 1:2 A terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus
se movia sobre a face das águas.
12

Recentemente, (setembro de 2014), cientistas publicaram trabalho científico dizendo
que a água foi criada antes do sol, ou seja, a água tem mais 12 bilhões de anos. Citamos
isso como curiosidade, pois não precisamos de “voz” de cientista para comprovar as
verdades bíblicas...
13

Em GÊNESIS 1:3-4 Deus cria uma luz. Todavia, essa luz não era a luz do sol. O Sol, as
estrelas e a lua somente foram criados no quarto dia da criação.


GÊNESIS 1:14-19 E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia
e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. 15 E sejam para luminares na
expansão dos céus, para iluminar a terra; e assim foi. 16 E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior
para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. 17 E Deus os pôs na
expansão dos céus para iluminar a terra, 18 E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e
as trevas; e viu Deus que era bom. 19 E foi a tarde e a manhã, o dia quarto.
19
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O dia da criação, e, consequentemente, o tempo de
existência da terra, o tempo da criação é de duração temporal
incalculável pelo homem. Pois, o que nós temos para medir o
tempo terreno é o sol, e ele sequer existia, antes do quarto
dia da criação. Isso demonstra, claramente, que os dias durante
o gênesis, dos quais a bíblia fala em “tarde” e “manhã”, não
era medido tal quais os dias atuais são cronometrados.
Portanto, o fato científico da evolução das espécies não
transforma em mentira o fato de Deus, desde a eternidade, estar
no controle da criação de tudo, nem significa que os sete dias
da criação foram sete dias cronológicos de 24 horas. O que Deus
chamou de sete dias foram sete “períodos” de tempo segundo os
critérios e tempo de Deus.
No “processo de criação” do reino material não importa
quanto tempo terráquio, e qual o processo, que Deus usou para
cria-lo. Isso é indiferente para quem tem fé em Deus. Vemos
algo semelhante no “processo de salvação” e formação da igreja.
Vejamos isso por paralelos: A igreja está sendo
“criada/desenvolvida” nos últimos 2.000 anos. Esses dois
milênios o Senhor denomina na bíblia de dia da salvação.
O fato da criação da igreja pelas mãos de Deus deixaria de
ser verdade se daqui a 12 bilhões de anos alguem simplismente
disser que Deus falou “haja igreja e ela foi criada no dia
‘x’”, sem citar que a criação dela foi um processo que duraram
milhares de anos? Deus não teria criado a igreja e ela teria
se desenvolvido espontaneamente simplismente porque os
“cientistas” daqui a bilhões de anos viessem a encontrar
evidências que a igreja foi fruto de um processo longo e não
de um ato instantâneo? A criação da igreja deixaria de ser
fruto da “mão de Deus” simplesmente porque não foi criado
instantaneamente, mas por ter sido produto de uma ação de Deus
por milhares de anos?
É um equivoco achar que tudo surgiu instantanemente pelo
simples fato da bíblia dizer: “haja isso” e dizer “houve isso”,
“haja aquilo” e “houve aquilo”, “produza isso” e “produziu
isso”... Não podemos esquecer que Deus chama as coisas que não
são, (não existem), ainda como se já fossem, posto que Deus
visse tudo de eternidade a eternidade.
20
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Esquecemos que o Criador de tudo “VIVE no TEMPO ETERNO”.
Deus não vive debaixo da cronologia terráquia – Ele vive e
existe de “eternidade a eternidade”. Tudo que o Senhor Deus
faz está debaixo de seu “tempo eterno”.
Os sete dias, os sete períodos, da criação não foram
medidos pelo sol terráquio. Os sete dias da criação tem duração
terrena que se estende a muitos bilhões de anos no tempo
terreno.
Indagamos para clarificar: Até hoje uma árvore produz
frutos e sementes seguindo um processo
que demora meses?
Os animais igualmente produzem filhos seguindo um processo que
dura de muitos dias a meses? Ou é possível encontra um animal
ou um vegetal ou um mineral produzindo de forma instantanea?
Deus disse: “crescei e multiplicai”. Isso deixa de ser verdade
simplismente porque o crescer e o multiplicar, tanto das
plantas como dos animais, não é um ato “instantâneo”, mas leva
dias, meses ou anos para ocorrer, dependendo do caso?
Pois bem, o importante é que Deus estava e está no CONTROLE
DE TUDO NO PASSADO, NO PRESENTE E NO FUTURO.
Deus tem poder para fazer existir instantaneamente
qualquer coisa, entretanto, por opção Dele, Ele fez AS COISAS
criadas surgirem DO NADA, seguindo um “CAMINHO”, um “PROCESSO”
que no tempo terreno durou bilhões de anos.
Até alguns milagres durante o ministério de Jesus foram
feitos, uns instantaneamente e OUTROS POR PROCESSO NÃO
INSTANTANEO...
ADIANTE COM TEMA DIA...
O conceito de dia do Senhor trazido por Pedro14 segundo o
qual um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia
testifica que o tempo de Deus não é medido como o tempo humano.
Às vezes a bíblia está se referindo ao dia como o
conhecemos. Às vezes está falando de um tempo segundo o coração
de Deus. Como tendemos a usar a palavra “DIA”, apenas, segundo
14

II PEDRO 3:8 Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos
como um dia.
21
QUEBRANDO DOUTRINAS HUMANAS.DOC
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:04:02.
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

nossa razão ficamos presos aos nossos pré-conceitos sobre “dia”
e não alcançamos o falar de Deus.
Frequentemente
são
confundidas,
as
informações
“temporais?” celestias com as informações temporais terrenas.
Tendo como consequência o surgimento de heresias e teologias
que mais confusão acrescenta ao problema do discernimento
daquilo que Deus está falando, sobre determinado dia.
A palavra de Deus cita muitos “DIAS” do Senhor. A palavra
“dia”, na bíblia, às vezes, é usada para representar um período
de tempo de duração muito maior do quer um dia de 24 horas.
Vejamos exemplos de diferentes durações temporais para a
expressão dia:




Os dias da criação, onde no início se quer havia sol;
O dia do dilúvio – durarção temporal: 40 dias de
chuva intensa;
 GÊNESIS 7:11,12 No ano seiscentos da vida de Noé, no mês
segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia se
romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos
céus se abriram, 12 E houve chuva sobre a terra quarenta dias e
quarenta noites.
O “dia” do dilúvio durou 40 dias e 40 noites.






O dia que parou o sol – Deus atendeu a oração de um
servo – esse dia teve duração indefinida;
O dia que o sol retrocedeu – a sombra no relógio de
Acaz retrocede 10 graus – esse dia teve 34 horas de
duração;


II REIS 20:11 Então o profeta Isaías clamou ao SENHOR; e fez
voltar à sombra dez graus atrás, pelos graus que tinha
declinado no relógio de sol de Acaz.



ISAÍAS 38:8 Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada
pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os dez
graus que já tinha declinado.

O dia que o Senhor abriu o mar vermelho para os
israelitas passarem – esse dia também teve duração
22
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indefinida – UMA MISTURA DE DIA E DE NOITE: Noite
para os egípcios e dia para os israelitas – luz para
uns e trevas para outros;






ÊXODO 14:19-20 E o anjo de Deus, que ia diante do exército de
Israel, se retirou, e ia atrás deles; também a coluna de nuvem se
retirou de diante deles, e se pós atrás deles. 20 E ia entre o campo dos
egípcios e o campo de Israel; e a nuvem era trevas para aqueles, e
para estes clareava a noite;...

O dia do derramar do Espírito Santo – no pentecostes;
O dia da salvação – hoje, o período da graça, já dura
próximo de 2000 anos;
 II CORÍNTIOS 6:2 Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e
socorri-te no dia da salvação; eis aqui agora o tempo
aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
O dia mencionado aqui é um “dia” que já dura em
torno de dois mil anos.




O dia do nascimento de Jesus;
O dia do sacrifício de Jesus – dia que a noite chegou
ao meio dia e se foi às 15 horas; UMA NOITE SOBRE
TODA A TERRA;
 MATEUS 27:45 E desde a hora sexta houve trevas sobre toda
a terra, até à hora nona. 46 E perto da hora nona exclamou Jesus
em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactáni; isto é, Deus meu, Deus
meu, por que me desamparaste?
O dia mencionado aqui TEVE DOIS PERÍODOS DE LUZ.
Um até o meio dia e o outro das 15 horas até o por
do sol. Foi um dia duplo. Um tempo foi contado com
luz até JESUS SER CRUCIFICADO e um tempo contado
com luz APÓS A MORTE DE JESUS. Houve um tempo de
trevas da crucificação, às 12 horas, até a morte,
às 15 horas, E ISSO SOBRE TODA A TERRA.



O dia da segunda vinda do Senhor;

23
QUEBRANDO DOUTRINAS HUMANAS.DOC
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:04:02.
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com







O “dia” de sábado semanal – Normalmente esse dia
começava na tarde de um dia e estendia-se até à tarde
do dia seguinte;
O “dia” de sábado anual: Esse tipo de “dia” era
comemorado de sete em sete anos, ou de cinquenta em
cinquenta anos. Era um “dia” o qual durava o ano
todo. Era um “dia” de sábado que durava 365 dias
comuns...
O dia do tribunal de Cristo;
Etc.

Adiante...
O que difere um dia do Senhor de outro dia do Senhor é
AQUILO QUE DEUS OPEROU, opera, ou operará, EM CADA UM DESSES
DIAS.
Existirão dois dias nos quais ocorrrerão eventos
especiais. Esses dois dias especiais são: O dia da segunda
vinda do Senhor e o dia do tribunal de Cristo.
Esses dias citados no parágrafo anterior estarão separados
um do outro, pelo tempo cronológico de aproximados 1000 anos,
e pelos eventos diferentes que o Senhor fará em cada um desses
dias futuros. A distância temporal entre o primeiro e o segundo
dia do Senhor, aqui tratados é de mais de mil anos.
Quanto às qualidades dos eventos que os destinguem podemos
citar:
 O dia da segunda vinda – será o dia da glorificação do
Senhor, da ressurreição de justos, da transformação dos vivos
em novos corpos e da união eterna deles com Cristo. Será um
dia de festa. Será o dia das bodas do cordeiro de Deus. Será
um dia de alarido e som de trombetas. Será um dia de alegrias
as quais nunca findarão, para os salvos. Dia que inicia o
reinado da igreja com Cristo, inicialmente nesta terra.
VERSÍCULO:
 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.

24
QUEBRANDO DOUTRINAS HUMANAS.DOC
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:04:02.
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

 I TESSALONICENSES 4:16,17 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. 17 Depois nós, os que ficarmos
vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar
o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Para os humanos que estiverem vivos durante a grande
tribulação e NÃO estiverem salvos será um dia de grande
sofrimento sem esperança.
 CANTARES 5:6 Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se
retirado, e tinha ido; a minha alma desfaleceu quando ele falou; busquei-o e
não o achei, chamei-o e não me respondeu.
Esse é o primeiro juizo – será um juizo parcial sobre muitos
os quais não subirão com Cristo. Irão buscar o Senhor e não o
encontrarão, pois findou o período de salvação. O tempo de salvação será
encerrado quando Jesus vier buscar o seu corpo, o seu povo.
 ZACARIAS 14:4 E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das
Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras
será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito
grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o
sul. 5 E fugireis pelo vale dos meus montes,... Então virá o Senhor meu
Deus, e todos os santos contigo. 6 E acontecerá naquele dia, que não
haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. 7 Mas será um dia conhecido
do Senhor; nem dia nem noite será; mas acontecerá que ao cair da tarde
haverá luz. 9 E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o
Senhor, e um será o seu nome.
Esse DIA do Senhor é o dia do arrebatamento, pois fala
da vinda VISÍVEL de Jesus com seus “santos” anjos,15 e tem
duas vertentes: Para os salvos haverá luz e alegria.

15

Não estranhem o fato de Jesus está nas nuvens durante o arrebatamento e também pisar

o monte das oliveiras. Vários são os eventos realizados no dia do arrebatamento.


MATEUS 25:31 E quando o Filho do homem vier em sua glória, “e todos os santos anjos com ele”, então se
assentará no trono da sua glória; c/c MARCOS 8:36,37
25
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Para os que não foram salvos será dia de TRITEZA E DOR,
pois saberão que estão debaixo da condenação eterna. Por
isso que esse dia tem, segundo a bíblia, as seguintes
características: “Que não haverá preciosa luz, nem espessa
escuridão” e “nem dia nem noite será”, citadas acima.
Não será dia para quem está sendo deixado para trás, para
morrerem. E não será noite para os que estarão sendo
arrebatado, pois vão viver a comunhão eterna com Cristo.
Vemos,

no

verso

7

desse

capítulo,

rastros

da

“VISIBILIDADE” do dia da ressureição em: “Mas será um dia
conhecido do Senhor”. Aquilo que é conhecido é algo “visto”,
“visível”.
Também é sinalizada a duração dessa visibilidade: “Mas
será um dia...” e “... Ao cair da tarde haverá luz”. Tudo isso demonstra
duração, período, tempo de um dia todo, manhã e tarde do dia
da segunda vinda de Jesus.
Encontramos semelhanças proféticas entre essa passagem
e o êxodo israelita, quando o povo israelita estava
atravessando o mar vermelho. Ali, “para os israelita era dia de luz,
e para os Egípcios era dia de trevas”. 16
 JOEL 3:12-16 Suscitem-se as nações, e subam ao vale de Jeosafá; pois ali me
assentarei, para julgar todas as nações em redor. 13 Lançai a foice, porque já
está madura a seara; vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares
trasbordam, porquanto a sua malícia é grande. 14 Multidões, multidões no vale
da decisão! Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. 15 O sol e
a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. 16 E o Senhor brama
de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz; os céus e a terra tremem, mas o Senhor
é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel.

Jesus virá “e todos os santos anjos com ele”. O que é fato é que Jesus virá às claras,
cercado por todos os seus anjos, e se unirá com seu corpo, do qual a igreja é
coparticipante.
16

ÊXODO 14:19,20 Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles; também a
coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, 20 Colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos
israelitas; assim havia nuvem e trevas; contudo aquela clareava a noite para Israel...
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Logo após o arrebatamento dará início ao reinado de
Cristo na terra. O reinado durará 1000 anos. Se chamarmos o
período do reinado na terra de DIA do reinado será um dia
que durará 1000 anos.
Estão presentes os sinais da iminência da vinda de
Cristo: “O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor”.
Será o dia da colheita, dia do ajuntamento do corpo de
Cristo, nas nuvens. Visto em: “Lançai a foice, porque já
está madura a seara”. Colheita madura é colheita que chegou
a hora de ser recolhida e ajuntada nos celeiros de seu dono.
No dia do tribunal de Cristo não haverá colheita de justos.
Haverá o juizo condenatório sobre os injustos.
A bíblia cita a batalha do Armagedón, durante o toque
da sexta trombeta, em APOCALIPSE 16:12-16. Isso coloca essa
batalha dentro da grande tribulação, e não antes do tribunal
de Cristo, pós-milenio.
A vitória na batalha do armagedon, também, é um dos
eventos que está previsto para ocorrer na próxima vez que
Jesus vier.
 O dia do tribunal de Cristo – além de ser um dia de
distribuição de galardões – o julgamento dos servos, será o
dia da ressurreição e julgamento de ímpios.
A condenação será a retribuição dada aos ímpios. Será
um dia de separação eterna. Será um dia de destruição,
sofrimento e horrores, para os que não foram salvos.
Esse é o segundo dia de juizos – o juizo final. Dia de
destruição desta terra e dia da criação do novo céu e da
nova terra.
VERSÍCULO:
 II PEDRO 3:10,12 Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual
os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se
desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. 12 Aguardando,
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se
desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão?
PORQUE O DIA mensionado pelo apóstolo Pedro, acima, não é o
dia da segunda vinda de Jesus, MAS O DIA DO JUIZO FINAL?
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RESPOSTA: Por que Pedro está falando da vinda de certo DIA
e NÃO está falando da “VINDA DO SENHOR”, mas da VINDA DE
CERTO DIA DE JUIZO.
No dia citado por Pedro, Jesus já terá vindo ressuscitar
o seu corpo.
Pedro está falando a respeito da “vinda do dia do Senhor”
e não da “vinda de Jesus”, pois no dia abordado por Pedro,
o Senhor já estará aqui, reinando durante o milênio.
Os eventos listados por Pedro, citando a destruição da
terra, SÓ irão OCORRER NO DIA DO JUÍZO FINAL, depois do
milênio.
Se o dia citado por Pedro fosse o dia da ressurreição
DOS SALVOS NÃO HAVERIA O PERÍODO DO MILÊNIO. PASSARÍAMOS do
arrebatamento do corpo de Cristo DIRETO PARA O TRIBUNAL DE
CRISTO e para O NOVO CÉU...
Não podemos abraçar um entendimento de versículo da
bíblia que importe em anular outros versículos.
O DIA CITADO POR PEDRO será um dia o qual virá semelhante
à ressureição. Ele virá sem que se saiba o “DIA E A HORA” em
que vai ocorrer.
Todavia, é citado que ocorrerá o milênio e o reinado de
Cristo juntamente com a igreja depois do arrebatamento, e
antes da terra atual ser destruida pelo fogo. Por causa
desses eventos não dar para admitir que o “dia” citado pelo
apóstolo Pedro seja o dia do arrebatamento. Pedro fala do
dia do juizo final, depois do milênio e depois do reinado de
Cristo, citado na bíblia.
O adversário depois do milênio estará solto, por pouco,
depois o inimigo será vencido e lançado no lago de fogo.
Caso ALGUÉM ADMITA QUE o apóstolo Pedro esteja falando do
DIA DA SEGUNDA VINDA de Jesus para a RESSUREIÇÃO DE JUSTOS,
esse entendimento levaria: A ELIMINAÇÃO do milênio, A
ELIMINAÇÃO das vitórias do Senhor sobre o inimigo, A ELIMINAÇÃO
do reinado da igreja junto com Cristo na terra, A ELIMINAÇÃO
da prisão do inimigo por mil anos...

28
QUEBRANDO DOUTRINAS HUMANAS.DOC
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:04:02.
Página: www.revelacaodabiblia.com.br e-mail: revelacaodabiblia@gmail.com

Portanto, o apóstolo Pedro fala sobre o dia do Juizo e não
sobre o dia do arrebatamento dos salvos.
Como é informado, na bíblia, que haverá um reinado de Jesus
nesta terra, por mil anos, após a ressureição dos justificados,
o “dia do Senhor” citado por Pedro só pode ser o DIA DO JUIZO.
Porque, somente após o julgamento no tribunal de Cristo seguirá
a destruição do mundo atual e a criação do novo céu e da nova
terra; eventos citados por Pedro...
Tomar qualquer um dos “dias do Senhor” e os confundir com
outros “dias do Senhor” têm sido uma grande fonte de ensinos
heréticos.
Outros profetas também falaram sobre o dia do juizo final.
Por exemplo: AMÓS, MALAQUIAS, ISAÍAS...
 AMÓS 5:18 Ai daqueles que desejam o dia do Senhor! Para que quereis vós
este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz.
Aqui, não pode ser o dia do arrebatamento porque o dia
da ressurreição dos justos é um dia de alegria e muita luz
e festa.
O dia da segunda vinda é um dia o qual deve ser desejado
pelo corpo-de-Cristo. O corpo do Senhor deseja muito o dia
da primeira ressureição, para poder se unir eternamente com
Cristo.
Portanto, Amós está descrevendo o dia, e os eventos, do
dia do TRIBUNAL DE CRISTO. O dia citado por Amós tem
atributos ruins, e “ais” direcionados aos ímpios, aos não
salvos.
 MALAQUIAS 4:1 Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha;
todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a palha;
e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos Exércitos, de sorte
que lhes não deixará nem raiz nem ramo. 2 Mas para vós, os que temeis o meu
nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e saireis e saltareis como
bezerros da estrebaria.
Aqui em Malaquias 4, também não pode ser o dia do
arrebatamento pelos mesmos motivos citados no comentário
sobre AMÓS 5:18 e II PEDRO 3:10,12. Os eventos que ocorrerão
nesse dia, citado pelo profeta Malaquias, são eventos e juízo
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direcionados aos que praticam
relativos ao dia do JUÍZO FINAL.

impiedades,

são

eventos

O dia do tribunal de Cristo é para a igreja o dia da
distribuição de galardões. Por isso é dito em MALAQUIAS 4:2
“Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura
trará nas suas asas; e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria”.
 ISAÍAS 2:11 Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez
será humilhada; e só o Senhor será exaltado naquele dia. 12 Porque o dia
do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo
o que se exalta, para que seja abatido.
O dia do tribunal de Cristo será um dia onde o Senhor
tratará principalmente com os pecadores não salvos. Será o
dia do extermínio do iníquo o qual será lançado no lago de
fogo, e fim de todo pecado. Destes fatos resultará que
somente o Senhor será exaltado.
No dia da segunda vinda de Jesus, dia do arrebatamento,
será um dia de gloria, porém, ainda haverá pecado, pecador,
maligno, a besta, e consequentemente, ainda haverá outros
sendo adorado e exaltado.17
Diferente disso, NO DIA DO TRIBUNAL DE CRISTO, somente o
Senhor será adorado e exaltado, principalmente depois que toda
idolatria, todo o mau e toda fonte do for lançado no lago de
fogo eterno. Por isso é dito que: “Só o Senhor será exaltado naquele
dia”.
Como vemos nesse tópico, os “dias do Senhor” são muitos e
diferentes uns dos outros. Esses “dias do Senhor” somente podem
ser entendidos a partir, por exemplo, dos eventos que cada um
desses dias contém. Não dar para DIFERENÇA-LOS, uns dos outros,
se olhar apenas o termo “dia do Senhor”, até porque todos os
dias são do Senhor.
Para entendermos corretamente o termo “dia”, e não nos
confundirmos, temos que ir além da expressão “dia do Senhor”.
É necessário verificarmos o que ocorrerá, ou ocorreu, nesse
dia do Senhor em análise, e também é importante ver o que, ou
de quem, esse dia em consideração, está falando.
APOCALIPSE 13:12 E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela
habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
17
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Sem analisarmos o conteúdo, as características, do dia do
Senhor, e a destinação daquele dia, facilmente haverá uma
mistura, um entendimento enganoso, com consequente distorção
no entendimento da palavra do Senhor.

3.6 É VERDADE QUE A BÍBLIA TEM QUE SER ENTENDIDA PELA LETRA?
Resposta: Não é verdade. A própria palavra diz que ela deve
ser discernida espiritualmente.
O discernimento literal é uma invenção dos teólogos,
principalmente
dos
dispensacionalistas.
Entendimento
literal/gramatical da bíblia é uma fábula, uma doutrina humana,
contrária à palavra de Deus.
Deus não fala como o homem fala. Caso o Senhor falasse das
coisas
celestiais
numa
linguagem
celestial
não
o
18
entenderíamos.
Necessitamos entender as muitas maneiras que Deus fala.
Para facilitar o nosso entendimento, o Senhor fala, quase
sempre, de forma figurada e tipológica.19 A linguagem DO Senhor
é um falar por comparação das coisas espirituais/celestiais
com a semelhança das coisas terrenas. Isso, também, se deve ao
fato da palavra do Senhor ser dirigida a todas as nações,
línguas e raças da terra e:

18



As muitas gerações, de cada uma delas;



As diversas culturas e níveis culturais diferentes das
mesmas;



As diferentes idades das pessoas que viveram e vivem nas
mesmas;



Os variados gostos de todos os tempos, e de todas as
pessoas...

JOÃO 3:12 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais?

19

Leia nosso trabalho: A BÍBLIA ALÉM DA LETRA. Esse trabalho descreve diversas MANEIRAS
DO FALAR DE DEUS.
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Para cumprir esse objetivo tão amplo no tempo, no espaço
territorial e cultural, o Senhor usa um falar figurativo.
Através de esse falar, Ele aplica aquilo que é do conhecimento
comum e temporal, para nos falar do reino espiritual. Exemplos
disso são encontrados nas parábolas, nos enigmas, nas
comparações, as mais diversas e, também, na forma semidireta
do tipo: “O reino de Deus e semelhante a”...
Ignorar, ou desconhecer, “as muitas maneiras” 20 do falar
de Deus, e tentar entender a palavra do Senhor apenas pela
literalidade da letra, é trilhar por um caminho que desemboca
num erro gigantesco de discernimento da palavra de Deus.
Durante o ministério de Jesus, Ele deixou, para todas as
gerações humanas, exemplos do erro de alguém tentar entender
o falar de Deus pela literalidade da letra.
Alguns defensores da letra pensam que “sem um entendimento
literal ao pé da letra da bíblia cada pessoa poderá entender
as sagradas escrituras como quisesse entender”. No entanto,
isso não é verdade.
Esqueceram que a palavra de Deus é um código de linguagem
próprio o qual tem regras e aplicação próprias.
Quando vamos buscar conhecer uma linguagem estrangeira não
atribuímos significados aos signos e códigos dessa língua a
nosso bel prazer. Temos que buscar o significado dos vocábulos
dentro da nova língua a qual buscamos conhecer.
Semelhantemente ocorre quando estudamos a bíblia. NÃO
PODEMOS ENTENDÊ-LA, apenas, SEGUNDO NOSSO CONHECIMENTO HUMANO
COMUM, segundo nossos pré-conceitos. Ao contrário, DEVEMOS
BUSCAR OS SIGNIFICADOS da palavra de Deus na própria palavra
de Deus, pois ela “é espírito e vida”,21 e ela é “viva e
eficaz”.22

20

HEBREUS 1:1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
21

JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos digo são espírito e

vida.
22

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.
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Pelo bem da verdade, a palavra de Deus, na grande maioria
das vezes, tem que ser entendida de forma figurada, tipologia,
alegórica, “PROFÉTICA”.
A seguir veremos alguns usos alegóricos da palavra de
Deus, até mesmo por Jesus. Ele, na maioria das vezes, usava
uma forma não direta de pregar a palavra do Pai.
o Exemplo de entendimento diferente do que está escrito, encontrada

na bíblia:
Um mestre em Israel, chamado Nicodemos, se embaraçou ao
tentar entender a palavra de Jesus, ao pé da letra. Chegou a
perguntar se teria que retornar ao ventre materno.
Um entendimento literal da palavra de Jesus leva a
confusões as mais grotescas possíveis, como foi o caso de
Nicodemos.
VERSÍCULO:


JOÃO 3:3-5 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que
aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4 Disse-lhe
Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode,
porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 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.

Jesus respondeu a Nicodemos com nova tipologia, e se
Nicodemos, e nós quiséssemos entender o que Jesus estava
falando, certamente, não alcançaremos pela literalidade da
letra. Pois, literalmente como é nascer da água? E como é
nascer literalmente do Espírito?
Como sabemos, por um discernimento não literal DA
LETRA, Jesus estava falado, com Nicodemos, da necessidade
de entender a palavra de Deus e ser uma nova criatura como
a palavra ensina.
Por Jesus ter falado em água muitos, ainda embaraçados
com a literalidade, acham que se trata do batismo nas
águas. Entretanto isso é mais um erro de entendimento. A
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própria bíblia fala que a água simboliza várias coisas,
inclusive a palavra de Deus. Portanto, Jesus estava
falando que devemos deixar a velha vida segundo o curso do
mundo e sermos uma nova criatura, nascida da palavra de
Deus,23 uma pessoa que vive DE ACORDO com a palavra de
Dele.
Quanto ao “nascer do Espírito”, Jesus falava da
essencialidade do batismo com o Espírito Santo, para
podermos ser um cidadão do céu. Isto porque sem o Espírito
Santo não podemos ser de Jesus.24
Como vimos um entendimento da bíblia além da letra
está muito além da literalidade textual, gramatical, dos
versículos da bíblia.
O ensino da literalidade da interpretação da bíblia,
seguindo somente a lógica gramatical, tem deixado muitas
pessoas tais qual Nicodemos. “Elas” têm ficado, na letra,
sem entender as verdades da palavra de Jesus.
A interpretação literal é fonte de quase todos os
absurdos teológicos, no entendimento da bíblia. Tais
ensinos humanos invalidam a palavra de Deus.25
O ensino da supremacia da letra sobre a revelação da
mesma é uma poderosa arma nas mãos do inimigo dos servos.
Alguns crentes, às vezes, conhecem a letra que mata, e a
ela se apegam ferozmente sem ir além dela. Por crerem num
entendimento apenas gramatical da bíblia não alcançam o
que está sendo revelado além da letra.

23

Exemplos da água significando a palavra de Deus que lava, que limpa o servo...



EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra;



TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos
salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.

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.
25 MARCOS 7:13-15 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas
coisas fazeis semelhantes a estas. 14 E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós, todos, e compreendei.
15 Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar; mas o que sai dele isso é que contamina o
homem.
24
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o Exemplo de entendimento diferente do que está escrito, encontrada

na bíblia:
Jesus disse: “Se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes
o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos”, e enfatizou: ”A minha
carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida”.
Em todas essas vezes não era carne e sangue literal.
VERSÍCULO:
 JOÃO 6:53-57 Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se
não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue,
não tereis vida em vós mesmos. 54 Quem come a minha carne e bebe o meu
sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55 Porque a
minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue
verdadeiramente é bebida. 56 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. 57 Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu
vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim.

As pessoas que ouviram esse discurso de Jesus quiseram
entende-lo ao pé da letra. Por causa do entendimento
literal ficaram na confusão sem saber o que Jesus estava
falando. Por causa da falta de compreender o falar de Jesus
as pessoas o abandonaram. Vejamos isso:
 JOÃO 6:52 Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos
pode dar este a sua carne a comer?

Pois bem, ousamos dizer que mesmo aquilo que é literal, na
bíblia, tem aplicação profética, ou não literal. Sendo assim,
a NÃO literalidade da letra da bíblia campeia, domina quase
absoluta.
O entendimento não literal chega bem perto de ser uma
exclusividade na palavra de Deus.
Em todo esse linguajar tipológico, bíblico, a figuração é aplicável. Pois, os
elementos citados, quase sempre, NÃO tem aplicação exata, textual, como
naturalmente os conhecemos.
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o Mais exemplo de entendimento diferente do que está escrito,

encontrada na bíblia:
O Senhor Jesus chamou a si mesmo de “o caminho”, (caminho
único), pelo qual o homem “vem” ao Pai.
VERSÍCULO:
 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém
vem ao Pai, senão por mim.
Por um entendimento literal da letra sobre o que é um
caminho é inconcebível entender que um homem seja um
caminho. Um homem não pode literalmente ser um caminho,
para outro homem.
Está escrito que Jesus é o caminho. Está escrito: “Eu
sou o caminho,..., ninguém vem ao Pai senão por mim”...
(DISSE ELE).
Perguntamos é tal qual está escrito? Ou seja, um
caminho é para andar. Por que está escrito que Ele é o
caminho podemos, andar, pisar em Jesus, para podermos ir
ao Pai celestial? Evidente QUE NÃO É LITERAL O ENSINO DE
JESUS SOBRE “ELE” SER O CAMINHO.
Isso é mais uma prova que Jesus ensinava quase tudo
de forma figurada, não literal.
Todavia, existe um ensino, muito difundido no meio
cristão, que tudo é letra, e, segundo eles, a bíblia é
para ser entendida como está escrita.
o

Mais exemplos de entendimento diferente do que está escrito,
encontrados na bíblia os quais
contradizem
o
ensino
dispensacionalista da interpretação bíblica ao pé da letra.
VERSÍCULOS:
 LUCAS 22:19 E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deulho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto em
memória de mim.
Jesus disse literalmente a respeito de um pão: “Isto
é o meu corpo”. O Senhor sequer disse que aquele pão
36
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“representava” o seu corpo. Apesar disso NÃO ERA LITERAL.
Não dar para entender, que o corpo do Senhor era de fato
e literalmente aquele pão.
Os apóstolos e Jesus estavam vivendo uma tipologia
profética: O ritual da páscoa o qual fala a respeito do
sacrifício de JESUS. Isso, por que a páscoa verdadeira é
Jesus, conforme o versículo abaixo.
 I CORÍNTIOS 5:7 Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais
uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa
páscoa, foi sacrificado por nós.
Um entendimento literal deste versículo levaria alguém
a achar que os discípulos, citados aqui, estavam sujos de
“fermento”. Bem como seria totalmente impossível entender
o quer é “ser uma nova massa”. Isso porque uma pessoa
literalmente não é massa, nem nova, nem velha.
Assim, mais uma vez, percebemos que o tão apregoado
entendimento literal da letra da bíblia não tem validade
e aplicabilidade no entendimento bíblico.
 ATOS 10:11-15 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.
C/c
 ATOS 10:28
E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem
judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros; mas Deus mostrou-me que
a nenhum homem chame comum ou imundo.

Como vemos, nessas duas passagens bíblicas, PEDRO
ALCANÇA POR OPERAÇÃO DE DEUS QUE NÃO ERA LITERAL o
entendimento da bíblia.
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A bíblia, na lei de Moisés, fala, literalmente, de
animais limpos e animais imundos. Os animais limpos
poderiam ser comidos pelos judeus e os imundos eram
proibidos como fonte de alimento aos Judeus.
Entretanto, desmentindo o ensino de uma interpretação
literal da bíblia, o apóstolo Pedro, entendeu, e repassou
o ensino do Senhor animais impuros, na bíblia,
REPRESENTAVAM TIPOS DE PESSOAS as quais NÃO ERAM DAS TRIBOS
dos Israelitas. Pedro entendeu que os animais impuros que
ele viu era uma alegoria/profecia a respeito dos gentios
que Deus havia purificado.
o Repassando os exemplos de entendimento diferente do que está

escrito, encontrada na bíblia:
A carne e o sangue de Jesus não são carne e sangue
biológicos, mas a palavra de Jesus e seu Espírito Santo. O
nascer de novo não é ser gerado novamente como criança, mas
ser um servo conforme a palavra de Deus e também ter recebido
o Espírito Santo. O pão não é o pão da padaria, mas Jesus é o
pão que desceu do céu.
A casa na rocha não é uma casa de materiais terreno, nem
casa para morar literalmente, mas ter uma vida firmada em
Jesus. A água que dessedenta não é o elemento químico H2O, mas
Jesus é a água da vida.
O caminho para o céu não é uma estrada no solo terreno,
mas Jesus é o caminho que nos leva ao céu. As ovelhas do Senhor
não são animais de quatro patas, mas pessoas, os servos de
Jesus.
A espada de Deus não é um instrumento cortante e perfurante
feito de metal, mas a palavra de Deus. O trigo e o joio não
são cereais, mas pessoas, ou a palavra... Etc.
Só esses exemplos já são suficientes para vermos que NÃO
É VERDADEIRO O ENSINO TEOLÓGICO RACIONAL o qual prega que a
bíblia deve ser entendida tal qual está escrita, literalmente.
Pois bem, no falar figurativo vemos que a semelhança das
coisas espirituais com os materiais é somente naquilo que algo
tem de parecido com elementos espirituais, à informação não é
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algo literal. A tipologia está limitada àquilo que uma coisa
tem de assemelhada com a outra...
Na tipificação bíblica alguma coisa terrena é usada para
nos fornecer informações proféticas / espirituais. Por isso
concluímos, sem errar, que JESUS não é um animal de quatro
patas, quando o chamamos de “cordeiro de Deus”. A semelhança
de Jesus com um cordeiro só é aplicável quanto ao ter sido
sacrificado, e ter derramado seu sangue, por causa do pecado
do homem, sem reclamar.
Igualmente, por entendermos o uso figurativo da palavra
de Deus, sabemos que Jesus não é literalmente uma rocha, mesmo
o chamando de rocha eterna.26 A tipologia da rocha como tipo
de Jesus só é aplicável quanto à solidez, imutabilidade,
firmeza, estabilidade da pessoa do Senhor. Todavia, uma rocha
não serve para tipificar o Senhor quanto ao quesito VIDA e
MORTE. Pois, uma rocha terrena não tem vida, nem poderia morrer
numa cruz pelos pecados do homem.
Pois bem, a “água” do ensino racional dispensacionalista
que prega UM ENTENDIMENTO LITERAL DA BÍBLIA foi bebida por
quase todas as igrejas cristãs, e não cristãs.
Essa filosofia, que se diz fundamentada na bíblia, prega
um entendimento do falar do Senhor, apenas, pela letra da
bíblia. Esse ensino leva à cegueira espiritual27 e à morte
eterna, morte do espírito do homem.
A própria bíblia adverte que a LETRA MATA.28 Sendo a letra
fonte de morte, um ensino que prega o uso exclusivo da letra
é um ensino de MORTE, ou melhor, é um ensino que está a serviço
do AUTOR DA MORTE.
A bíblia nunca perde seu fundamento, ou base, textual.
Isso é: A letra é e deve ser perservada, mas, quase sempre,
I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia;
e a pedra era Cristo.
26

II CORÍNTIOS 4:4 Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos... Para que lhes não resplandeça
a luz do evangelho da glória de Cristo.
27

II CORÍNTIOS 3:6 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do
espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica.
28
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ela serve, apenas, como “porta”, como “meio”,
“intrumento”, de acesso ao que está além DA LETRA.

como

A LETRA da bíblia NÃO É O OBJETIVO FINAL EM SI MESMO. A
letra é apenas instrumento para podermos ter acesso à benção
da revelação da palavra de Deus.
A letra nos leva àquilo que está codificado de forma
enigmática, figurada, através da letra, mas muito além do que
está escrito.
Até mesmo o Senhor Jesus usou, o que “está escrito”, a
letra. Mesmo assim, sempre apresentava o que estava além da
letra, para seus discípulos.
Dois deles, a caminho de uma cidade chamada de Emaus,
receberam o que estava além da letra, quando Jesus, após
ressuscitar, lhes abriu as “escrituras”,29 para que eles
pudessem entender a palavra de Deus, além da letra. Se tudo
fosse entendido como está escrito, Jesus não teria o que abrir
para os discípulos poderem entender as escrituras, bastaria
ler e entenderiam as escrituras.
Por causa do ENTENDIMENTO AO PÉ DA LETRA é que alguns
acendem velas tentando por luz nas trevas espirituais em que
vivem.
Outros batizam nas águas, até crianças, achando que o
batismo nas águas é o nascer da água que Jesus ensinou que
era necessário para entrar no reino de Deus. Nascer das águas
é ser uma nova criatura seguindo a bíblia. A água é a palavra
do Senhor...
Outros, pelo mesmo ensino letrista, não comem carne de
porco. Outros se beijam achando que isso é o osculo santo
bíblico.
Outros fazem da bíblia um amuleto da sorte deixando-a
aberta em suas casas, no trabalho, em seus carros, na igreja,
etc.
Outros têm receio de se desfazer de uma bíblia velha e
esfarrapada com medo de ofenderem a Deus.

29

LUCAS 24:13,32 E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho,
nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
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Outros guardam o sábado pelo mesmo entendimento literal.
Outros, pelo mesmo ensino, acham que um pedaço de pão
literalmente se “transubstanciou” no corpo de cristo.
Outros seguindo a letra acham que tem que fazer “obras
para poder “se” salvar”, por que Jesus dirá na hora do
julgamento: “estive com fome... com sede, nu... preso... etc.”
30 Os servos fazem obras porque são salvos, e não para serem
salvos. Fazemos obras como instrumentos nas mãos do Senhor,
não por nós mesmos, mas por Ele e para Ele são feitas todas
as coisas.
De fato, os cristãos, em geral, beberam e tem bebido,
em maiores, ou menores goles, do ensino do entendimento da
bíblia ao pé da LETRA. É perceptível a contaminação proposta
pelo entendimento LETRISTA em todo o meio cristão.
A letra é um elemento NATURAL ao alcance racional do
homem natural. O homem espiritual parte da letra e vai ao
Espírito que lhe revela o que está simbolizado, tipificado,
muito além da letra que mata.
A verdade é que as COISAS ESPIRITUAIS TEM QUE SER
DISCERNIDAS ESPIRITUALMENTE, E NÃO NA LETRA. O interessante
é que a própria LETRA, cheia da graça do espírito, diz isso.
VERSÍCULOS:
 I CORÍNTIOS 2:11 Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão
o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as
coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Somos dependentes do Espírito
entender o que é espiritual.

de

Deus

para

podemos

 I CORÍNTIOS 2:14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do
Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente.
Como é perceptível aqui, o discernimento da bíblia
só pela LETRA é um engano, é uma mentira. A palavra de

30

MATEUS 25:35-36 Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro,

e hospedastes-me; 36 Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver.
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Deus, conforme ensina o Espírito de Deus, “se discerne
espiritualmente”.
O ensino do discernimento da palavra de Deus ao pé
da letra é contrário ao ensino do Espírito Santo. O
Espírito diz que a bíblia, “as coias do Espírito de Deus”,
se discernem espiritualmente e não literalmente.
O ensino do entendimento literal, gramatical, da
bíblia não vem do Espírito de Deus, e só pode ter vindo
do adversário, do Anticristo.
 I CORÍNTIOS 2:15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de
ninguém é discernido. 16 (b)... Nós temos a mente de Cristo. 31
A LETRA É PARA O HOMEM NATURAL, pois ele “NÃO compreende
as coisas do Espírito de Deus”.
Para podermos entender a palavra do Senhor precisamos ser
ovelhas de Jesus. Devemos ser ovelhas as quais dão ouvido à
voz do Senhor. Para isso, precisamos ter nascido da água – ser
uma nova criatura videndo a palavra de Deus, e também ter
nascido do Espírito Santo – ser batizado com o Espírito Santo.
O discernimento espiritual da bíblia é para os SERVOS, os
quais receberam “a mente de Cristo”. Receberam o Espírito Santo
e o governo do “Cabeça” da igreja que é Jesus Cristo.
Quem quer um entendimento da bíblia apenas pela LETRA não
precisa ter nascido de novo, pode usa a sua própria mente
racional teológica, para isso. Para tais pessoas racionais, a
bíblia é apenas mais um livro que deve ser lido e entndido
segundo a letra, seguindo a razão gramatical.
Percebe-se que a interpretação literal da bíblia não é
ensinada nas sagradas escrituras. Por isso, o ensino da
supremacia da letra, deve ser retirado da vida dos servos, por
ser um ensino maligno, totalmente fora das verdades da bíblia.

31

Espantando os exageros, a idolatria, a egolatria: Temos Jesus como nosso cabeça, nosso
governador, Cristo em nós... Temos a direção e o governo do Espírito Santo. Por outro
lado, também temos a mente de Cristo no tocante a agir como Ele agia. Ele buscava o reino
não deste mundo, buscava glorificar o Pai, e fazer a vontade de Deus. Quanto ao mais
continuamos humanos e mentalmente limitados. Evidente que é impossível ao homem ter a
totalidade da mente de Deus, pois o homem é um ser criado e limitado e nunca será igual
a Deus o qual é ilimitado em tudo.
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A seguir mais uma mentira teológica a ser quebrada.

3.7 É VERDADE QUE TODAS AS PROFECIAS SE CUMPRIRAM
LITERALMENTE?

Outras perguntas assemelhadas:
Existe verdade quando dizem que devemos entender a bíblia
literalmente,
pois
todas
as
profecias
se
cumpriram
literalmente?
Resposta: Não existe verdade nessa indagação.
Veremos exemplos de profecias cumpridas literalmente e
exemplos de profecias as quais não foram cumpridas
literalmente.
EXEMPLOS DE PROFECIAS AS QUAIS FORAM CUMPRIDAS LITERALMENTE.
A PROFECIA LITERAL:



ISAÍAS 7:14 Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem
conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel;
ISAÍAS 9:6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o
principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

CUMPRIMENTO LITERAL:


LUCAS 2:11 Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é
Cristo, o Senhor;



GÁLATAS 4:4 Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei;



MATEUS 1:23 Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamálo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco.

PROFECIA FIGURADA, A QUAL NÃO FOI CUMPRIDA NA LETRA:


ISAÍAS 9:2 O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre
os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.

CUMPRIMENTO DE PROFECIA NÃO LITERAL.
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Duas profecias do mesmo profeta no mesmo capítulo,
(Is.:9:2), acima: Uma profecia literal sobre o nascimento de
um menino, (Jesus). A outra profecia TOTALMENTE FIGURADA NÃO
LITERAL, sobre Jesus, a luz do mundo. (Uma profecia figurativa
sobre luz e trevas).
A profecia não literal também se cumpriu. Entretanto, ao
analizarmos essa profecia só a ENTENDEMOS SE FOR através de UM
DISCERNIMENTO NÃO LITERAL, GRAMATICAL, DA LETRA.
Vamos avalia-la literalmente, como ensina a teologia do
entendimento ao pé da letra. Veremos que não é verdade que
todas as profecias se cumpriram literalmente. Esse tipo de
ensino é um erro, um engano, ou é fruto de má fé de quem ensina
entendimento literal da bíblia.
A profecia de ISAÍAS 9:2 sobre trevas e luz se cumpriu. Porém, não foi
cumprida tal qual a LETRA diz.
Vejamos:
o “O povo que andava em trevas”. - Pela letra acharemos que um
povo estava andando no escuro, ou durante a noite, ou com
ausência de luz do sol e de qualquer outra luz física.
Pelo discernimento, espiritual, não literal, sabemos que o
profeta está falando do mundo vivendo nas trevas do pecado.
o “Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a
luz” – Pela escrita é incompreensível. Ninguém conhece
literalmente a morte. Ninguém se quer sabe literalmente que
a morte tem sombra. Ninguém literalmente sabe onde é a
região na qual a morte faz sombra. Literalmente não é
possível saber se luz (física) pode iluminar o lugar onde
a morte está.
Pelo discernimento, espiritual, não literal, sabemos que a
profecia se refere a Jesus, a luz do mundo. Ele é quem veio
resplandecer neste mundo. Jesus é o sol da justiça. O Mundo
onde habitamos é o lugar onde a morte física e espiritual
tem estado presente trazendo trevas, sombras.
MAIS PROFECIA FIGURADA A QUAL NÃO FOI CUMPRIDA AO PÉ DA
LETRA:
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PROFECIA PELA QUAL ELIAS VIRIA ANTES DO MESSIAS VIR.


MALAQUIAS 3:1 Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o
caminho diante de mim...



MALAQUIAS 4:5 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha
o grande e terrível dia do Senhor.

A LETRA da profecia se cumpriu em outra pessoa, porém com os dotes
proféticos semelhantes ao do profeta Elias.


MATEUS 11:9 Mas, então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e
muito mais do que profeta. 10 Porque é este de quem está escrito: Eis
que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o
teu caminho. 11 Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido,
não apareceu alguém maior do que João o Batista;... 14 E, se quereis dar
crédito, é este o Elias que havia de vir.
Jesus disse que Elias já veio. Elias não virá novamente
como tem pregado alguns por ai. Segundo o Senhor Jesus a
profecia sobre o Elias que viria já se cumpriu na pessoa
de João Batista.



MATEUS 17:10-13 E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que
dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? 11 E Jesus,
respondendo, disse-lhes:... 12... Digo-vos que Elias já veio, e não o
conheceram... 13 Então entenderam os discípulos que lhes falara de João
o Batista.
Os discipulos entenderam, ALÉM DA LETRA, que João
batista era o Elias que havia de vir, antes do messias,
antes de Jesus vir ao mundo. Isso é entender além da letra.
A profecia do Elias que viria se cumpriu em outro profeta,
com outro nome...
Se a compreensão da bíblia FOSSE PELA LETRA, nem os
discipulos, nem Jesus teriam dito que João batista era o
Elias prometido. Por que a LETRA DIZ, literalmente,
textualmente, QUE ELIAS VIRIA antes de Cristo.
Elias foi um
israelitas. Elias

grande profeta, respeitado
realizou grandes milagres.

pelos
Jesus
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acrescentou que entre os nascidos de mulher niguém era
maior do que João batista.
O Senhor queria mostrar que João tinha uma missão
espiritual ainda maior do que a de Elias. João batista
tinha a missão de anuncia e prepara o caminho para a
revelação do CORDEIRO DE DEUS que tira o pecado do mundo.
Tudo que está relacionado a Jesus e a seu ministério
salvador é muito superior a outros milagres no plano
terreno. Maior até mesmo que os milagres operados por Elias
e outros profetas.
Poucas pessoas tiveram o seu nascimento profetizado.
João Batista é um desses servos, tamanha era a
responsabilidade espiritual que João recebeu. Ele foi o
“Elias” no plano eterno de Deus.
Só lembrando que isso não se trata de reencarnação de
Elias, pois o homem nasce uma só vez como diz a bíblia em
Hebreus: 9:27.
Pois bem, O Elias que veio foi outro homem. Trata-se
do nascimento de outro homem semelhante a Elias, com missão
e dotes espirituais / proféticos semelhantes aos do
profeta Elias, para anunciar a chegada de Jesus o cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo.

4) CONCLUINDO...
Os servos de Jesus devem alimentar a se próprios e aos
demais somente com a palavra genuína de Jesus.
A Razão, a teologia filosófica, é lixo que deve ser
descartada, pois não é alimento espiritual.
O que liberta o homem é a verdade. O pão da vida é a
palavra de Jesus. Fora do ensino bíblico há somente morte e
destruição espiritual.
Querendo aprofundar os temas aqui abordados leia os demais
estudos postados na página: www.revelacaodabiblia.com.br
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5) PEQUENO “OSCULO SANTO” DE DESPEDIDA.32
Que o Senhor Jesus, o único autor e consumador da nossa
fé, nos conceda cada dia mais disposição para estudar a palavra
Dele, para não sermos enganados com fábulas artificialmente
inventadas por mentes sem o governo do Espírito Santo.
Apsjc.

32

MAIS DETALHE LEI NOSSO ESTUDO: “OSCULO SANTO SEGUNDO A BIBLIA”.
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