
 1 

Jean Carlos da Silva



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Ficha Catalográfica feita pelo autor)

A347m
 Alcantara, Jean Carlos da Silva.
 Jurisprudência Escatológica: A Bíblia e os eventos futuros 
numa visão pentecostal conservadora. / Jean Carlos da Silva Alcantara. – 
Itaquaquecetuba (SP): JCS Publicações, 2019.
 172 p. : 14 x 21 cm
 
 Inclui bibliografia.
 ISBN 978-85-68485-10-1
 
 1. Bíblia. N. T. Escatologia – Crítica e interpretação.  I. Título.
 

           
CDD-220.340



A BÍBLIA E SUA JUSTIÇA

 

 

JURISPRUDÊNCIA ESCATOLÓGICA
Atenuar, abaçanar ou descomplexibilizar?

Uma abordagem sobre todos os 
julgamentos na Bíblia 

JEAN CARLOS DA SILVA

Julgamentos na Bíblia 
Todos os juízos de acordo com Escatologia Bíblica

PRIMEIRA EDIÇÃO

Suzano / SP
Publicações Grammata

2018I



Todos os direitos reservados ao autor
Copyrigth by JEAN CARLOS DA SILVA

Dados Internacionais de catalogação na Publicação (CIP)

As citações bíblicas foram extraídas da 
versão traduzida por João Ferreira de 
Almeida (ARC), da Sociedade Bíblica do 
Brasil, salvo indicação específica, e visam 
incentivar a leitura da Bíblia.

É proibida a reprodução total 
ou parcial do texto deste livro 
por quaisquer meios (mecânicos, 
eletrônicos, xerográficos, fotográficos, 
etc), a não ser em citações breves, 
com indicação da fonte bibliográfica. 

PUBLICAÇÕES GRAMMATA
11 99663-3202 (ZAP) - 
Site: www.materialteologico.com.br

COORDENAÇÃO
EDITORIAL
Jean Carlos da 
Silva

ORGANIZAÇÃO
DO TEXTO
Jean Carlos da 
Silva

REVISÃO 
ORTOGRÁFICA
E GRAMATICAL
Gerlane 
Amaral

PROJETO 
GRÁFICO DE 
CAPA, MIOLO E 
DIAGRAMAÇÃO
Carlos Ribeiro / 
Eduardo S.

CAPA 
(FINALIZAÇÃO)
Eduardo Sousa 
Junior

CONTATO COM 
O AUTOR
1-99663-3202



 5 

Jean Carlos da Silva

Todos os direitos reservados ao autor
Copyrigth by Professor Jean Carlos

É proibida a reprodução, total ou parcial deste livro

  
Categoria

Hermenêutica, Exegese, Teologia.
1a Edição - Fevereiro de 2014

Revisão
Gerlane Amaral

Diagramação
Marcos Paulo Nobre

Capa
Davi Secundo de Souza

Digitação do português
Professor Jean Carlos  

JCS Publicações
Av. Graciliano Ramos, 178 

Itaquaquecetuba - SP

Sumário



 6 

Julgamentos na Bíblia  Agradecimentos

Introdução

Capítulo 01
Definição do termo “Escatologia”

Capítulo 02
Etimologias de alguns termos do contexto

Capítulo 03
Julgamento do pecado original

Capítulo 04
Julgamento dos pecados dos crentes

Capítulo 05
O Julgamento do Tribunal de Cristo

Capítulo 06
O julgamento do Anticristo

Capítulo 07
O Julgamento das Nações

Capítulo 08
O Julgamento dos Anjos

Capítulo 09
Aprisionamento de Satanás

Bibliografia

AGRADECIMENTOS 5

PREFÁCIO ?

INTRODUÇÃO 7

CAPÍTULO UM 15

Definição do termo “Escatologia”

CAPÍTULO DOIS 22

Etimologias de alguns termos do contexto

CAPÍTULO TRÊS 35

Julgamento do pecado original

CAPÍTULO QUATRO 47

Julgamento dos pecados dos crentes

CAPÍTULO CINCO 51

O Julgamento do Tribunal de Cristo



 7 

Jean Carlos da Silva
CAPÍTULO SEIS 61

O julgamento do Anticristo

CAPÍTULO SETE 67

O Julgamento das Nações

CAPÍTULO OITO 77

O Julgamento dos Anjos

CAPÍTULO NOVE 87

Aprisionamento de Satanás

CAPÍTULO DEZ 103

Seção de perguntas e respostas escatológicas

BIBLIOGRAFIA 159



 Agradecimentos  

 Agradecimentos

 Ao GRANDE E ETERNO DEUS, por 
ter-me agraciado com esse tão maravilhoso 
dom da escrita, principalmente nesta área, 
exegética.
 À minha querida esposa, Joseane Lima, 
que tem compreendido integralmente o meu 
ministério: ensinar por meio da escrita. Sempre 
comigo nos momentos de mais turbulências e 
tribulações. As vezes se faz necessário de privar 
para poder se concentrar em textos gregos, 
hebraicos e latinos. 
 Ao meu cunhado Joel Lima, bênção em 
minha família. 
 Ao Pastor Presidente da CONFRADESP 
e Ministério do Belém, José Wellington 
Bezerra da Costa pelos ensinamentos que nos 
transfere nas reuniões em nossa sede e o Pastor 
José Wellington Junior, presidente da CGADB. 
 Ao nosso pastor Setorial da Assembleia 
de Deus Ministério do Belém em Suzano Davi 
Reinaldo Fonseca, pelos projetos com minha 
família. 



 9 

Jean Carlos da Silva
 Ao preclaro pastor José Fernandes Filho, 
que de forma tão singela, honrosa e contundente 
fez menção aos meus modestos livros nas redes 
sociais. 
 Ao conferencista, escritor e pastor Enilson 
Heiderick, servo do Deus altíssimo, que tem nos 
indicado pelo Brasil, muito obrigado! 
 A todos dirigentes de congregação em 
nosso setor 13 - Suzano - SP que de forma 
honrada e singela me reconhecem como homem 
de Deus. Aos meus amigos Reginaldo de Jesus 
da congregação do Casa Branca 1 em Suzano, 
no qual me receberam de braços abertos e 
Claudionor, conhecido como ‘pastor Nor’. 
 Minha  profunda  gratidão aos  mestres  
e  doutores  das  Escrituras, dos  quais  cresci  
lendo  os  livros  desde os  meus  16 anos  
de  idade:  Pr. Antônio Gilberto, Pr. Abraão 
de  Almeida, Pr. Geziel  Gomes, Pr.  Elienai 
Cabral, Pr. Elinaldo Renovato,  Pr. Claudionor  
de  Andrade, Pr. Russell  Shedd, Pr. Esequias  
Soares,  Pr. Geremias do Couto,  Pr. Jeferson 
Magno, Pr. Eurico Bergstén (in memoriam), Pr.  
Emílio Conde  (in memoriam), Pr. Lawrence  
Olson (in memoriam), Pr. Severino  Pedro  (in 
memoriam), Pr.  Enéas  Tognini  (in memoriam)  
e  tantos  outros  mestres  e  doutores  da  Palavra  
espalhados  por  este Brasil  afora. Um discípulo 



 10 

Julgamentos na Bíblia  
apenas  reproduz aquilo  que  aprendeu do  seu 
mestre! Quando  aprendemos  em boa  escola, 
reproduzimos  somente  coisas  boas! (Lc  6.45)
 Ao pastor doutor, filósofo, professor e 
comentarista da CPAD, Douglas Baptista, pela 
honrosa e gratificante participação em meu 
ministério. 
 Ao presidente da AD ministério do Ipiranga, 
Pr. Alcides Fávaro e toda a presidência, e em 
especial ao nobre pastor setorial de Carapicuiba 
(que me consagrou ao presbitério), José Leanti 
Pinto, pra esse eu ‘tiro o chapéu’.
 Também agradeço a todos os pastores de 
regionais, setores do Ministério de Perus onde 
destaco alguns: Dr. Elias Cardoso, presidente 
desta obra, Daniel, Davi Bispo,  Antonio  
Lopes, Mailtom Santos, Custódio Valério, 
Antonio Baleeiro, Davi Gregório,  Joel, Jucelino  
Macedo,  Valter  Oliveira,  Jesiel  Pontes, Edney  
Gonsalves entre outros. 
 Aos doutores em Bíblia e exegese pastores 
José Elias Croce, Caramuru Afonso e Adayltom 
de Almeida (im memorian). Reconheço, vocês 
estão na minha frente, obrigado pelos conselhos 
e aprendizados pelo portal da Escola Dominical, 
Caped’s e outros eventos ligados à EBD. 



 11 

Jean Carlos da Silva
 Ao mestre em Hermenêutica Sagrada 
Pastor Roberto Carlos Cruvinel, que a quase 
8 anos atrás, com suas críticas, conselhos 
e sugestões fizeram-me crescer e chegar ao 
patamar que estou hoje. O pastor citado aqui 
tem exemplo de vida cristã e acadêmica.  
 Aos pastores do Ministério de Madureira 
em São Paulo e no Brasil que apoiam e nos 
convidam para aulas, pregações e palestras, 
são eles: Jasom Secundo, presidente em 
Carapicuíba, o  seu  primo,  Davi  Secundo  
presidente  da  AD  em  Curitiba  – PR. 
 Aos pastores da AD no Rio Grande Do 
Norte, minha igreja, Martim Alves, presidente 
desta igreja, Francisco  Oliveira que pastoreia 
a cidade de Macau, ao  Patriarca  Cícero,  na 
cidade Baraúnas,  (local onde ouvi a primeira 
promessa de meu ministério  do  ensino)  e em 
especial os pastores de Mossoró, minha cidade 
orgulhosa. 
 Aos  pastores  da  AD  em  Fortaleza  em  
especial  pastor Paulo Pinho, aos pastores do 
Piauí e Maranhão em especial o pastor João 
Batista. 
 Aos  pastores  da  AD  ministério  Paulistano  
em  especial ao Dr. Eliel e pastor Eli, entre 
outros obreiros deste abençoado ministério.  



 12 

Julgamentos na Bíblia  
Aos pastores de várias igrejas, comunidades 
em São Paulo e no Brasil que apoiam e nos 
convidam para aulas, pregações e  palestras,  
se  fosse  citá-los  precisaria  um livro  somente  
para isto.
 Aos  meus  alunos,  em  todos  os  pontos,  
seminários  e faculdades  de  São  Paulo,  que  
têm  aprendido  com  as  minhas simples 
interpretações e exegeses das Escrituras!
 Aos companheiros da santa vocação na 
oração permanente de todas as manhãs em 
nossa sede em Suzano. 

Professor Jean Carlos
Suzano, SP, 16  de Maio  2019



 Introdução

Alguém ao ler o título “Ex Positis” 
(isto posto) “Julgamentos numa visão 
Escatológica”, poderá pensar que seria o 

cúmulo da loucura? Bom, com termos complexos 
é res communis ominium (coisa comum a todos).

 Mais a tônica centralizada está mesmo na 
sentença interrogativa: Existe um relativismo 
abstrato ou concreto em conotação expositiva 
entre a Jurisprudência e a Escatologia? 
Terminantemente que sim!

 A justiça escatológica, a juridicidade 
exegética da Bíblia, a jurisconsultoria 
da penalização espiritual e a própria 
Jurisprudência Escatológica, estão espalhadas 
ao longo das passagens do AT como também 
do NT. Esta veracidade, por sua vez frenética, 
também é explícita, não precisa ser togado, 
escatólogo ou algum outro especialista em 
Escatofobia, para perceber as correlações 
entre os dois fatores predominantes. 

 A dedicatura escatológica tem pleno 
funcionamento, e é por sua vez existente em um 
cumprimento do pagamento do Deus Supremo 
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Juiz, entretanto, ninguém ficará sem a sua devida 
recompensa, tanto em sentido positivo como 
também em sentido negativo.

 Os Julgamentos numa visão Escatológica 
tem sua extensão no pagamento devido a todos os 
seres que praticaram delitos espirituais ou como 
é chamado de forma geral pelo Cristianismo: 
pecado. Em contrapartida, é importante, mas 
muito importante mesmo destacar que, nem 
sempre “crime” é “pecado” ou até mesmo o 
“pecado” seja “crime”. Por exemplo: alguns 
especialistas brasileiros, dizem que adultério é 
um ilícito civil e não crime, mas adultério por sua 
vez continua sendo pecado, mas não é crime; em 
caso de pedofilia, tanto é crime como é pecado; 
pregar em países islâmicos é considerado crime, 
porém pregar a palavra de Deus é pecado?

 Os Julgamentos numa visão Escatológica 
nada mais é do que um relato exposto de todos os 
julgamentos descritos na Bíblia Sagrada. Alguns 
julgamentos já foram realizados, outros estão em 
andamento e outros se realizarão no futuro.

 Seja bem-vindo à nossa exposição jurídica 
da Bíblia Sagrada, e que todos se conscientizem 
de que todos passarão por alguns tipos de 
julgamento: o homem, a mulher, o diabo, os anjos... 

CAPÍTULO 01

DEFINIÇÃO DO TERMO ESCATOLOGIA
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CAPÍTULO 01

DEFINIÇÃO DO TERMO ESCATOLOGIA
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O termo “escatologia” é um termo técnico. 
É formado por duas palavras gregas, veja;
“e)sxato/v, eschatos”. Substantivo grego 

traduzido por “último”;

“lo/gov, logos”. Tratado, estudo, doutrina.  
 
 Ao pé da letra, “Escatologia” significa 
“doutrina das últimas coisas”. Portanto, 
Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos 
da história da humanidade.  Outros autores a 
identificam como a doutrina das coisas finais. 
Fica claro que, de acordo com a exposição das 
escrituras, a Escatologia está relacionada com 
o campo profético, pois envolve o campo das 
profecias, com respeito essas verdades futuristas 
vejam o que disse o apóstolo João; 

“Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe 
deu para mostrar aos seus servos as coisas 
que em breve devem acontecer e que ele, 
enviando por intermédio do seu anjo, 
notificou ao seu servo João” (AP 1:1)  ARA

Formas de interpretação escatológica

 Está comprovado no contexto histórico 
que, ao longo dos séculos foram desenvolvidas 
diversas formas de se entender a Escatologia 
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Bíblica. Para efeito de uma boa compreensão 
destacaremos as principais delas:

Preterista 

 O termo “preterista”, de certa forma tem 
ligação com o termo da Gramática da Língua 
Portuguesa “pretérito”; que por sua vez tem ligação 
com o “passado” ou algo do passado. Agora, com 
respeito à Escatologia, “preterista”, é a forma 
interpretativa que diz que os acontecimentos 
(uma boa parte) já ocorreram na época do Império 
Romano. Segundo este pensamento, a expressão 
“últimos dias”, já teria acontecido.

Futurista

 Esta forma interpretativa considera a maioria 
dos eventos escatológicos como já acontecidos e 
os capítulos 4-22 do livro do Apocalipse, como 
ainda não cumpridos.

Histórica

 Nesta forma de entendimento escatológico, 
as mensagens em Daniel, Ezequiel e principalmente 
no livro do Apocalipse, já aconteceram em toda 
a época da Igreja, e ainda continuam dentro do 
quadro eclesiológico nos nossos dias.
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Idealista

 Neste particular, considera os eventos 
escatológicos como simbólicos. Neste modo de 
entender, a Escatologia não terá qualquer efeito 
prático sobre a humanidade. 
Síntese das escolas interpretativas

Escola existencial 

 O principal expoente da formulação 
existencial, foi mesmo Rudolf  Bultmann (1884 
- 1976). A formulação existencialista já era 
presente no campo filosófico, de acordo com os 
comentaristas contemporâneos. Bultmann não 
escreve como especialista em teologia sistemática, 
mas, como estudioso do Novo Testamento. 
Vejamos as principais afirmações da escola;

• Ele tem um método, fazer separação 
principal do seu pensamento;

• Interpretou a escatologia com uma 
visão existencialista filosófica;

• Cria que Jesus entendia o reino de 
Deus como futuro e a consumação, 
como futuro próximo.
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Escola consistente

 Sobre a origem do termo, está entre 
Joahanes Weiss e Albert Schwetzer (1875- 1965). 
Desenvolveu a amplitude da escola interpretativa, 
que acreditava que as ações de Cristo eram 
escatológicas. De acordo com alguns relatos 
históricos, a escola consistente se formou da 
divisão, do cisma dos liberais. Alguns ensinos de 
Schwetzer tinham interpretação já para aqueles 
dias, em referência à Escatologia.

Escola realizada

 O principal expoente da Terra foi Charles 
Dodd (1884- 1973). De acordo com o ponto de vista 
de Dodd, as previsões das sagradas escrituras já 
se cumpriram nos tempos bíblicos. Ele sustentava 
ainda que, no momento presente, já não nos resta 
nenhuma especulação profética. De certa forma, a 
Escatologia realizada tem certo paralelismo com a 
Escatologia consistente. Sendo que a Escatologia 
realizada era antagônica aos ensinos de Cristo 
como futuros. Por esta razão o nome “realizada”.

Escola individual

 Neste particular interpretativo, com 
referência ao contexto escatológico, a Escatologia 
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pessoal ou individual acreditava que o contexto 
escatológico está relacionado ao indivíduo. Isto se 
referindo a sua morte, estado intermediário e outras. 
Neste particular, o contexto escatológico nada tem 
a ver com Israel ou Igreja, somente ao indivíduo.

Aquilo que cremos relacionado ao tema

“CREMOS, professamos e ensinamos 
que a Segunda Vinda de Cristo é um 
evento a ser realizado em duas fases. 
A primeira é o arrebatamento da Igreja 
antes da Grande Tribulação, momento 
este em que “nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados” (1 Ts 4.17); a 
segunda fase é a sua vinda em glória 
depois da Grande Tribulação e visível 
aos olhos humanos: “Eis que vem com 
as nuvens, e todo olho o verá, até os 
mesmos que o traspassaram; e todas 
as tribos da terra se lamentarão sobre 
ele. Sim! Amém!” (Ap 1.7). Nessa vinda 
gloriosa, Jesus retornará com os santos 
arrebatados da terra: “na vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo, com todos os seus 
santos” (1 Ts 3.13).” (declaração de fé 
das Assembleias de Deus pg.



CAPÍTULO 02

ETIMOLOGIA DE ALGUNS TERMOS 
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CAPÍTULO 02

ETIMOLOGIA DE ALGUNS TERMOS 
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Juízo 

Este termo pode ser aplicado em diversos 
ângulos. É um dos principais termos ligados 
ao sistema escatológico. Também, não devo 

deixar de salientar, que está amplamente ligado 
aos campos jurídico, teológico e linguístico.

O termo em sentido jurídico

 De acordo com Dr. Donaldo Felipe, em seu 
importante dicionário jurídico, define o termo 
como: “foro ou tribunal no qual se julgam e 
sentenciam pleitos...”. Já o Dr. Leib Soibelman, 
apresenta em seu Dicionário Geral de Direito 
praticamente o mesmo sentido do exposto acima.

O termo em [o] Antigo Testamento

 O termo no AT aparece em ARC mais de 170 
vezes e é lógico, com vários termos em hebraico.

a) jpv - Shâphat
Este verbo hebraico é um dos que ocorre com 
maior frequência em [o] AT. Este até atravessa o 
sentido básico de julgar, sendo assim, para esta 
direção do verbo, basta ler os seguintes textos: (Ex 
2: 14; 1 Sam 8: 20). Mas, dependendo do contexto, 



 26 

Julgamentos na Bíblia  
o verbo pode ter os seguintes sentidos: “julgar, 
decidir, exercer a função de juiz”, como assim o 
fez Moisés (Ex 2: 14).

 O termo também pode ter o sentido de 
“resolver”, mas resolver o que? Depende de 
qual assunto se ponha a resolver. De acordo com 
alguns entendidos em hebraico, ‘juízo’ era um 
termo comum na nação de Israel.

O termo em [o] NT

 O termo aparece em ARC em [o] NT mais 
de 60 vezes, a primeira vez que aparece está 
localizado em Mateus 5: 21.

a) kri/nw - krinô

 Este verbo grego em foco, envolvendo 
todas as conjugações, aparece mais de 30 vezes 
em todo o NT. Ele carrega uma amplitude de 
significados, por exemplo: pode ter o sentido de: 
“separar”, “distinguir”, sendo assim, com sentido 
de “selecionar”, juízo, também pode observar o 
sentido de seleção (ver At 24: 25; Hb 6: 2). Ainda 
mais um sentido pode ser acrescentado, como o 
de julgar ou até mesmo observar (1 Co 11: 13). 
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 Uma grande realidade do verbo ‘krinô’ 
é o sentido de peculiar do termo ‘juízo’ que é 
“interpretar”, sendo assim, um juízo não precisará 
de interpretação? As verdades espirituais daqueles 
que possuem o Espírito Santo não precisarão de 
interpretação? (1 Co 2: 13).

a) kri/siv - krissis
 Aqui já temos um substantivo, procedente 
do mesmo radical já alistado e basicamente 
significa “juízo” ou “julgamento”. Agora, é 
importante salientar que às vezes o termo 
indicará, dependendo do contexto, “sentença” ou 
até mesmo “ato condenatório” (Mt 23: 33; Jo 5: 24).

 Observe que ARA traduz (Jo 3: 17) o 
substantivo em foco como ‘julgamento’, já KJA 
como ‘condenar’. Na realidade todos os termos 
provenientes do radical sempre empregam sentidos 
jurídicos rigorosos, sempre ato sentencial. Portanto, 
o termo será passivo de mudanças de tradução 
dependendo do contexto (Jo 8: 10; Rom 8: 34).

O termo em latim

 O termo proveniente do latim e usado na 
vulgata é iudicio, aparece pelo menos 88 vezes na 
vulgata. Pelas dificuldades de línguas clássicas 
entre o “i” e o “j”, no Dicionário de Latim, do 
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Ministério da Educação, temos “judicio”, com “J” 
em vez de “iudicio”, com “I”.  De “judicio” deu 
origem ao termo “judicial”.

 O termo “judicio” tem correlação com o 
mesmo radical, que é o substantivo “judicium”, 
empregado em latim como termo técnico e tendo 
alguns sentidos, veja:

a) SENTIDO PRÓPRIO: (muito comum em 
língua latina) Neste particular, “judicio” tem o 
sentido como uma ação de julgar ou um ofício de 
um juiz;

b) SENTIDO AMPLO: 

 Neste âmbito, o termo “judicium”, encabeça 
o sentido de ação judicial ou até mesmo um 
processo de investigação judicial;

c) SENTIDO FIGURADO: 

 Com muitos termos latinos, grego, hebraico 
e em língua portuguesa, tem sua conotação 
figurativa como “juízo”, “opinião” (por este 
motivo que às vezes as opiniões se divergem 
consideravelmente) ou até mesmo “parecer”. 
Também em sentido figurado o termo ‘juízo’ se 
aplica à faculdade de julgar, a razão e a inteligência.
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 De uma forma ou de outra, o substantivo 
“judicium” sempre está associado ao ato judicial. 

Tribunal 

 Dos termos no contexto estudado, em 
minha opinião é este um dos mais amplos.

O termo em sentido jurídico
 De acordo com o Dr. Felipe, o termo ‘tribunal’ 
indica: “conjunto de magistrados que constituem 
em órgão judiciário”.  Em contrapartida, o Dr. 
Leib, apresenta uma casa onde se processam 
diversos assuntos e se resolvem as causas. 

O termo em latim

 Dois termos latinos principalmente onde 
aparecem em vulgata latina. Devo destacar dois que 
são utilizados para a Língua Portuguesa, são eles:

a) “judicium”

b) “tribunal” 

 O primeiro alistado acima é intercalado 
com juízo, estudado anteriormente. Já o segundo, 
envolvendo todos os seus correlacionados, 
aparece mais de 15 vezes na vulgata latina.
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a) SENTIDO PRIMITIVO:

 O substantivo em foco tinha como sentido 
de um tribuno (orador de assembleias políticas) 
onde se sentavam; a partir daí, passou a designar 
local de assentos de magistrados ou juízes. Então, 
o termo indica que alguém vai se sentar (juiz) 
para ‘resolver’ um assunto qualquer.

O termo em [o] Antigo Testamento 

 Em a língua hebraica temos um termo que 
aparece com certa frequência no AT. 

a) aseKi- Kisse’

 Este substantivo hebraico é um dos que 
mais aparece em [o] AT, contudo, na maioria das 
vezes é traduzido por ‘trono’ (Dt 17: 18; 1 Re 1: 
46; 2 Re 10: 30; 2 Cr 6: 10; Et 1: 2). Este termo em 
hebraico indica basicamente ‘cadeira’ ou ‘assento 
de honra’ ou até mesmo ‘trono’. Sendo assim, 
na ideia do termo em foco, ‘tribunal’ seria um 
assento de honra.

b) !j’l.v’i- Shaletan

 Já este substantivo aparece como menos 
frequência em o AT do que o primeiro alistado 
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acima. Contudo traz mais uma ideia de ‘domínio’, 
‘soberania’ (Dn 4: 23; 6: 27). Sendo assim, na ideia do 
termo hebraico em foco, “tribunal” é soberania ou 
domínio. Devemos prestar atenção que depende 
de sua tradução, em cada contexto enunciado.  

O termo em [o] NT

 No NT a primeira ocorrência do termo 
‘tribunal’ em ARC se dá em Mateus 27: 19. Já 
em ARA se dá em Mateus 5: 22. Nestas duas 
ocorrências KJA traduz ambas as passagens 
também como ‘tribunal’. Das treze ocorrências 
do substantivo em foco em ARA, encontramos 
pelo menos três termos gregos distintos, veja:

a) Sune/drion - synédrion

 Observe que em ARA traduz este 
substantivo como ‘tribunal’. Aqui o termo 
é sinédrio, isto é; o alto conselho ou o mais 
elevado corpo de governo, julgamento nativo 
na Judeia. Sendo assim, traz uma ideia de 
relação ou correlação com questões judiciais. 
De acordo com a Bíblia, o sinédrio tinha poder 
para resolver questões pendentes (At 5: 31-36).

b) bh=ma – bêma
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 Inicialmente, este substantivo indicava 
apenas um ‘passo’ ou uma ‘passada’ (At 7: 5). Mas 
encontramos em dez ocasiões aproximadas, o 
termo ‘bêma[tos]’ indica uma relação ao ‘tribunal’ 
de julgamento (At 18: 16, 17 Rom 14: 10; 25: 17). 
Ainda outros termos poderiam ser traduzidos 
por tribunal. No tribunal encontramos as casas 
de audiência judiciais. No tribunal é o local onde 
uma pessoa é julgada. 

Sentença  

 Este substantivo aparece muito mais em 
ARA do que em ARC, já que ambas as traduções 
se intercalam em sua tradução. 

 De acordo com o Dr. Leib, principalmente 
a sentença condenatória é a questão que decide a 
questão fundamental de uma determinada causa. 
Já o Dr. Donaldo, define o substantivo como uma 
decisão que o juiz ou tribunal profere sobre a 
quem for direcionada.

 Basicamente, encerra o pensamento moral 
ou da opinião judiciosa. 

Gr. Krissis ------------juízo – sentença – condenação 
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 Em Jurisprudência Escatológica, haverá 
diversas sentenças que serão pronunciadas pelo 
Supremo Juiz, Jesus Cristo. Estes acontecimentos 
acompanharão ao longo do estudo. 

Condenação   

 Este substantivo aparece com mais 
frequência na versão ARC: mais de 20 vezes. 
De acordo com o Dr. Leib, ‘condenação’ seria 
a sentença que condena o réu. A condenação 
seria o ato ou efeito de julgar. Sendo assim, 
existem basicamente duas formas de sentença, a 
condenatória e a absolutória. Em Escatologia, a 
sentença condenatória será para aqueles, que:

a) Amarem as trevas (Jo 3: 15-19);

b) Não crerem em Jesus como Salvador (Jo 5: 24);

c) Praticarem de ofensas (Rom 5: 16);

d) Participarem da Ceia indignamente (1 Co 11: 
23).



CAPÍTULO 03

JULGAMENTO DO PECADO ORIGINAL 
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É evidente que todo o processo de um 
julgamento não é instantâneo, isto é, de 
acordo com alguns especialistas em Direito. 

Abaixo segue os passos básicos:

Aquisição da notícia

 Nesta parte se dá a informação do 
acontecido, quando se tem a notícia de um 
determinado crime ou pecado.

A prisão 

 De acordo com o Dr. Leib, prisão é uma 
espécie de perda de liberdade pessoal nos casos 
descritos na Legislação Brasileira. Para apenas 
averiguação de um processo escatológico, 
destacaremos apenas dois tipos básicos de 
prisão: a preventiva e a provisória. No primeiro 
termo, apenas uma medida cautelar é decretada, 
enquanto que, o segundo se refere a uma espécie 
de prisão que não decorre de uma sentença 
condenatória transitada em julgado. Além destes 
termos, temos: o processo, dentro deste processo 
de desenrola uma investigação d[os] fatos, a fim da 
averiguação dos mesmos, concluído o tal inquérito, 
temos a audiência ou julgamento e sentença.
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 É evidente que a alguns dos termos alistados 
acima se devem considerações mais amplas, haja 
vista que quem vos escreve não é especialista em 
Direito.

Aquisição da notícia no âmbito escatológico

 Quando se deu a aquisição da notícia de tal 
crime (pecado)? A aquisição desta notícia d[os] 
pecados de nossos pais se deu no Éden. 
 
 De acordo com a Bíblia, o primeiro homem 
foi criado por Deus, veja;

“E disse Deus: Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança; 
e domine sobre os peixes do mar, e sobre 
as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre 
toda a terra, e sobre todo réptil que se 
move sobre a terra” (Gn 1: 26).

 Esta é a primeira vez que aparece a palavra 
homem tanto em ARC como em ARA. Vem do 
hebraico ‘Adam, que aparece mais de 360 vezes 
em [a] Bíblia Hebraica. O substantivo hebraico é 
traduzido às vezes por homem e também como 
Adão. A notícia de seu fracasso e sua queda 
‘crime’ tem aqui, veja:
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“Ora, a serpente era mais astuta que 
todas as alimárias do campo que o 
SENHOR Deus tinha feito. E esta disse 
à mulher: É assim que Deus disse: Não 
comereis de toda árvore do jardim?

2 E disse a mulher à serpente: Do fruto 
das árvores do jardim comeremos,
3 mas, do fruto da árvore que está 
no meio do jardim, disse Deus: Não 
comereis dele, nem nele tocareis, para 
que não morrais.

4 Então, a serpente disse à mulher: 
Certamente não morrereis.

5 Porque Deus sabe que, no dia em que 
dele comerdes, se abrirão os vossos 
olhos, e sereis como Deus, sabendo o 
bem e o mal.

6 E, vendo a mulher que aquela árvore 
era boa para se comer, e agradável 
aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto, e 
comeu, e deu também a seu marido, e 
ele comeu com ela.
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7 Então, foram abertos os olhos de 
ambos, e conheceram que estavam nus; 
e coseram folhas de figueira, e fizeram 
para si aventais” (Gn 3: 1-7).

 Aqui temos o relato d[o] acontecido. A 
mulher colocou a culpabilidade à serpente, o 
homem por sua vez à mulher. Este fato também é 
descrito por Paulo (Rom 5: 12).

A prisão no âmbito escatológico

 Qual foi sua prisão? (a de Adão). É evidente 
que no ato flagrante (Deus tudo vê) eles não foram 
a uma prisão física ou delegacia, é meramente 
espiritual e simbólico. 

Um pouco sobre a morte 

 O termo em si é simples de responder, 
porém, o conteúdo profundo e sistemático 
não é tão simples assim. Como substantivo 
feminino o termo “morte” fala de: ato ou efeito 
de morrer, fim da vida animal ou vegetal, saída 
da alma do corpo. Deu para observar que, de 
todos os temos acima, nenhum é desconhecido. 
De acordo com o IBEP (instituto Brasileiro de 
Edições Pedagógicas), existem, entre verbos, 
adjetivos e substantivos, sessenta e cinco (65), 
termos diretos e ligados ao termo “morte”.
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Morte no contexto filosófico

           A morte é a única certeza do homem (apesar 
de que no campo espiritual temos outras), com 
tal certeza, torna-o certo o seu fim. O homem 
é finito. A filosofia tinha a morte simbólica na 
prática, exemplo disto é o nascimento, que é 
considerado como primeira “morte”, por este 
motivo é relacionado à primeira perda, primeira 
separação. O que acontece com o cordão 
umbilical? Acontece que a vida no útero materno 
“encara” o novo habitat, o novo ambiente. O 
grande filósofo Platão resumiu, seu pensamento 
sobre a morte como liberdade de espírito. Outros 
filósofos também falaram sobre o tema.  
                                       
Morte no contexto bíblico

 O termo grego traduzido é “qa/natov, 
thanatos”, este aparece diversas vezes no NT. O 
termo tanto pode referir-se à morte natural (Mt 10. 
21; 20. 18; Jo 11. 1), como a morte espiritual (Mt 4. 16; 
Jo 8. 51; Rom 1. 32). Em primeira instância, o termo 
grego, refere-se à separação do corpo da alma, isto 
é, o homem interior separa-se do exterior. O termo 
também traz um sentido de separação eterna do 
homem da pessoa de Deus (morte eterna). A 
morte então seria a separação do corpo da alma. 
A morte para o servo de Deus é como um veículo, 
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para Ele. A Bíblia diz que é; reunir-se ao seu povo 
(Gn 49.33), dormir com os seus pais (Dt 31. 16), 
voltar ao pó (Sl 104. 29), dormir (Jo 11. 11), espirar 
(At 5. 10), desfazer-se de nossa casa terrestre (2 
Co 5. 10). Lembrando que a morte não é o final, 
mas o “início” de uma nova etapa da existência 
humana. Isto nada tem a ver com a doutrina 
espírita da reencarnação. De certa forma a morte 
seria como “o término da existência humana”.

Outras definições

 Indo um pouco a fundo, teologicamente 
falando, morte seria a separação do corpo da 
alma. A morte teve introdução no mundo em 
consequência do pecado de Adão e Eva (Gn 2. 
17), como na Bíblia Adão é representante de toda 
a humanidade, logo, toda a humanidade peca 
e morre (Rom 5. 13-15). Agora, a Bíblia diz que 
Cristo reverteu os efeitos da morte, veja;

I Coríntios 15. 54-57

“E, quando este corpo corruptível se 
revestir de incorruptibilidade, e o que 
é mortal se revestir de imortalidade, 
então, se cumprirá a palavra que está 
escrita: Tragada foi a morte pela vitória.
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55 Onde está, ó morte, a tua vitória? 
Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
56 O aguilhão da morte é o pecado, e a 
força do pecado é a lei.

57 Graças a Deus, que nos dá a vitória 
por intermédio de nosso Senhor Jesus 
Cristo”.

 A Bíblia fala de diversos tipos de morte. 
Comprovação científica de vida após a morte

 O termo foi muito debatido por grandes 
pensadores como; Platão, Aristóteles, entre 
outros.  A vida após a morte e o retorno após a 
morte clinicamente comprovada, tem sido objeto 
de muita discussão em nossos dias. A ideia de 
retorno após a morte clínica serve como grande 
fundamento da imortalidade da alma. Existem 
diversas provas científicas e clínicas sobre 
pessoas que já haviam morrido e estas pessoas 
puderam perceber, de acordo com o testemunho 
de especialistas, a sensação da morte. 

 É com base nestas experiências e em 
alguns lugares das escrituras que afirmamos 
que a morte clínica não é o término das 
concepções espirituais do homem. A Tanatologia 
(ciência que estuda a morte e o ato de morrer) 
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tem como perita a Doutora Elizabet K., diz 
que ela teve diversas experiências na área. 
 A doutora em um dos seus escritos disse o 
seguinte:

“As pessoas que abandonaram seus 
corpos físicos, foram saudadas por 
alguém, há quem muito estimava 
algumas pessoas...”

 De acordo com a Bíblia Sagrada, quando 
os primeiros pais pecaram, sua morte espiritual 
ocorreu imediatamente, pelo menos é o que eu 
acho de (Gn 2: 17). Hoje, em nossos dias, está 
bem claro que esta morte é uma espécie de prisão 
espiritual no pecado. 

Processo em andamento 
 De acordo com a Bíblia, depois do 
pecado de Adão e Eva, todo pessoa entra 
neste mundo com uma natureza pecaminosa 
(Rom 5: 12; 1 Jo 8). Sendo assim, esta é a 
investigação conclusiva: todos pecaram.
 Fica muito claro em [a] Bíblia Sagrada que 
Adão, após o seu ato pecaminoso deu origem ao 
pecado de todos, assim sendo, este é o pecado 
original, isto é, todos já nascem com ele, não tem 
como alguém escapar (1 Co 15: 21). Adão, também 
é conhecido por alguns especialistas como pai da 
humanidade caída.
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O julgamento que nos livraria

 Esta audiência se deu no primeiro século. 
Está registrado por todos os quatro evangelistas. A 
fim de facilitar a compreensão de todos os leitores 
(as), resumo todo o processo deste julgamento, 
que nos livrou da culpabilidade, veja;

a) De acordo com a Bíblia, este 
julgamento começou com a Prisão de 
Jesus descrita nos evangelhos (MT 26: 
47-56; Mc 14: 43-52);
   
b) Também temos a participação 
religiosa de Anas e Caifás (Jo 18: 1-4; Lc 
22: 54-65);

c) A alta coorte judaica participou desta 
condenação (LC 22: 66-71);

d) Encontramos também na Bíblia a 
participação dos procuradores romanos 
em seu julgamento (MT 27: 2-14; Lc 23: 
27-30), depois a sentença: condenação à 
crucificação (MT 27: 35).
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O julgamento que nos livraria

 O julgamento do pecado original se deu na 
cruz. De acordo com a Bíblia Sagrada, o Senhor 
Jesus em seu corpo recebeu a sentença divina, 
praticando a morte de cruz pelos pecadores. 
Para esta verdade, basta observar os seguintes 
textos (Jo 5: 25; 1 Pe 2: 24). A leitura de sentença 
no âmbito deste julgamento. Neste julgamento, 
do pecado original, devo destacar dois tipos de 
sentença, a saber:

a) SENTENÇA CONDENATÓRIA:

 Esta já entra em vigor sumariamente àqueles 
que não creem em Jesus, nem aceitam o ‘recurso’ 
empregado por Cristo na cruz (Jo 3: 17, 18);

b) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA:

 Esta está em vigor atualmente para 
aqueles que entrarem com pedido de recurso 
na cruz. Assim sendo, quem está em Cristo, 
ou seja, aquele que apelou ao STD (Supremo 
Tribunal Divino) foi acatada a posição de ser 
uma nova criatura e nem uma condenação 
mais está ou lhes é atribuída em virtude do 
ex-réu estar atualmente em Cristo (Rom 8: 1).

CAPÍTULO 04

JULGAMENTO DOS PECADOS DOS CRENTES
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Este julgamento penso eu, é onde Cristo mais 
‘trabalha’, já que no mundo existem crentes 
por todas as partes. 

Aquisição da notícia no âmbito escatológico

 Este particular é muito genérico, já que 
envolve questões d[a] atualidade. É evidente que 
nesta aquisição, me refiro aos dias atuais. 

Processo cabível ao cristão

 Não é porque temos Cristo como nosso 
grande advogado que vamos sair por aí pecando, 
pecando... Devemos fazer um autojulgamento 
diariamente. De certa forma, todos os cristãos 
pecam diariamente, contudo, não vivem na 
prática contínua do pecado (1 Jo 1: 8-10). Em minha 
modesta opinião, cabe aos cristãos vigiarem 
constantemente, fazendo sua parte, confessando 
seus pecados e colocando-se diante d[o] Senhor.

Análise detalhada de 1 Pedro 4: 17

 De acordo com este versículo, vejam nele 
que devemos dar um passo, de acordo com a 
Bíblia. No texto parece algo coletivo, mas também 
devemos levar em sentido individual. 
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Processo cabível ao advogado

 De acordo com a Bíblia, o objetivo de João é 
pedir que os seus leitores não pequem.  Observe 
o verbo empregado pelo apóstolo é hamartête 
aoristo do subjuntivo ativo. O modo subjuntivo 
funciona como uma probabilidade, sendo assim, 
João está escrevendo a eles a fim de que eles não 
tenham como resultado o pecado, contudo, mesmo 
assim, vindo acontecer, eles teriam um advogado.

O termo advogado em latim

 O termo é proveniente do latim advocatus 
e carrega os seguintes sentidos, veja;

a) Ajudante;

b) Defensor.

 No caso do grego, o termo é paraklêtos e 
significa: ajudador, intercessor e  advogado. 

 Devemos salientar que porque temos Cristo 
como advogado, não devemos abusar em pecar 
continuamente. Quem julga os pecados atuais 
cometidos pelos crentes é Jesus Cristo, nosso 
advogado. Agora, chegará um tempo que ELE 
atuará como Supremo Juiz. 

CAPÍTULO 05

TRIBUNAL DE CRISTO
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Definição

Diversas teorias têm se levantado em 
torno dessa tão importante doutrina 
bíblica: a doutrina do tribunal de 

Cristo. Isto, também, é tido como normal. Pois 
ocorre em todos os eventos escatológicos. É 
claro que existem muitas passagens bíblicas 
de difícil interpretação, porém, não devemos 
tentar “adivinhar” o que diz o texto sagrado. 

 Encontramos no original grego o termo 
traduzido por  “tribunal”,  é “bh/ma, bêma”, 
significa uma “grande plataforma” ou “plataforma 
elevada”, como aquela usada pelos oradores, 
pelos árbitros das competições esportivas ou ainda 
pelos juízes em seus exercícios formais. Paulo fez 
uso deste termo, sabendo que seus leitores de 
certa forma estavam associados diretamente aos 
tribunais romanos. Com isto, ele faria compreender 
de imediato que isto se trataria de uma questão 
solene ou de natureza importantíssima.

OUTROS TRIBUNAIS NO NOVO 
TESTAMENTO

O tribunal de Pilatos  Mateus 27. 17 – 19
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“17 Estando, pois, o povo reunido, 
perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis 
que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, 
chamado Cristo?

18 Porque sabia que, por inveja, o tinham 
entregado.

19 E, estando ele no tribunal, sua mulher 
mandou dizer-lhe: Não te envolvas com 
esse justo; porque hoje, em sonho, muito 
sofri por seu respeito”.

O tribunal de Herodes Atos 12. 20 -22

“20 Ora, havia séria divergência entre Herodes e 
os habitantes de Tiro e de Sidom; porém estes, de 
comum acordo, se apresentaram a ele e, depois 
de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, 
pediram reconciliação, porque a sua terra se 
abastecia do país do rei.
 
21 Em dia designado, Herodes, vestido de trajo 
real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra;

22 e o povo clamava: É voz de um deus, e não de 
homem!”
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O tribunal de Gálio  Atos 18.12

“12 Quando, porém, Gálio era procônsul 
da Acaia, levantaram-se os judeus, 
concordemente, contra Paulo e o 
levaram ao tribunal,

13 dizendo: Este persuade os homens a 
adorar a Deus por modo contrário à lei.

14 Ia Paulo falar, quando Gálio declarou 
aos judeus: Se fosse, com efeito, alguma 
injustiça ou crime da maior gravidade, ó 
judeus, de razão seria atender-vos;
15 mas, se é questão de palavra, de 
nomes e da vossa lei, tratai disso vós 
mesmos; eu não quero ser juiz dessas 
coisas!

16 E os expulsou do tribunal.

17 Então, todos agarraram Sóstenes, o 
principal da sinagoga, e o espancavam 
diante do tribunal; Gálio, todavia, não 
se incomodava com estas coisas”.
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O tribunal de Felix  Atos 25.6

“14 Como se demorassem ali alguns 
dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, 
dizendo: Félix deixou aqui preso certo 
homem,

15 a respeito de quem os principais 
sacerdotes e os anciãos dos judeus 
apresentaram queixa, estando eu em 
Jerusalém, pedindo que o condenasse”.

O tribunal de Cristo (Rom 14.10; 2 CO 5.10).

CONCEITOS ERRÔNEOS 
SOBRE O TRIBUNAL DE CRISTO

a) O tribunal de Cristo não julgará 
pecados (Rom 8.1);

b) O tribunal de Cristo não decidirá o 
nosso destino eterno, pois quem subir no 
momento do arrebatamento da igreja, a 
salvação se completará, não havendo 
mais risco de perdê-la. 

 O tribunal de Cristo será depois do 
arrebatamento da igreja. Será nos ares, 
“imediatamente” teremos as prestações de 
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contas ou a entrega de galardões (Hb 7. 27). 
O juiz será o próprio Cristo, já que o pai lhe 
concedeu todo direito de julgar (2 Tim 4. 8; Jo 
5. 22). O julgamento será individual. Os crentes 
serão julgados coletivamente em massa, porém, 
cada um responderá individualmente. Naquele 
dia serão tantos como areia da praia... O método 
que o juiz usará para este julgamento a Bíblia não 
deixa claro, porém, o importante mesmo é fazer 
parte do  arrebatamento da igreja. O tribunal de 
Cristo será ocasião em que cada crente receberá 
o seu galardão. No AT, existem diversas raízes 
hebraicas que expressam o vocábulo galardão. 
No NT, o verbo grego “a)podi/dwmi, apodidômi”, 
e o substantivo “mistos” tem o significado de 
pagamento ou recompensa por algum serviço 
prestado, quer seja bom ou mal. Se forem incluídas 
todas as formas correlatas em português, a ideia 
de galardão aparece 101 vezes na Bíblia. 

 Os galardões que Jesus prometeu aos 
seus discípulos estavam sempre ligados à ideia 
de autonegação e o sofrimento por amor ao 
Evangelho, (Mt 5.3-12; Mc 10.29). 

Recompensa instantânea

a) Todo aquele que busca a Deus (Hb 
11.6);

E



 58 

Julgamentos na Bíblia  
b) Todo o que ceifa (Jo 4,36);

c) O que planta (I Co 3.8);

d) Aqueles que ensinam a palavra de 
Deus (Dn 12.1);

e) Aqueles que se lembram dos irmãos 
encarcerados (Hb 10.34);

f) Oração e jejum (Mt 6. 4);

g) O que hospeda um servo de Deus em 
sua residência (Mt 10. 41);

h) Os que sofrem por amor a Cristo (Mt 
5. 11);

i) A atenção voltada para os inimigos 
(Lc 6. 35).

QUALIDADE DA RECOMPENSA

a) Contemplar a face do Senhor (Sl 17. 
15);

b) Contemplar a glória de Cristo (Jo 17. 
24);
c)  Estar com Cristo (Jo 12. 26);
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d) Ser glorificado com Cristo (Rom 8. 
17);

e) Reinar com Cristo (2 Tim 2. 12);

f)  Herança de tudo (Ap 21. 7);

g)  Brilhar como as estrelas (Dn 12. 2);

h) Residência eterna nos céus (2 Co 5.1);

i) Descanso (Hb 4.9);

j) Tesouro no céu (Mt 19. 21). 
 

 Todo cuidado é pouco, para que não sejamos 
considerados como trabalhadores vãos. 

ELEMENTOS SUJEITOS AO JULGAMENTO

a) Ouro: são as obras que foram feitas 
em Deus (Pv 10. 19);

b) Prata: são as obras que foram feitas 
com um espírito de conciliação (Mt 18. 
35);
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c) Pedras preciosas: são as obras que 
foram feitas através dos dons do Espírito 
Santo (Col 1. 29);
d) Madeira: são as obras que foram feitas 
humanamente;

e) Feno e Palha: são as obras que foram 
feitas sem nenhum proveito, estes 
materiais não resistem ao fogo (Is 15. 6; 
Jr 23. 28). 

 Não devemos confundir o tribunal de Cristo 
com o do trono branco, um não tem nada a ver 
um com o outro. O tribunal de Cristo será depois 
do arrebatamento da igreja, em contra partida, o 
do trono branco será logo após o milênio.

CAPÍTULO 06

JULGAMENTO DO ANTICRISTO E FALSO PROFETA
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Outro grande evento antes do milênio será 
logo após os acontecimentos que foram 
expostos anteriormente. 

 
Apocalipse 19. 20, 21

“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 
ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais 
foram mortos com a espada que saía da boca do 
que estava assentado sobre o cavalo, e todas as 
aves se fartaram das suas carnes”.
 
O que é o julgamento da besta?

 É o processo de justiça aplicado por Cristo 
sem direito a apelarem para outras instâncias, 
no qual serão submetidos os personagens: 
Anticristo e o Falso Profeta, ambos vistos no livro 
do Apocalipse como as duas bestas descritas no 
Apocalipse 13.
 
Por que serão julgados?

 De acordo com a exposição Bíblica temos: 
O Anticristo por imitar a Cristo e se colocar em 
seu lugar (2 Tess 2. 1-4). Já o Falso Profeta por 
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coagir, atribuir e forçar os homens a adorarem 
ao Anticristo, sendo que esta glória e adoração 
pertencem exclusivamente a Deus.

Qual será a sentença?

 Será irrecorrível: o lago de fogo (Ap 19. 
10). Inclusive o inaugurando. De acordo com o 
livro do Apocalipse, tanto o Anticristo como o 
Falso Profeta,  serão os grandes agentes de falsos 
milagres. Ambos serão lançados vivos no lago 
de fogo, repito, o Anticristo e o Falso Profeta 
inaugurarão o lago de fogo, que também é 
chamado na Bíblia de fogo eterno, e outros nomes 
mais conforme já estudado no volume dois. 

 O que fica claro aqui é que a urgência de 
Deus em sentenciá-los é tanta, que ambos serão 
lançados vivos (isto mesmo: vivos) no ardente lago 
de fogo. O Anticristo e o Falso Profeta ambos irão 
imediatamente humilhados ao seu local merecido. 
Sendo assim, os dois não provarão o curso normal 
da morte, como aconteceu com Enoque e com 
Elias, que foram honrados (Gn 5. 24; 2 Re 2. 1).  
O Anticristo e o Falso Profeta não provarão o 
curso normal da morte, mas serão humilhados. 
 

“E a besta foi presa e, com ela, o falso 
profeta, que, diante dela, fizera os sinais 
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com que enganou os que receberam o 
sinal da besta e adoraram a sua imagem. 
Estes dois foram lançados vivos no 
ardente lago de fogo e de enxofre”

 
 O que acontecerá com o exército do 
Anticristo está relatado no (v. 21). 
 
 “E os demais foram mortos com a espada 
que saía da boca do que estava assentado 
sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das 
suas carnes”. O texto Bíblico nos informa que 
o instrumento usado por Cristo é a “espada” 
(Ap 19. 21). Agora, se esta espada é literal ou 
figurada é objeto de muita discussão. É possível 
sair uma “espada” da boca de Cristo? Talvez isto 
não tenha sentido ou talvez não fosse isto o que 
João realmente queria mostrar. É mais provável 
que esta “espada” represente a sua voz de 
autoridade, poder, sendo assim, a voz de Cristo 
sairá como uma espada para matá-los. Confesso 
aos meus leitores (as), contudo é duvidoso. 

 Neste momento os corpos jogados ao chão 
servirão de alimento para as aves (v. 21) sendo 
assim, será o fim dos assessores do Anticristo. 
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Questões importantes depois da matança
 

a) Apesar de a Bíblia dizer que 
todas as nações se ajuntarão no 
vale (Zc 14. 3; Ap 19. 19), isto não 
pode ser entendido literalmente, 
nem significa exatamente TODAS. 

AS NAÇÕES;

b) A meu ver o local não caberia todas as 
nações literalmente falando ou bilhões 
de pessoas; 

c) A maior prova bíblica que não serão 
todas as nações literalmente falando, 
se dá pelo fato de, após estes eventos 
haverá o julgamento das nações vivas: 
os maus serão conhecidos como “bodes” 
e os bons como “ovelhas”.  Se os maus 
foram destruídos no Armagedom, como 
seriam julgados neste evento?
 
d) A batalha do Armagedom se dará em 
Israel, uma preparação da cidade para 
se tornar capital universal;

e) Apesar das passagens listadas, são 
poucas as informações do período.

CAPÍTULO 07

JULGAMENTO DAS NAÇÕES VIVAS
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Também conhecido como julgamento dos 
gentios. O texto base está em (Mt 25. 31- 46). 
Para mim é uma das passagens mais mal 

usadas na história do pentecostalismo no Brasil. 
 
“...O filho do homem vier em sua glória...”. 
A frase no original “o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evn th/| 
do,xh| auvtou/, ho huios tu antrhôpu em te doksê”. 
No original “glória” indica em sua “glória”, 
“radiância”, “esplendor”. Com referência a 
quando se dará tal evento  – logo após a Grande 
Tribulação e a Batalha fina do Armagedom (Mt 
24. 37; Ap 19. 11). “...E todos os santos anjos com 
Ele...”. A frase é com certeza tirada de Zacarias 
(14. 5), vejamos o texto em português de (Zc 14. 5). 
 
“E fugireis pelo vale dos meus montes (porque 
o vale dos montes chegará até Azel) e fugireis 
assim como fugistes do terremoto nos dias de 
Uzias, rei de Judá; então, virá o SENHOR, meu 
Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor”. ARC
 
 Agora vejamos em português que não são 
todas as versões que trazem no texto de (Mt 25. 
31), “santos anjos”. 
 
ARA Quando vier o Filho do Homem na sua 
majestade e todos os anjos com ele, então, se 
assentará no trono da sua glória;
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ARC 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;

CORRIGIDA FIEL 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;

 A razão de algumas versões em português 
conterem “santos anjos” outras versões “anjos” 
são mesmo as variantes nos manuscritos, vejamos 
algumas versões em grego.
 
Mateus 25:31 {Otan de. e;lqh| o( ui(o.j tou/ avnqrw,pou 
evn th/| do,xh| auvtou/ kai. pa,ntej oi( a[gioi a;ggeloi met 
auvtou/ to,te kaqi,sei evpi. qro,nou do,xhj auvtou/\ NT de 
Stephanus 1550 
 
Mateus 25:31 {Otan de. e;lqh| o( ui(o.j tou/ avnqrw,pou evn 
th/| do,xh| auvtou/ kai. pa,ntej oi( a;ggeloi metV auvtou/( to,te 
kaqi,sei evpi. qro,nou do,xhj auvtou/( NT de Wertcott e Hort
 
Mateus 25:31 {Otan de. e;lqh| o( ui(o.j tou/ avnqrw,pou 
evn th/| do,xh| auvtou/ kai. pa,ntej oi( a;ggeloi metV auvtou/
( to,te kaqi,sei evpi. qro,nou do,xhj auvtou/\ NT Nestlé 
Aland 27 Edição
 
 Agora fica claro de uma forma geral 
que, Cristo na segunda fase após a grande 
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tribulação virá com a igreja e os anjos (Ap 19. 
11). “...todas as nações...”. No original “ e;qnh( 
ethnê”. A princípio o termo tinha o sentido de 
“gentio” não Judeu. São os povos sobreviventes 
vindos da grande tribulação, que por certo não 
estavam presentes na Batalha do Armagedom 
(já expliquei que não é todo o mundo no sentido 
majoritário que participará do Armagedom). 
Antes de fazer um comentário mais amplo, 
alistaremos algumas perguntas importantes: 
 

a) De acordo com este texto, estas pessoas 
consideradas justas (ou como serão 
chamadas no próprio texto de “ovelhas”) 
serão salvas apenas pelas obras?
 
b) Aqui é assegurada à pessoa a salvação 
sem o Senhor Jesus?
 
c) Só obra desacompanhada da fé é 
necessária para ter a salvação?

 Ao que tudo indica por alguns especialistas, 
que este texto dá margem para isto. Em primeiro 
lugar é importante salientar que, sobre o assunto 
salvação pela fé, fé e obras, etc., não existe somente 
o texto em foco. Para entender bem o assunto 
devemos consultar todas as passagens paralelas 
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que narram o tema. Para responder tais objeções 
vejamos algumas coisas abaixo;
 
 Durante o período sombrio da Grande 
Tribulação não haverá pregadores?
 
O texto de (Ap 7. 14) não comprova que durante a 
Grande Tribulação não haverá salvação?
 
 Mesmo no período da Grande 
Tribulação não haverá necessidade de 
se acreditar em alguma coisa? (neste 
particular me refiro a acreditar em Cristo);

  O Espírito Santo convencerá do pecado da 
justiça e do juízo? Ou quando Jesus fez tal citação 
se referia apenas até ao arrebatamento da igreja? 
(Jo 14. 4-10);

 As duas testemunhas não pregarão no 
período sombrio da Grande Tribulação? (Ap 11. 1-6)

 Ao meu modesto modo de ver, a salvação 
mesmo na grande tribulação não será apenas por 
obras, pois não posso tomar por base apenas o 
texto de (Mt 25. 31). Agora, mesmo que alguém 
prove e comprove nas escrituras que, no período 
da Grande Tribulação, tomando por base apenas 
este texto em foco, alguns gentios seriam salvos 
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assim, eu diria então que isto ficaria por conta da 
soberania divina e eu não tenho nada a ver com 
isto... Se Deus em sua soberania pagou ou paga 
a um novo servo em serviço, que tenha menos 
tempo do que eu na seara do mestre, isto não indica 
injustiça? É claro que não! Já que o “combinado” 
comigo está sendo cumprido piamente por parte 
do Senhor. Para a veracidade desta questão basta 
lembrar-se dos trabalhadores da vinha (Mt 20: 1-6). 
Em qualquer uma das posições levantadas, você 
meu caro leitor (a), poderá trabalhar alguma delas 
para o futuro e chegar a uma conclusão plausível!
 
OVELHAS
 
 Observe que as “ovelhas” foram colocadas a 
sua direita (v. 33). No contexto das escrituras tem 
o sentido de “lugar de honra”. Neste caso e em 
outras passagens paralelas (Ez 34. 17), “ovelhas” 
representa aquele que na Grande Tribulação 
desempenhou as seguintes obras:
 
“... Me deste de comer...”;
 
“... Me deste de beber...”;
 
“... Hospedaste - me...”;
 
“... Vestiste-me...”;
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 “... Visitastes-me...”. (v. 33-39). 
 
 Somente estas obras garantem salvação? 
Se dependesse somente desta passagem eu 
diria que sim! Porém, a Bíblia não diz somente 
isto. A recompensa das “ovelhas” que no texto 
fala se refere aos justos que vieram da Grande 
Tribulação. Para estes será entoado o convite; “...
possui por herança o reino...”, neste caso “reino” 
seria uma referência ao milênio. (v. 34).

BODES

  Observe que os bodes foram colocados a 
sua esquerda (v. 33). Neste caso, os “bodes” foram 
condenados porque não praticaram boas obras? É 
claro que não! Não entraram no reino do milênio 
porque não fizeram por onde, isto é, mesmo com 
tantos os juízos não se arrependeram. 

 Aqui, os julgados como “bodes” irão 
condenados para o “fogo eterno” que de acordo 
com (v. 41) foi preparado para o diabo e os 
seus anjos. A base deste julgamento será como 
estes dispensaram o tratamento com a nação de 
Israel, que no próprio texto, Jesus os identifica 
como “irmãos” (v. 40). Estas necessidades são 
levadas em conta, pelo motivo de que na grande 
tribulação haverá escassez de muitas coisas, 
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sendo assim a alguns povos demonstrarão amor 
para com a nação de Israel! No período da grande 
tribulação, haverá escassez, alta inflação, juros 
altos... Sendo assim, repartir quando se tem, 
até que é mais ou menos fácil, agora, repartir 
daquilo de que não se tem é a grande questão. 
Quando temos pouco e repartimos o que temos, 
no mínimo demonstramos um pouco de amor, 
imagine então os gentios ajudando a nação de 
Israel no período sombrio da Grande Tribulação? 

RESUMO FINAL SOBRE OS 
ACONTECIMENTOS ALISTADOS 

DEPOIS DO ARMAGEDOM 
 
 O Aparecimento de Cristo nas nuvens, não 
pode de maneira nenhuma ser confundido com o 
episódio do arrebatamento da igreja;
 
 O Senhor descerá exatamente quando o 
Anticristo tiver humilhado a nação de Israel 
em último grau; Cristo descerá no Monte das 
Oliveiras, este se abrirá em dois;

 Cristo destruirá o exercito do Anticristo 
como uma “espada” não sabemos se esta é literal 
ou figurada.
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Cristo descerá com os santos, isto é, a igreja 
glorificada e em companhia dos anjos;
 
 O Anticristo e o Falso Profeta inaugurarão 
o lago de fogo (Ap 19. 20);
 
 O julgamento das nações vivas descrita 
em (Mt 25. 31), não tem nada a ver com o juízo 
descrito em (Ap 20. 10;
 
As “ovelhas” são os justos que dispensaram bom 
tratamento para com a nação de Israel.

CAPÍTULO 08

JULGAMENTO DOS ANJOS
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Na minha modesta opinião, acho este 
tema um dos maiores “problemas”, pois, 
quando acontecerá este julgamento? 

Serão mesmo julgados? Qual é a base Bíblica para 
isto? Será possível? Tais interrogações não são 
fáceis de responder, entretanto, vejamos algumas 
verdades. Neste contexto temos três principais e 
diretas passagens, veja:
 

“Não sabeis que havemos de julgar os 
próprios anjos? Quanto mais as coisas 
desta vida!” ARA (1 Co 6. 3). 
 
“Porque, se Deus não perdoou aos anjos 
que pecaram, mas, havendo-os lançado 
no inferno, os entregou às cadeias da 
escuridão, ficando reservados para o 
Juízo”. (2 Pe 2. 4).
 
“E aos anjos que não guardaram o seu 
principado, mas deixaram a sua própria 
habitação, reservou na escuridão e em 
prisões eternas até ao juízo daquele 
grande Dia” (Jd 1:6). 
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Analisando primeiramente 1 Coríntios  6. 3

TEXTO GREGO NESTLE ALAND 27 EDIÇÃO
 
ouvk    oi;date      o[ti          avgge,louj  krinou/men( 
Não   conheceis  a fim de que    uns anjos    julgar
 
 O verbo traduzido por “julgar” é “krinou/
men, krinumen” conjugação de “krinô”. O verbo 
por sua vez tem variações no seu emprego dentro 
do elucidado. Na sua forma básica aparece oito 
vezes no NT. Além desta passagem tem o sentido 
de “julgar” em (At 4. 19; 13. 46; 26. 8), pode 
também ter o sentido de “decidir e condenar” (Mt 
5. 40; Lc 19. 22), e “punir” em (Rom 2. 12; Hb 10. 
30). Sendo assim, um dos posicionamentos mais 
seguros em referência a qual seja este julgamento 
a que Paulo se referia fosse e que iríamos 
“participar” do processo condenatório dos anjos, 
estes cometeram “crimes”.  
 
 Quais anjos serão julgados? Seriam todos, 
somente os bons ou até mesmo os maus? Em 
primeiro lugar é importante definir a palavra 
traduzida em português por “anjo” é o substantivo 
“a)/ggelov, angelos”. Neste caso, o acusativo traz a 
ideia de “extensão” de “julgar”, isto é, o julgamento 
é certo! Apesar de no texto estar o vocábulo 
“anjo”, isto não significa, que pode ser entendido 
como se o apóstolo Paulo estivesse se referindo a 
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todos os anjos, aqui com certeza é uma referência 
aos “anjos maus”. Agora, vamos harmonizar este 
julgamento com a passagem de (2 Pe 2. 4; Jud 6).

ANALISANDO PRIMEIRAMENTE 2 PE 2. 4
 
“Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, 
antes, precipitando-os no inferno, os entregou a 
abismos de trevas, reservando-os para juízo”.
 
 A partir deste versículo surgem então as 
seguintes interrogações:

  Como estes anjos serão julgados por nós 
cristãos, se eles hoje, estão presos? Os demônios 
hoje que estão soltos entrarão neste julgamento?

 Analisando as três passagens listadas, 
com a junção de (Ap 9. 1-10), que inclusive já foi 
comentado, chegamos as seguintes conclusões:
 
 Primeiro uma classe de “anjos” bons 
seguiu a Satanás na “rebelião” (Ap 12. 4), e foram 
precipitados para os ares (Ef 2. 2). 

(OBS: NO ORIGINAL EM APOCALIPSE 12.4 
APARECE O VERBO “ARASTAR” TEM O 

SENTIDO DE ARRASTAR PARA BAIXO). 
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 Uma parte destes “anjos” que em (Ap 12. 
4), é listado figuradamente como “estrela”, foram 
presos em prisões de acordo com (2 Pe 2. 4; Jud 
6) depois de deixarem a sua própria habitação, aí 
não sabemos se induzidos ou  por conta própria. 

 Alguns eruditos acreditam que estes “anjos 
presos” são mais ferozes que os demônios soltos, 
contudo não existem provas bíblicas suficientes 
para isto.
 
 Estes “anjos caídos” que foram presos 
conforme a listagem dos textos acima, serão 
soltos no período sombrio da Grande Tribulação, 
justamente com o toque da quinta trombeta em 
Apocalipse 9. 1-10. 

 Hoje os espíritos imundos ou demônios 
estão soltos.
 
 Estes “anjos caídos” estariam presos no 
abismo, possivelmente o mesmo local que Satanás 
será aprisionado no milênio (Ap 20. 1). 

MINHA MODESTA OPINIÃO

 Ao modesto modo de ver os assuntos 
escatológicos, no texto de (Ap 9. 1-7), estes seres 
malignos serão soltos na Grande Tribulação.
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  Quando acontecerá o julgamento de 1 
Coríntios 6. 3?
 
 Com todas as justificativas apresentadas 
acima, devo concluir que somente resta uma 
possibilidade, que estes “anjos” (1 Co 6. 3) serão 
julgados depois da Grande Tribulação e logo 
após o Julgamento das Nações Vivas relatado em 
(Mt 25. 31). Em certo seminário na cidade de Itu, 
no interior de São Paulo alguém me perguntou 
qual a justificativa Bíblica eu apresentava para tal 
afirmação. Caro leitor (a) veja atento o texto abaixo:
 
 1 Co 6. 1-3

“Aventura-se algum de vós, tendo 
questão contra outro, a submetê-lo a 
juízo perante os injustos e não perante 
os santos? Ou não sabeis que os santos 
hão de julgar o mundo? Ora, se o 
mundo deverá ser julgado por vós, 
sois, acaso, indignos de julgar as coisas 
mínimas? Não sabeis vós que havemos 
de julgar os anjos? Quanto mais as coisas 
pertencentes a esta vida?”. 

 
 Observou o versículo dois “...Ou não sabeis 
que os santos hão de julgar o mundo?...”. Com 
base nisto faço algumas interrogações, veja;
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 Qual é este julgamento? Quando acontecerá? 

 Na primeira questão, este julgamento 
relatado no (v. 2) que Paulo apresenta, é com 
certeza o julgamento relatado em (Mt 25. 31) como 
estudado e chamado de “Julgamento das Nações” 
que se dará logo após a Grande Tribulação, fica 
então claro, que, a Igreja nesta ocasião estará com 
Cristo, já que os santos desceriam com Jesus na 
segunda fase de sua vinda. Agora eu pergunto: Se a 
igreja estará com Cristo na época deste julgamento 
(Mt 25. 31), então estará também no chamado 
julgamento dos “anjos” relatado por Paulo (1 Co 
6. 3). Portanto, levando em conta o texto de (1 
Co 6. 2, 3), eis aí os seguintes posicionamentos:

Grande Tribulação;

Descida de Cristo com os Santos e Anjos;

Batalha final do Armagedon;

Julgamento do Anticristo e do Falso Profeta;
 Julgamento das Nações Vivas;
 
Julgamento dos Anjos.
 
 Há quem diga que o julgamento dos 
“anjos” se dará após o milênio, porém, esta ideia 
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é muito improvável, já que o Milênio será uma 
época de paz. A Bíblia diz que o próprio Satanás 
será aprisionado, como estes seres que atuarão 
com toda fúria na Grande Tribulação, onde estes 
seriam colocados, aprisionados novamente e 
depois julgados. 

 Em nenhum lugar a Bíblia afirma isto, é 
melhor hipótese e contém mais informações 
nas escrituras que estes seres malignos sejam 
mesmo julgados depois da Grande Tribulação 
e lançados no lago de fogo, onde a Bíblia diz 
que foi preparado para eles mesmos (Mt 25. 41). 
Mas esta interpretação é cem por cento segura? 
É apenas uma harmonização interpretativa, mas 
com certeza os anjos hão de ser julgados, o mais 
provável mesmo será neste período. 

 Agora, o porquê de “anjos caídos” e outros 
demônios soltos, a Bíblia neste parecer se cala. 
Mais informações para este respeito procurar 
em o Volume Um: “Perguntas Conflitantes em 
Escatologia”.



CAPÍTULO 09

APRISIONAMENTO DE SATANÁS



 87 

Jean Carlos da Silva

CAPÍTULO 09

APRISIONAMENTO DE SATANÁS





 89 

Jean Carlos da Silva

Outro evento importante que ocorrerá 
antes do Milênio será o aprisionamento 
de Satanás, durante esta época. Na 

nossa dispensação ele não está preso, no Milênio 
será preso, mas depois do Milênio estará solto 
novamente (Ap 20.1). Ao que tudo indica, o 
último evento antes da instauração do Milênio 
será o aprisionamento de Satanás. Veja o texto:
 
Apocalipse 20.1-3
 

“E vi descer do céu um anjo que tinha a 
chave do abismo e uma grande cadeia 
na sua mão. Ele prendeu o dragão, 
a antiga serpente, que é o diabo e 
Satanás, e amarrou-o por mil anos. E 
lançou-o no abismo, e ali o encerrou, 
e pôs selo sobre ele, para que mais 
não engane as nações, até que os mil 
anos se acabem. E depois importa que 
seja solto por um pouco de tempo.”

 
 Algo importante deve ser notado: este texto 
não pode ser entendido como já cumprido. De 
acordo com a Bíblia, hoje Satanás se encontra 
solto, “livre” para ir onde quiser (ou até onde 
Deus o permite). Tal situação não acontecerá 
durante o Milênio, pois neste período será de paz 
e de justiça (Is 11.5). 
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 “...Um anjo...”. (v. 1). 

 Alguns dizem que este é Miguel, tomando 
por base que Miguel é um anjo guerreiro, contudo, 
não há provas definitivas para tal afirmação. 

“... Abismo...”. 

 Para mais informações sobre o tema, procure 
na unidade anterior, que fala sobre o assunto. É 
literal? Claro que sim! Apesar de alguns eruditos 
sentirem dificuldades para ter tal crença, contudo, 
veja em outras passagens, que há possibilidades 
de se aprisionar espíritos (1 Pe 3. 19; 2 Pe 2. 4).
  O termo usado aqui no original é “halissis” 
que na maioria das vezes carrega sentido literal 
de “cadeia”, “grilhão” (Mc 5.3; At 28. 20). Mas 
quem fabricará tal cadeia? Homem com certeza 
não será! A Bíblia diz que com esta prisão, o anjo 
em foco então prende a Satanás, em seguida 
lança-o no abismo, possivelmente o mesmo local 
que estão hoje presos alguns “anjos caídos” que 
serão soltos na Grande Tribulação. 

 No abismo, o Diabo ficará preso por mil 
anos conforme a descrição bíblica, pelo menos 
durante mil anos não atormentará as nações.  
O aprisionamento de Satanás não pode ser 
confundido com o julgamento final dele próprio. 
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É lógico que hoje o Diabo já está condenado, 
porém falta ainda o julgamento escatológico 
descrito em; 
 
Apocalipse 20. 7-10

“E, acabando-se os mil anos, Satanás 
será solto da sua prisão sairá a enganar 
as nações que estão sobre os quatro 
cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo 
número é como a areia do mar, para as 
ajuntar em batalha. E subiram sobre a 
largura da terra e cercaram o arraial dos 
santos e a cidade amada; mas desceu 
fogo do céu e os devoro E o diabo, que 
os enganava, foi lançado no lago de 
fogo e enxofre, onde está a besta e o 
falso profeta; e de dia e de noite serão 
atormentados para todo o sempre.”

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O TÓPICO

 
O que é o Julgamento de Satanás?
 É a sentença definitiva que o arqui-inimigo 
de Deus passará.
 
Quando acontecerá?
 Logo após o Milênio.
 



Qual será a sentença?
 Destino para o lago de fogo onde já estará a 
Besta (Anticristo) e o Falso Profeta.
 
Por que será julgado?
 É a condenação final e definitiva, sendo que 
em nossos dias o Diabo já está condenado.
 
Quem estará junto com Satanás no lago de fogo?
Primeiro o Anticristo e o Falso Profeta, os injustos 
conhecidos como “bodes” em (Mt 25. 31), os 
demônios, anjos caídos julgados depois da grande 
tribulação, os ímpios julgados no grande Trono 
Branco e o próprio Diabo.

O ÚLTIMO JULGAMENTO EM [O] MUNDO
APOCALIPSE 20. 11-15

“11 E vi um grande trono branco e o 
que estava assentado sobre ele, de cuja 
presença fugiu a terra e o céu, e não se 
achou lugar para eles.

12 E vi os mortos, grandes e pequenos, 
que estavam diante do trono, e abriram-
se os livros. E abriu-se outro livro, que 
é o da vida. E os mortos foram julgados 
pelas coisas que estavam escritas nos 
livros, segundo as suas obras.



 93 

Jean Carlos da Silva
13 E deu o mar os mortos que nele havia; 
e a morte e o inferno deram os mortos 
que neles havia; e foram julgados cada 
um segundo as suas obras.

14 E a morte e o inferno foram lançados 
no lago de fogo. Esta é a segunda morte.

15 E aquele que não foi achado escrito 
no livro da vida foi lançado no lago de 
fogo.”

“... Grande Trono Branco” (11)

 Este será o último julgamento que 
encontramos na Bíblia Sagrada. Também é 
conhecido como o Juízo Final. Em outros volumes, 
tivemos oportunidades de estudar outros 
julgamentos, tais como; do Calvário, do Tribunal 
de Cristo, da Besta e do Falso Profeta, entre outros.

 Observe no versículo que o apóstolo João 
usa um termo interessante “... grande...”. Em 
grego temos o emprego do adjetivo me/gav megas, 
que literalmente poderá ser indicado como: 
“largo”, “amplo” (Mc 4. 32; 16. 4; Ap 14. 19). 
Podemos perfeitamente concluir que esse ‘trono’ 
é de vastíssimas amplitudes.
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 O apóstolo João coloca em sua visão 
‘trono’, em grego o termo é qro/nov thronos, esse 
substantivo aparece com certa frequência em 
todo o Novo Testamento, no próprio livro do 
Apocalipse tem várias citações dele (1. 4; 2. 13; 3. 
21; 4. 2). O termo em grego tem sentido em o Novo 
Testamento com o profundo sentido de “trono 
real” “Este será grande e será chamado Filho do 
Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
Davi, seu pai,”(Lc 1. 32). Enfim, será um trono 
tremendo que foi descrito pelo apóstolo João.

“... Cuja presença fugiu a terra e o céu” (11)
 Isso tem sentido literal, em que a própria 
Bíblia diz que haverá transformações? Ou é uma 
figura de linguagem poética? 

 Dentro desse princípio, os eruditos se 
“dividem”. Aqui, gostaria de destacar o verbo 
“fugir” que fora empregado pelo apóstolo João, 
em Língua Portuguesa o verbo fala de;

a) Pôr-se em fuga; afastar-se rapidamente 
para evitar perigo, incômodo ou alguém;

b) Passar rapidamente, apartar-se, 
desviar-se, afastar-se.  
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 Em grego temos o termo e;fugen éphygên, 
conjugado de feu/gw pheugô, este verbo é utilizado 
mais em sentido literal do que em sentido 
figurado, neste particular, “fugir” aqui, indica 
basicamente ‘fuga’ (Mc 14. 40; Lc 21. 21). Mas, 
também o verbo em foco, às vezes é utilizado 
em sentido figurado de “evitar”   (1 Co 6.18). 
Portanto, neste caso da visão do apóstolo João, 
pode significar perfeitamente que o universo fora 
destruído e saiu, fugiu de sua presença, assim 
sendo, esse texto se encaixa em (2 Pe 3.7). Agora, 
não posso também deixar de citar que esta citação 
pode perfeitamente ser em sentido figurado para 
demonstrar a grandeza da tremenda sena. 

“... grandes e pequenos” (12)

 A amplitude do Trono Branco, que por sua 
vez é tremenda. Vejo alguém tremendo à presença 
de todos, independente se forem reis, presidentes 
(todos, me refiro aos ímpios).

 Aqui, não podemos confundir “grandes” 
como que sejam anjos caídos ou demônios (2 Pe 
2. 4), já que no texto em foco fica bem claro que o 
apóstolo João coloca no texto “... os mortos”, esse 
momento, não é hora de julgamentos de anjos 
caídos, demônios, nesta ocasião todos já terão 
sidos julgados (consultar o volume IV).
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 A Bíblia diz neste texto que, independente 
de posição social ou intelectualidade, todos, 
absolutamente todos estarão em pé diante do 
grande trono branco.

 No original encontramos o verbo e)stw=tav 
estôtas, que é uma profunda combinação em 
sintaxe para o amplo sentido de “tendo-se posto 
em pé”, onde ficarão diante do trono, todos, 
absolutamente todos.

“... abriram-se os livros” 

 Que livros são esses? Quantos livros são? 
Fica mais do que claro aqui que o julgamento é 
baseado no que se acha escrito registrado nos livros. 
Aqui, não fica claro quantos livros são, mas em 
contrapartida fica muito claro que neles, acham-
se registrados todos os atos humanos, desde o 
início do mundo até essa época do texto em foco.

 Os homens serão julgados no Trono Branco 
de acordo com as obras relatadas nos livros. É 
evidente que um modo figurado em dizer que o 
Eterno Deus guarda em acurado registro as ações 
feitas por todos os homens quando em carne. 
Devo destacar também que todos esses, não terão 
mais oportunidade de salvação nessa época do 
julgamento.
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 O juízo final ou julgamento do Trono 
Branco, tendo como anotações os livros descritos 
no texto (linguagem figurada), quando esses 
forem abertos, se dar necessário de os homens ao 
serem julgados de acordo com o que neles (livros) 
estiverem escritos.

“... o Livro da Vida” 

 Agora eu devo fazer uma pergunta: por que 
o Livro da Vida é aberto agora nesse julgamento se 
os que irão participar dele (julgamento) é somente 
os não salvos que participarão? Hum... Complicou 
... Para responder tal sentença interrogatória 
devo elaborar algumas outras abaixo, veja;

a) Será que são somente os ímpios 
(não crentes) que participarão desse 
julgamento?

b) E aqueles que morreram no período 
do milênio quando ressuscitarão?

c) E os santos que permanecerão vivos 
durante o milênio que trabalharam, 
adoraram, não merecem participar 
desse julgamento?
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d) No período do milênio nenhum salvo 
morrerá nos mares ou em algum oceano 
do mundo? (v.13).

 O leitor percebeu que para se responder 
uma determinada pergunta “complica” outra? 
Contudo, vamos tentar harmonizar, usando a 
minha fraca experiência no assunto. De acordo 
com a Bíblia, o Livro da Vida é o livro que 
registra a espécie de vida em feito realizado 
em contraste com aquele que registra os feitos 
realizados. Basicamente, aquele que não tiver 
o seu nome escrito nele, imediatamente os seus 
atos o condenaria.

MINHA INTERPRETAÇÃO PARA O TEXTO

 Baseado na interrogação inicial que eu 
mesmo elaborei, em (Ap 20. 13), proponho 
para tentar harmonizar essa questão, de quem 
participará do Trono Branco, coloco as seguintes 
argumentações abaixo, veja; 

a) Participarão do julgamento do Trono 
Branco todos os mortos sem Cristo 
de todos os tempos, que hoje estão 
esperando no Hades (Lc 16. 19ss), esses 
ressuscitarão e as suas obras não os 
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livrarão dos atos condenatórios; 
b) Participarão do julgamento do Trono 
Branco os que morrerem durante o 
milênio, alguns desses darão ouvidos a 
última rebelião de Satanás (Ap 20. 1-8);

c) Participarão do julgamento do Trono 
Branco os não crentes que ficarem vivos, 
que por motivos desconhecidos, deram 
crédito a última rebelião de Satanás e, 
não morreram fisicamente, esses irão 
participar do Trono Branco;

d) Participarão do julgamento do Trono 
Branco, depois de ressuscitarem, os que 
morreram aceitando os preceitos de 
Cristo durante o milênio, aceitando seus 
preceitos, como alguns, uma multidão 
de salvos durante o milênio morrerão. 
Sendo assim, como a Bíblia não cita 
em nenhum outro lugar das Escrituras 
quando estes ressuscitarão, então, sou 
obrigado a crer que seja exatamente agora, 
isto é; no momento do Trono Branco.

e) Participarão do julgamento do Trono 
Branco, os vivos que estarão no final do 
milênio, esses continuarão obedecendo 
aos preceitos de Cristo, como durante 



 100 

Julgamentos na Bíblia  
o milênio ou depois do milênio, a 
Bíblia não cita arrebatamento, então eu 
acredito, também, que esses participarão 
desse julgamento. 

 
 Assim sendo, aqui estaria resposta para o 
porquê que aparecer o Livro da Vida nesse texto. 
Daí, quem não se achou escrito no livro (podemos 
envolver todos os alistados acima), serão lançados 
no lago de fogo.

 Não podemos confundir o juízo do 
Trono Branco com o Tribunal de Cristo, com 
o Julgamento das Nações “1 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; 32 e todas as nações serão reunidas diante 
dele, e apartará uns dos outros, como o pastor 
aparta dos bodes as ovelhas.33 E porá as ovelhas 
à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34 Então, 
dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, 
benditos de meu Pai, possuí por herança o Reino 
que vos está preparado desde a fundação do 
mundo; 35 porque tive fome, e deste-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 fostes ver-
me.”(Mt 25. 31), são épocas totalmente diferentes.
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“... a morte e o inferno deram...” (v. 13)

 Vixi ... O mar “dar” os mortos tudo bem, 
agora, a morte “dar” os mortos, como pode a 
morte “dar” algo? Em minha opinião só pode ser 
entendido como sentido figurado. Por quê?

 Em termos teológicos, basicamente falando, 
a morte é a separação entre o corpo e a alma. 
Neste texto citado por João, quando ambos, 
morte e Hades, forem lançados no Lago de Fogo, 
“automaticamente” não mais atuarão, isto é; não 
haverá mais separação entre o corpo e a alma.

“55 Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde 
está, ó inferno, a tua vitória? 

56 Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força 
do pecado é a lei. 

57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por 
nosso Senhor Jesus Cristo.

58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes 
e constantes, sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão 
no Senhor”(1 Co 15. 55-58).



SEÇÃO
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1. Porque o ex-ladrão estaria no paraíso 
prometido por Cristo na sexta-feira, 
se Cristo mesmo só ressuscitaria no 
domingo?

R. Para tal interrogação ser respondida com 
propriedade, precisaremos “apelar” para o 
contexto geográfico do local. O paraíso ou seio 
de Abraão (Lc 16. 19-26), antes da ressurreição 
de Cristo era localizado no próprio hades, 
separado “apenas” por um abismo (Lc 16. 23), 
quando Jesus morreu, desceu às partes mais 
baixas da terra (Ef 4. 8), e levou “cativo”, termo 
em grego h)xmalw/teusen, êkhmalôteussen”,está 
no indicativo aoristo ativo, que nos trás a ideia 
de pessoas capturadas em guerra, isto é, Jesus 
levou às pessoas justas, crentes que estavam até 
então no seio de Abraão ou paraíso, e levando-
os para cima. Este novo lugar é identificado pelo 
apóstolo Paulo, como “terceiro céu” (2 Co 12. 2-4). 
Quando Jesus disse ao ex-ladrão, que na sexta-
feira mesmo, isto é, naquele mesmo dia, eles 
estariam juntos no paraíso, é porque o paraíso ou 
seio de Abraão, ainda não tinha sido “esvaziado”, 
sendo assim, Cristo, morreu, desceu ao hades e 
proclamou vitória, em seguida os transportou para 
o novo ambiente.  Agora na nossa dispensação, 
quando um servo de Deus morre, em vez de ele 
ir para o seio de Abraão no hades, ele vai agora 
para o terceiro céu, conforme a harmonização dos 
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seguintes textos (Lc 16. 23; Ef 4. 8-10; 2 Co 12. 
2-4). 
 
2. Porque Jesus pregou aos espíritos em 
prisão no hades em (1 Pe  3. 19)?

R. Existe uma segunda oportunidade após a 
morte? Este texto concorda com a doutrina da 
reencarnação? De modo nenhum! Vamos “apelar” 
para sistematização do texto grego. O termo 
traduzido por “pregar” em português é “evkh,ruxen, 
Ekêryksen”,verbo no indicativo do aoristo ativo, 
termo conjugado de “kh/russw, kêryssô”, que 
tem sentido de proclamar, anunciar, mencionar 
publicamente, ou proclamar vitória, pelo contrário 
do termo que realmente seria pregar mensagem 
de salvação “evangelho”, que não aparece no 
texto. Jesus então proclamou vitória, e não; 
“pregou boas novas de salvação”, isto é garantido 
no texto original. O que não fica claro no texto é 
o conteúdo da mensagem, o que é concreto é, a 
descida de Cristo ao hades (At 2. 27, 31; Rom 10. 
6-8; Ef 4. 8-10), sobre o conteúdo da proclamação, 
alistaremos duas possibilidades enumeradas, veja;

A - Que Cristo proclamou o seguinte: o 
preço do pecado havia sido pago, e todos 
antes de Cristo que tivesse morrido na 
fé, deveriam aprontar-se para subir dali.
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B - Que Cristo proclamou o seguinte: que 
através do Espírito Santo na época de 
Noé,  tinha proclamado uma mensagem 
de alerta àquela geração da época, que 
era perversa, e que eles estariam no 
hades esperando o juízo final relatado 
no Apocalipse.

C - Conclusão do tópico. Das duas 
opiniões, a mais lógica ao contexto 
é a segunda opinião, já que em (2 
Pe 2. 5), Pedro classifica Noé como 
pregoeiro da justiça, o termo no grego 
é “khêrykakêryka”, profundo, está 
ligado a mesma raiz do outro termo grego 
já estudado, “ekeriksen”, que está no 
contexto em (1 Pe 3. 19), de qualquer 
maneira, que tipo de proclamação 
aconteceu, permanece na dúvida, e fica 
por conta da economia divina, uma coisa 
é certa aconteceu a proclamação (ver Dt 
28. 29).
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3. Jesus ressuscitou ou reviveu? E lázaro 
ressuscitou ou reviveu? Em (Jo 11)?

R. Para responder tal pergunta é preciso 
diferenciar os termos ressurgir e reviver. O termo 
ressurreição no original é “a)nisth/mi anistêmi”, 
este conjugado nas suas mais diversas formas 
aparece mais de cem vezes no NT e é traduzido 
com tamanha variedade conforme o contexto. 
No seu grande sentido de levantar dos mortos 
conforme o contexto atual. (Jo 6. 39; At 2. 24), 
Agora para diferenciá-lo se deve-se traduzir por 
ressuscitar ou reviver a diferença está no contexto 
geral, veja;

A - Ressuscitar significa, levantar dos 
mortos e nunca mais morrer.

B - Reviver significa, levantar-se dos 
mortos e tornar a morrer um outro 
dia (Mt 27. 52), sendo assim à luz do 
contexto das escrituras Jesus ressuscitou 
e Lázaro reviveu, porque Cristo está  
vivo até hoje, enquanto que Lázaro 
não está, e os outros casos também nas 
escrituras, outras pessoas que reviveram 
e não ressuscitaram. Dizer que Lázaro 
não ressuscitou não é querer invalidar 
o milagre divino, mas que ele reviveu, 
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pois saiu do túmulo e um dia Lázaro 
morreu novamente! Sendo assim cai por 
terra às afirmações em diversos hinos 
pentecostais em que dizem os tais que 
Jesus reviveu biblicamente Jesus não 
reviveu, mas ressuscitou, porque está 
vivo até agora, e sempre estará, AMÉM!

4. Quem sabe realmente o dia da segunda 
vinda de Cristo? Já que foi o próprio Jesus 
que disse em (Mt 24. 36), que somente 
Deus sabia? 

R. Pegando a frase isoladamente “...mas 
unicamente meu pai...”, fica claro que Deus hoje 
é o único sabedor de todas as coisas, dia, hora, 
etc., da volta de Cristo para buscar sua igreja. 
Esta afirmação é pegando a frase isoladamente. O 
objetivo do interprete da bíblia, de acordo com os 
princípios fundamentais da Hermenêutica, nunca 
se deve pegar a frase ou mesmo um versículo 
isoladamente. No referido texto em foco e em 
(Mc 13. 13-32), Jesus estava se referindo a sua 
condição humana, (ver Jo 4. 6; 19. 23), porém, 
quando aconteceu a ressurreição, o Senhor Jesus 
passou a ter os atributos divinos e plenos (Jo 
17. 5), vamos também observar a seguinte frase 
nas escrituras, em (Mt 28. 18), “...é me dado 
todo poder ...”, porque Jesus agora, passa a ter 
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somente os atributos absolutos da divindade, 
isto é, Jesus como Deus. E se foi dado todo 
poder a Cristo, isto -  24 - Perguntas conflitantes 
em Escatologia é, onisciência, onipresença, 
onipotência, é lógico acreditar que Jesus na 
ocasião em que citou tal fraseologia não sabia, e 
agora você acredita que ele não saiba? Será que 
hoje é somente Deus que sabe? De modo nenhum! 
Hoje quem sabe o dia da sua volta é o Espírito 
Santo, Deus e Jesus (ver SL 139. 7-9 ; AT  5. 3-5).

5. Porque (Ap 1. 7) diz que todo olho verá, 
Cristo descendo nas nuvens, sendo que o 
arrebatamento da igreja será rápido? (1 
Tess 4. 16-18).

 O que acontece é, a segunda volta de Cristo, 
acontecerá em duas fases distintas; Na primeira 
fase, virar nos ares, para buscar os santos no 
arrebatamento (1 Tess 4. 17), o mesmo contexto 
bíblico encontramos em (Jo 14. 1-4), o termo 
“encontro”, tem o sentido de encontrar para 
voltar juntos, enquanto que alguns textos (Mt 24 
e Ap 1. 7), que encontramos a seguinte frase “todo 
olho verá”, esta frase é uma referência a segunda 
fase na terra, já em companhia dos santos. Esta 
segunda fase é chamada de revelação (2 Tess 
1. 7-9). Devemos prestar bem atenção a estes 
versículos, para não fazermos confusão.
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6. Se no tribunal de Cristo, só participarão 
os salvos, porque então Paulo diz em (2 
Co 5. 10), que o mal será julgado, neste 
tribunal?

R. Para responder tal interrogação com 
propriedade é preciso analisar todo o versículo, 
veja;

“Porque importa que todos nós 
compareçamos perante o tribunal 
de Cristo, para que cada um receba 
segundo o bem ou o mal que tiver feito 
por meio do corpo”. ARA

 A atenção especial ao termo “Bêmatos”, 
traduzido por “tribunal”, o termo associado a 
“trono para distribuição de prêmios”, outro termo 
importante no texto é “comparecer”, também 
sugere comparecimento para recebimento de 
prêmios. Agora com referência ao termo “mal”, 
usado por Paulo merece algumas considerações 
abaixo, veja; 

1. ponh/ro Ponêrós.
Este termo aparece em diversos lugares do NT, 
tem um sentido de doente (Mt 6. 23), ímpio como 
mau (Lc 19. 22). O termo também é traduzido para 
o maligno que é o Diabo (Mt 13. 19; Jo 17. 15; Ef 6. 
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16), este “mau”, é a pessoa do maligno, Diabo. Este 
“mau” “ponêrós”, não entra no reino de Deus. Já 
o termo que aparece em (2 Co 5. 10), é outro, veja;

2.fau/lon, Fhaulon.
 Outro termo completamente diferente, o 
termo em foco tem o sentido de “sem valor, mau, 
ruim, baixo” (Jo 3. 20; 5. 29; Rom 9. 11; 2 Co 5. 
10; Tito 2. 8; Tg 3. 16), o “mal”, que Paulo trata 
em (2 Co 5. 10), não é o “mau”, do Diabo, isto é, a 
pessoa possessa do maligno, mais o termo “mal”, 
é deixar de fazer o bem, você pode fazer mais não 
faz por relaxo, este é o “mal”, de que se refere o 
apóstolo. 

7. Tem base nas escrituras, afirmar que 
Jesus só voltará para buscar sua igreja, 
quando todo o mundo for evangelizado? 
Isto tem base em (Mt 24. 14) ?

R. Este é o pensamento de muito gente. Jesus só 
voltará para buscar a sua igreja quando o mundo 
todo for literalmente evangelizado. O contexto 
de (MT 24. 14), não pode ser entendido como 
somente para a nossa época, pois o contexto trata 
de profecias de Jesus para um futuro próximo 
e um futuro bem longe. Duas coisas devem ser 
observa das no texto: O que é o evangelho do reino 
e quando será o fim. Qual o sentido deste “fim”? 
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Será o “fim” no arrebatamento da igreja? Existem 
diferenças entre “reino dos céus”, e “evangelho do 
reino”? Antes de tudo, é bom definir as expressões 
“reinos dos céus”, e “reino de Deus”, o primeiro 
termo é usado pelo evangelista Mateus, o termo 
aparece com certa frequência em todo o NT (Mt 12. 
28; 19. 24; 21. 31; Jo 3. 5; Lc 12. 32: 22. 29; 1 Tess 
2. 12). Em síntese, o reino de Deus é o domínio 
exclusivo do Senhor, este é uma definição rápida.

EVANGELHO DO REINO É A MESMA 
COISA QUE REINO DE DEUS?

 Temos que destacar aqui três passagens que 
citam a expressão “evangelho do reino”, (Mt 4. 
23; 9.35; 24. 14). Uma análise profunda das três 
passagens acima, e usando o contexto remoto de 
ambas, logo se perceberá que as três passagens não 
podem ser harmonizadas para um único sentido. 
Nas primeiras duas passagens (Mt 4. 23; 9. 35), 
Jesus se apresenta aos Judeus como o Messias “... 
nas sinagogas...”,  a mensagem do reino, isto é, as 
boas novas de que a presença do Reino tornava 
“próximo”, o domínio de Deus sobre o seu povo 
(Judeus), os requisitos para entrada no reino 
eram; arrependimentos, justiça, fé (Mt 4. 17; 5. 
20), os Judeus rejeitaram estes requisitos e o 
Messias (Jo 1. 11). A partir daí, Cristo disse que o 
seu reino terreno não viria logo ou imediatamente 
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(e não será logo mesmo será somente no milênio), 
para tal pensamento ler atentamente o texto de 
(Lc 19. 11-20), quando aconteceu tal rejeição, 
este evangelho (Não mais de um reino terreno), 
passou aos Gentios, agora como “evangelho 
da graça de Deus” (Ef 2. 1-4; 4. 1-3), agora na 
nossa dispensação este evangelho é de graça.

QUANDO O EVANGELHO 
DO REINO SERÁ 

PREGADO, CITADO EM (Mt 24. 14)?

1. Nesta posição, o evangelho seria 
pregado por Judeus selados (Ap 7), duas 
testemunhas (Ap 11), anjos no período 
da grande tribulação, os pregadores 
anunciarão o reino do milênio de Cristo, 
que será um reino terreno, que naquela 
ocasião estaria muito perto, (na ocasião 
da tribulação), como término dos juízos 
de Deus. Na sequência o estabelecimento 
do reino (Mt 25. 31-41).

2. Nesta posição, o evangelho do 
reino seria pregado, pelas “ovelhas”, 
do texto de (Mt 25. 31-41), durante 
o reino milenar de Cristo. Pregar 
para quem? Para as pessoas nascidas 
no milênio, já que o evangelho 
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pregado na grande tribulação -  28 - 
Perguntas conflitantes em Escatologia
Seria o evangelho eterno, e nesta 
interpretação o “fim”, seria o fim 
do milênio, vindo na sequência 
o juízo do Trono Branco.

3. Nesta terceira posição, o evangelho do 
reino seria pregado, nesta dispensação, 
e o “fim”, seria o arrebatamento da 
igreja (1 Tess 4.17). Bom! Das três 
posições, a menos correta é a posição 
três, eu prefiro ficar com a posição 
dois, já que será possível pregar o todo 
o mundo, pois na grande tribulação a 
população será reduzida, e agora não 
é possível? Não existem tantos meios 
de comunicação? O problema não são 
os meios de comunicação, é porque 
existem muitos países literalmente 
fechados a comunicação do evangelho, 
e é necessário que tantos Judeus como 
Árabes passem pela grande tribulação. 
Aí está, vou permanecer com a posição 
dois, de que o evangelho do reino 
será pregado na grande tribulação e o 
“fim”, refira-se ao período da grande 
tribulação, iniciando-se assim o milênio 
(Ap 20. 22).
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8. Jesus não prometeu em (Mt 16. 28), que 
a sua segunda vinda se daria ainda nos 
tempos dos discípulos com vida?

R. Vejamos o texto, para assim ter uma melhor 
posição;
“Em verdade vos digo que alguns que há dos que 
aqui estão que não provarão à morte até que vejam 
vir o filho do homem no seu reino”, (Mt 16. 28). 

 No versículo anterior (27), Jesus falou da 
sua volta depois da grande tribulação, no versículo 
28, não pode ser entendido, nem harmonizado 
com (1 Tess 4. 17), com certeza o texto de (Mt 16. 
28), é alguma referência preliminar da sua volta. 
Na verdade no texto encontramos uma série de 
dificuldades interpretativas. Para tal harmonia 
interpretativa, a expressão de Cristo em dizer que 
os discípulos provaram a sua vinda ainda naquela 
época, existe pelo menos duas implicações 
possíveis, veja; 

1 - Que o cumprimento ao contexto de 
(Mt 16. 28), seria na sequência de (Mt 
17), relacionados aos atos maravilhosos 
da transfiguração em cima do monte, 
quando as escrituras afirmam que o 
rosto de Cristo resplandeceu como o sol, 
as vestes ficaram branca como a neve (v. 
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2), e apareceu Moisés e Elias, houve o 
argumento sobre a morte e ressurreição 
de acordo com o texto de (Lc  9. 31), se 
observando a fundo o texto, vamos ver 
em (Mt 17. LC 9), que Jesus apareceu à 
Pedro e a João em princípio da sua glória 
celeste fundamentando o reino de Deus. 
Assim sendo, os discípulos “provaram”, 
um pouco da sua glória.

2 - A segunda posição interpretativa 
do texto em foco, é que é referência ao 
pentecoste relatado no livro de (AT 2), 
sendo prometido aos discípulos antes da 
volta  de Cristo aos céus (Jo 14. 16; Lc 28), 
sendo assim, os discípulos provariam a 
glória de Cristo que era o Espírito Santo 
(que era outro da mesma espécie).

EXEGÉSE DE MT 16. 28 avmh.n le,gw u`mi/n o[ti eivsi,n 
tinej tw/n w-de e`stw,twn oi[tinej ouv mh. geu,swntai 
qana,tou e[wj an i;dwsin to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou 
evrco,menon evn th/| basilei,a| auvtou/Å

“Em verdade vos digo que alguns há, 
dos que aqui se encontram, que de 
maneira nenhuma passarão pela morte 
até que vejam vir o Filho do Homem no 
seu reino”. ARA



 118 

Julgamentos na Bíblia  
 Cristo queria dizer o seguinte: Os seus 
discípulos contemporâneos provariam um pouco 
de sua glória antes da vinda do Mestre para 
arrebatar a sua igreja, isto é, os discípulos antes de 
morrer, veriam uma parte da vinda de Cristo, isto é 
visto no termo grego “geiomai”, que tem o sentido 
de provar o gosto, exatamente o que aconteceu 
no monte da transfiguração, antes dos discípulos 
partirem e morrerem, viram Cristo transfigurado, 
uma espécie de “mine”, glorificação, também na 
festa de pentecoste, então quando Jesus disse 
que eles não morreriam antes de “ver”, realmente 
viram, quando? Na transfiguração e depois no 
pentecoste (Mt 17 e At 2). 

9. Se a igreja descerá com Cristo 
glorificado, e os santos provenientes da 
grande tribulação também glorificados, 
sendo assim como haverá nascimento de 
outras pessoas no milênio?

R. Todos os santos glorificados de acordo com 
o contexto geral das escrituras,  não poderão 
mais se casarem, ter filhos. Mas por outro lado, 
continuaram no milênio os santos vivos (Israel e 
os Gentios), por motivos das condições benéficas 
da época, o índice de nascimento será altíssimo, 
dentro de um prazo de poucas gerações a terra 
se povoará novamente, sendo assim, no fim do 
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milênio haverá mais santos vivos do que mesmo 
glorificados, então os nascimentos de novas vidas 
virá dos santos que estiverem vivos no milênio. 

10. Quem são os santos que saíram dos 
sepulcros relatado em (Mt  27. 52, 53) ? 

R. Esta resposta está em conjunto com a anterior. 
Após os fenômenos de (Mateus 27), os corpos 
dos santos (não todos), provavelmente do AT 
reviveram, isto é, tornaram a viver novamente, 
entraram na cidade santa. A referência à cidade 
santa aqui, não pode ser entendida como a cidade 
que Jesus foi preparar relatada em (João 14), já 
que esta cidade aqui mencionada será inaugurada 
depois do arrebatamento, nas bodas do cordeiro 
conforme o relato de (Ap 19. 7), estes santos aqui 
entraram na cidade, literalmente falando, isto é, 
Jerusalém terrestre, e assim foram vistos pelo 
Judeus da cidade e por outros povos que estavam 
no momento na cidade de Jerusalém, depois 
estes santos, não sabemos quantos e quem foram 
eles, tornaram a morrer novamente algum dia 
depois ou será que estão vivos até hoje? Pois estes 
reviveram, isto é, tornaram a vida e morreram na 
sequência um outro dia. 
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11. Quando os santos do AT hão de 
ressuscitar, em conjunto com os santos 
no arrebatamento da igreja ou depois da 
grande tribulação?

R. Existem vários teólogos que acreditam que 
os santos do AT ressuscitarão somente depois 
da grande tribulação, harmonizando assim a 
sentença, com os textos do Apocalipse (Ap 14. 13; 
20. 4-4), porém, os referidos textos, apresentam, 
a ressurreição dos que morreram em Cristo no 
período da grande tribulação, enquanto que  o texto 
de (1 Tess 4. 13-16), indica “...os que morreram 
em Cristo...”, estes que morreram em Cristo, será 
somente os que morreram na dispensação da 
graça? Não ficará fora de sentido, só os santos que 
dormiram na dispensação da graça ressuscitar? Já 
que estes “santos” viriam do terceiro céu (2 Co 12. 
2-4), é coerente afirmar que momento antes do 
arrebatamento ressuscitaria os santos da nossa 
dispensação e ficaria  lá os santos do AT sozinhos? 
(1 Tess 4. 17), teria sentido isto? A bíblia não diz 
que os santos da nossa dispensação hão de se 
sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, isto é, 
com os santos do AT? Quando será? É lógico que a 
frase citada por Paulo “... os morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro...”, Refere-se a todos os 
santos, inclusive os do AT (1 Tess 4. 17).
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12. Existe base em (Mt  22. 1-14; 25. 1-10; Lc 
14. 1624), de  que o casamento entre Cristo 
e a igreja será no céu,  enquanto  que   as 
bodas do cordeiro acontecerá no milênio?

R. De acordo com alguns interpretes na área 
escatológica, existe uma distinção entre às bodas 
e “a festa do casamento”. De acordo com o tal 
pensamento, o casamento será entre Cristo e a 
igreja logo após o tribunal de Cristo, enquanto 
que às bodas do cordeiro. Teria a participação da 
nação de Israel, isto só se daria depois da grande 
tribulação. É evidente que o texto de (Apocalipse 
19), está associado ao término da grande 
tribulação, é improvável a tal interpretação, já 
que antes da volta visível de Cristo a terra (Zc 14. 
1; Ap 19. 7-9), nesta ocasião às bodas já se tenha 
-  36 - Perguntas conflitantes em Escatologia 
acontecido, enquanto que às bodas citadas nas 
parábolas dos textos de  Mateus, Marcos e Lucas, 
está mais condicionado com a “rejeição”, da festa 
com o Messias, não servindo de base para que, a 
igreja participe apenas do casamento, e às bodas 
do cordeiro seja no milênio com a nação de Israel, 
pois, o fato que é descrito no Apocalipse (19. 
7-9), já carrega o titulo “às bodas do cordeiro”, 
definindo então a interpretação, às bodas do 
cordeiro, será em conjunto ao casamento, logo 
após o arrebatamento da igreja e não no milênio!
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13. Na nossa dispensação, as pessoas que 
morrem martirizadas, irão ao terceiro céu 
(2 Co 12. 2-4), logo após o arrebatamento 
os santos sairão deste lugar, pois entrarão 
nas moradas de (Jo 14. 1), os mortos que 
morrerão na grande tribulação irão para 
onde?

R. Ficou muito claro na pergunta 01, que na 
dispensação atual às pessoas que morreram em 
Cristo, vão ao terceiro céu, isto foi citado pelo 
apóstolo Paulo, agora, para o destino dos mortos, 
os irmãos, que morrerem em Cristo, durante o 
período da grande tribulação, é importantíssimo 
observar o termo no  Apocalipse “altar”, os 
mortos que morrerem na grande tribulação 
são   os   mártires da grande tribulação. O termo 
“altar” aparece com certa frequência em toda 
extensão do livro, veja; (6. 19; 8. 3; 9.13; 12. 17; 
14. 18). O altar era o local dos sacrifícios do AT, 
temos no AT o altar do tabernáculo, no templo 
de Salomão. A melhor indicação é que perto  
do altar tinha uma valeta, onde o sangue dos 
sacrifícios corriam, geralmente os mártires são 
como sacrifícios à Deus (Fp 2. 17; 2 Tim 4. 6). 

 AONDE IRÃO OS SANTOS QUE 
MORREREM EM CRISTO DURANTE O PERÍODO 
SOMBRIO DA GRANDE TRIBULAÇÃO? 
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 Os mártires da grande tribulação, após 
serem degolados pelos exércitos do Anticristo, 
não irão para o terceiro céu, paraíso, mas, o local 
preparado por Deus para eles será em algum 
lugar debaixo do altar, onde necessariamente não 
sabemos. “... ví debaixo do altar as almas dos que 
foram mortos, por amor...”. Este local é o local de 
destino, e não tem nada a ver com o paraíso, quem 
são estes? Estes são os que vieram da grande  
tribulação, deve-se fazer uma ponte bíblica entre 
(AP 6. 9; 7.9; 14. 13; 20. 4-6).

14. É correta a expressão em muitos hinos, 
que dizem que a “porta da salvação” se 
fechará no arrebatamento da igreja? A 
oportunidade da salvação cessará? (1 
Tess 4. 16).

R. No arrebatamento da igreja a oportunidade 
de salvação não cessará, o que cessará é a 
formulação da graça, um grande número de 
pessoas irão ser salvas no período da grande 
tribulação, isto pode ser visto em (Ap 7. 9-17), 
uma das razões fundamentais que haverá  grande 
número de pessoas salvas na grande tribulação 
é que, muitas pessoas terão choque psicológico 
depois do arrebatamento, estas pessoas pensarão 
seriamente em assuntos evangélicos, aí, estes 
serão conduzidos a uma aceitação ao evangelho e 
serão salvos.
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15. Porque muitos hinos dizem que quando 
Jesus voltar para arrebatar a sua igreja 
ele dirá; “vinde benditos de meu Pai...”, 
em (Mt 25. 31), este texto pode ser aplicado 
para igreja?

R. Vamos harmonizar o contexto de (Mt 25. 31), 
com o restante dos textos que falam da mesma 
época, qual é esta época? A época do contexto do 
texto em foco (Mt 25. 31), é justamente o período 
depois da grande tribulação, o texto também é 
conhecido como julgamento das nações vivas, 
após a grande tribulação. Como prova disto 
observemos a seguinte expressão, “...e quando o 
filho do homem vier em sua glória...”, Quando será 
isto? Exatamente no final da grande tribulação. 
Então a frase “...o Rei dirá aos que estiverem a 
sua direita...”, (v. 34), à quem o Rei dirá tal frase? 
Aos salvos que aceitaram o Cristo no período da 
grande tribulação, pregado por anjos, Judeus. 
Como neste período acontecerá uma boa parte 
de sobreviventes então acontecerá o julgamento 
desses sobreviventes, neste momento acontecerá 
a separação das ovelhas dos bodes. As ovelhas 
serão os salvos na grande tribulação, enquanto 
que os bodes os perdidos. Então o contexto está 
aplicado em primeira instância àquela época, 
depois da tribulação, agora, se existem partes no 
contexto que pode ser ou não tomado para hoje aí 
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é uma outra história! 

PERGUNTAS 
RELACIONADAS 

A ISRAEL 
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1. Quem terá condições de reconstruir 
o santo templo em Jerusalém? Já que 
existem inúmeros obstáculos?

R. Todo o Judeu queria de volta o seu templo, 
para estabelecimento dos rituais, porém, o maior 
obstáculo é justamente uma mesquita Árabe, 
como será destruída a mesma? Como se colocará 
um templo no local? Isto dependerá de um tratado 
muito forte entre Árabes e Judeus, é entendido e 
aceito por todos os escatólogos, que o tal será o 
Anticristo (Ap 6. 1; 13.1), que fará um pacto com 
os Judeus, isto é visto claramente na profecia de 
(Dn  9. 27-29).

2. O que tem a ver o sinal da besta em (Ap 
13. 18) , com a internet?

R. Não queremos dizer que a internet é do Diabo, 
e sim, o sistema maligno dominado dentro da 
internet. Agora, temos que levar em consideração, 
o acesso a internet, que é WWW, que tem 
correspondência com a letra do alfabeto hebraico 
vvv.  A letra vav em hebraico é correspondente 
ao 6 no hebraico, sendo assim   666 que não é 
boa coisa no livro do Apocalipse. Devemos levar 
em consideração então, que o Anticristo domine 
o mundo através de um sistema avançado em 
informática, não dizendo necessariamente que a 
informática seja do Diabo hoje,
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 3. Porque o Anticristo e o falso profeta 
serão lançados vivos no lago de fogo em 
(Ap 19. 20)?

R. No presente texto, temos a narrativas dos 
acontecimentos iniciais logo após a descida de 
Cristo depois da tribulação (AP 19), no versículo 
20 temos o chamado julgamento do Anticristo 
e do falso profeta, ambos de acordo com a 
narrativa apocalíptica, hão de fazer uma série 
de barbaridades no período sombrio da grande 
tribulação, por este motivo Deus na urgência de 
os condená-los, lançara-os direto no inferno, isto 
é, o lago de fogo, enquanto que Enoque e Elias 
não provaram a morte por honra porque foram 
exaltados, o Anticristo e o falso profeta, não 
provarão a morte por humilhação. 

4. Quais são os grupos que viverão no 
milênio? 

R. O milênio é um dos períodos escatológicos, 
mais difíceis, por falta de informações bíblicas, 
mas no milênio de acordo com o contexto que já 
foi mostrado, segue a sequência;

A - Cristo será o Rei (ver Sl 2. 6; Lc 1. 32, 
33; Is 9. 6-8).



 128 

Julgamentos na Bíblia  
B - Uma multidão de santos glorificados 
que vieram com Cristo das bodas do 
cordeiro (AP 19. 7-9).

C - Uma multidão de santos glorificados 
que ressuscitaram do período da grande 
tribulação ( AP 14. 13;  20. 4-6).

D - A nação de Israel, que aceitou o 
Messias, lembrando que a expressão de 
Paulo “todo”, Israel não significa que é 
toda nação literal,  “todo”, é àqueles que 
acreditarão no Messias (Rom 11).

E - Uma boa parte de crente vivo, que 
aceitou Cristo na grande tribulação e 
foram julgados pelo Rei, neste contexto 
entra a frase  “. ..Vinde benditos de mau 
Pai...”, que reino? O reino do milênio.  

5 . E o pecado haverá no milênio?

R. Categoricamente que sim! É evidente que o 
pecado será suavizado, mas, existirá o pecado, 
não será comum, mas existirá. Uma das provas, 
mas concretas a isto é, que os santos vivos não 
terão corpos glorificados, significando que 
estes santos vivos estarão sujeitos as paixões. 
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O fato que Satanás na ocasião estará preso não 
indica em nenhum momento que o pecado não 
existirá. As pessoas vivas durante o período do 
milênio, também estarão sujeitas as tentações 
e as paixões, percebemos isto pela frase “...
com vara de ferro as regerás...” (Sl 2. 9), fica 
claro pelo tal emprego, que a desobediência 
haverá, é lógico, não haverá uma escala altíssima 
como hoje (Is 11. 4; Sl 1-4; Is 29. 20, 21). 

6. Quem são os 24 anciões relatado no 
texto de ( Ap 4. 4) ?

R. Todo o texto de (AP 4), tem uma série de coisas 
profundas. No versículo quatro, o problema é, 
qual será a aplicação coerente do texto, figurativa, 
simbólica ou literal? Porque 24 anciões? Porque 
ao redor do trono? Porque sentados em tronos?

1  - INTERPRETAÇÃO LITERAL

 Neste tipo de interpretação, os 24 anciões 
seriam classes especiais de anjos, isto é, seres 
angelicais, anjos que participam na atualidade 
do governo do universo, e recebem ordem do 
Soberano (Sl 89. 7; Is 24. 3; Ex 34. 11), lembrando 
que,  é impossível saber todas as categorias de 
anjos existentes.
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2 . INTERPRETAÇÃO FIGURADA
 Agora, se o que João viu com respeito aos 
24 anciões, que não são anjos, então só nos resta 
interpretar o texto como figurado, já que os mesmos 
estão ao redor do trono, será que algum humano 
vive ao redor do trono? Neste particular figurativo, 
o número 24 é uma cifra completa, que sugere a 
simbolizando assim o comprimento dos salvos, de 
todos os tempos, do Antigo e Novo testamento (Ef 
2. 1-22). Existem fortes conjecturas, de que não 
sejam anjos no conceito interpretativo, está claro 
que os 24 anciões entoam cântico de redenção, é 
mais provável que o motivo desta entoação seja a 
redenção (Ap 5. 8,9), e anjos de uma forma geral 
não são vistos coroados e muito menos em tronos, 
está mais claro que seja figurada tal interpretação 
(Num 13. 2, 3; Hb 8. 5).

Em que nos cremos

“O Milênio. O Milênio é o Reino de 
Cristo com duração de mil anos que terá 
início por ocasião da vinda de Cristo 
em glória com os seus santos. Todos 
os que estiverem vivos na terra após 
esses acontecimentos serão submetidos 
ao governo de Jesus Cristo.752 Nesse 
período, Satanás estará aprisionado no 
abismo.753 Isso significa que a sua ação 
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destruidora na terra será neutralizada 
e, assim, será iniciada uma nova ordem. 
Não temos em Apocalipse informações 
detalhadas sobre esse reino de mil anos, 
mas esses dados já estão nos profetas 
do Antigo Testamento. Trata-se da tão 
almejada paz universal, pois, nesse reino, 
haverá perfeita paz, retidão e justiça 
entre os seres humanos754 e também 
harmonia no reino animal.755 A sede 
desse governo será Jerusalém: “Porque 
de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a 
palavra do SENHOR” (Is 2.3). O Senhor 
Jesus assentar-se-á sobre o trono de 
Davi e, de Jerusalém, reinará sobre 
toda a humanidade.756 Esse reino trará 
salvação a Israel;757 será a conclusão do 
programa divino sobre o povo de Deus, 
Israel.758 O Milênio não é ainda o fim e 
nem a consumação de todas as coisas” 
(Declaração de fé das Assembleia de 
Deus pg. 64).
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7. Quando irá se cumprir gogue e magogue 
de ( EZ 38-39) ?

R.  NO texto do profeta Ezequiel, Gogue e 
Magoegue refere-se a príncipes chefes Mosoque 
e Tubal, são regiões que foram ocupadas pelos 
Tartaros e Citas, que de acordo com os eruditos 
corresponde a atual Rússia. Gogue e Magogue 
simbolizam o paganismo combatendo contra os 
filhos de Deus. Gogue e Magogue é conhecido 
entre o Judaísmo, como uma invasão a nação 
Israelita. É evidente que em primeira instância, o 
texto de (Ez 38), não se refira somente à invasão 
literal de Jerusalém. O nome simboliza todas 
as nações sobre os quatros cantos da terra que 
seguirão Satanás, e sua indução após o milênio 
(AP 20. 8), a parte cumprida no armagedom, mas 
o cumprimento pleno será mesmo no final do 
milênio,  onde Satanás seduzirá Gogue e Magogue, 
isto é, os povos do quatro cantos da terra (Ap 20. 8). 

8. Quem é o Anticristo propriamente 
dito, é a primeira ou a segunda besta do 
(Ap 13) ?

 No capítulo 13 do Apocalipse, encontramos 
duas bestas, há quem diga que o Anticristo é a 
segunda besta (v. 11-18), mas se formo harmonizar 
os seguintes textos; (2 Tess 2. 2-4; 1 Jo 2. 18; 
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Ap 6. 1; 13. 1), logo veremos que o Anticristo 
propriamente dito, é a primeira besta e não a 
segunda. Acredito que tanto o Anticristo como o 
falso profeta serão Judeus, um líder religioso que 
será o falso profeta, e um líder político que será o 
Anticristo (Ap 6. 1; 13.1).

9.Enoque e Elias voltarão para pregar na 
grande tribulação de acordo com (Ap 11. 
1-6)?

R. Como os dois nunca provaram a morte, e em (Hb 
9. 27), diz  que todos os homens estão ordenados 
a morrerem, as duas testemunhas não serão eles? 
Bom primeiro não devemos harmonizar o texto 
de (Ap 11), com (Hb 9. 27), porque? Os santos do 
arrebatamento, porque não morrerão (1 Tess 4. 
16),e o Anticristo e o falso profeta porque não hão 
de morrer, sendo eles homens? (AP 19. 20), ambos 
os textos não entraria em choque com (HB 9. 27) 
? As duas testemunhas do Apocalipse possuirão 
semelhança com Enoque e com Elias, porém, não 
existem provas interpretativas suficiente para tal 
afirmação, que as duas testemunhas do Apocalipse 
são antítipo de Enoque e Elias não resta dúvidas, 
e que receberão poderes miraculosos de Deus (AP 
11. 5,6), porém, afirmar que é Enoque e Elias foge 
dos princípios da Hermenêutica.
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10 . O anticristo já está entre nós?

R. Antes de tudo, é importante traze a definição, 
veja;
 O termo grego “a)ntixri/stov, anticristos”, é 
a junção de uma preposição “anti”, que geralmente 
acompanha o caso do substantivo quem se chama 
Genitivo (parte da gramática grega em que o 
substantivo, pronome e adjetivo desempenha a 
idéia de posse). Esta tem o significado de oposto. 
Indo um pouco a fundo, pode-se dizer que a 
preposição em foco tem um significado de “ao 
invés de, no lugar de”, para esta afirmação ver os 
textos de: (Mt 2.22: Lc 11. 11; Tg 4.15). o termo 
grego “anticristo”, está acoplado  também o 
substantivo “khristos”, que tem um sentido de 
um título, ungido, O Messias, O Cristo  (Mt 2. 4; 16. 
16: Mc 8.29; Lc 2.26; 4.41; Ap 11.15). O anticristo 
na realidade será uma pessoa que se colocará no 
lugar de Cristo. O anticristo será o opositor número 
um (1) de Deus, por outro lado, será àquele que 
tentará ser igual à Cristo, observe que será um 
homem  terrível. Pelos gráficos contidos na página 
anterior, fica claro que, este líder, trará grandes 
prejuízos para Israel. O próprio Satanás dará poder 
ao anticristo, este por sinal será o corrompido 
do mundo, ao induzi-los a blasfemar contra o 
Criador. O anticristo terá uma “lábia” tremenda, 
pois será um comunicador extraordinário. Este 
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poder será dado pelo próprio Satanás. Agora, 
com referência a questão se o anticristo está ou 
não entre nós é impossível ou quase isto, precisar 
com propriedade tal posicionamento. É verdade 
que muitos pesquisadores do campo escatológico 
dizem que sim. Querendo antecipar todas as 
suas posições usam diversos argumentos. Uma 
das razões predominantes segundo alguns é que 
Deus sempre dá sinais para acontecimentos ou 
até mesmo pessoas, e isto é verdade. Vejam por 
exemplo o sinal do arco (Gn 9. 13), o próprio 
sinal das estrelas no contexto de Abraão (Gn 
15), e outros casos mais. No final da década de 
50 para o começo da década de 60, de acordo 
com alguns, naquela época nasceria uma criança 
que conduziria o mundo através de uma religião 
única. Enfim, todos estes pensamentos. Na 
década de setenta de acordo com pesquisas que 
realizei, ouve alguns sinais interessantes, notáveis 
constelações de estrelas, muitos até pensaram em 
uma catástrofe mundial. Seriam para evidenciar e 
constatar que o anticristo já estaria aqui entre nós, 
sem, contudo está revelado propriamente dito. 
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MINHA INTERPRETAÇÃO

 Vejam! Por mais que queiram afirmar tal 
pensamento, ninguém poderá, afirmar jamais com 
sem pensamento de certeza. Na década de setenta 
talvez ele  (anticristo) não estivesse em nosso meio, 
entretanto, hoje acho que seria mais possível que 
antes, isto se dar pelas seguintes razões, veja;

•A grande gama de falsos profetas que se alastra 
no mundo e a degeneração da teologia moderna 
ou o liberalismo teológico

•A situação mundial no que diz respeito as guerras, 
vexames, atentados, etc. alguns até aposta em um 
governo mundial.

Apesar de todas as verdades, e da presença do 
“espírito do anticristo...” (I Jo 2. 19), mesmo assim, 
isto não pode ser prova bíblica suficiente para que 
o anticristo esteja mesmo em nosso meio. Isto eu 
posso afirmar já que “os espíritos” do anticristo é 
uma coisa, enquanto que,  o anticristo propriamente 
dito é outra coisa. Portanto se o anticristo está 
ou não em nosso meio, esta não deve ser a nossa 
preocupação, já que, ao certo este só deve mesmo 
se manifestar quando a igreja for arrebatada. 
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PERGUNTAS 
COM OUTROS 

TEMAS



 138 

Julgamentos na Bíblia  
1. Porque o seio de Abraão foi “esvaziado” 
de acordo com a harmonia interpretativa 
de Lc 16. 23 ; Ef 4. 8-10; 2 Co 12. 2- 4 ?

R. Como já foi visto, o seio de Abraão se localizava 
no hades (Lc 16. 23), no último juízo (Ap 20. 
1115), o próprio hades será lançado no lago de 
fogo, Deus sabendo disto, pela sua presciência, 
resgatou os que lhe pertence antecipadamente 
(Ef 4. 8). Hoje o local onde se encontrava o seio 
de Abraão encontra-se literalmente vazio ou pelo 
menos esta é a idéia geral, levando em conta 
também, que para este respeito às escrituras não 
traz tantas informações. 

2. Porque muitas pessoas dizem inclusive 
em revelações, de que o Diabo está no 
inferno, onde realmente o Diabo está?

R. Para iniciação de tal interrogação, é preciso 
saber a diferença entre o hades e o lago de fogo. 
O termo grego “a[|dh|, haides”, significa invisível ou 
lugar dos mortos. De acordo com a sistematização 
gramatical, o termo pode significar, “um inferno” 
ou até mesmo “uma sala de espera” (Lc 16. 
23), enquanto que o lago de fogo relatado no 
Apocalipse, pode ser definido como “o inferno 
ou inferno definitivo”. Já a referência a Satanás, 
Diabo ou a antiga serpente (Ap 12. 1-4), colocando 
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em ênfase que até o presente de acordo com a 
revelação profunda das escrituras, desceu na 
terra somente três vezes, e quem o responderia 
seria apenas a divindade veja;

A - No jardim do Édem (Gn 3. 1-3; Ap 12. 1-3).

B - Na época de Jó (Jó 3. 1-8).

C - Na tentação à Cristo no deserto (Mt 4. 1-11).

D - Por final descerá a terra na grande tribulação, 
por ordem divina como se vê em (Ap 12. 10). 

 Com referência a existência da sua 
localização, após a sua rebelião, relatada 
profundamente por dois profetas (Is 14 e Ez 28), 
teria sido precipitada para onde? Será que foi 
precipitado para o inferno conforme o que diz 
(Is 14. 15), aqui, está falando da sentença final do 
Diabo, isto é, o “inferno definitivo” ou lago de fogo 
foi preparado para o Diabo e seus anjos (Mt 25. 
41), a habitação do Diabo hoje é nos ares (Ef 6. 12), 
sendo a sequência teológica da seguinte maneira;

A - O Diabo foi precipitado após a sua 
rebelião (Ez 28) para os ares, sendo 
harmonizado com o que Cristo disse: 
“... que via Satanás cair do céu...” (Lc 
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10. 18). No original o verbo traduzido 
por “via...” é  “e)qew/roun,  etheôrun”, 
conjugado do verbo “theôreô” este 
verbo aparece com certa freqüência 
no NT e tem o sentido de “ver, olhar, 
perceber”. O motivo da tradução “via” 
é porque o verbo está no imperfeito, 
que traz a ideia de algo em andamento 
começando no passado. 

B - O Diabo desce as três vezes na terra 
já citado, isto até a nossa dispensação.

C - O Diabo descerá para a terra durante 
o período sombrio da grande tribulação 
(Ap 12. 10).

D - O Diabo descerá preso para o abismo, 
ficando preso durante  o milênio (Ap 
20).

E - O Diabo é solto por um pouco de 
tempo para praticar a última rebelião 
contra o criador, até que acontece o seu 
julgamento escatológico e lançado no 
lago de fogo (Ap 20. 10).
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F - Hoje, portanto, ele 
habita nos ares (Ef 6. 10-12). 

3. Porque a bíblia chama sempre 
de primeira ressurreição, as várias 
ressurreições mencionadas na bíblia?

R. Nas escrituras sagradas não encontramos 
contradições. No contexto escatológico 
encontramos apenas duas ressurreições: A 
primeira (1 Tess 4. 16), e a segunda (Ap 20). A 
primeira ressurreição é para crentes, a segunda 
para ímpios. Agora, na primeira ressurreição 
existem extensões, a saber;

A - Ressurreição de Cristo, relatadas 
pelos Evangelistas (Mt 28; Mc 16; LC 
24). 

B - Primeira extensão da ressurreição 
dos santos antes do arrebatamento (1 
Tess 4. 16).

C - Segunda extensão da ressurreição 
dos santos que hão de morrer na grande 
tribulação (Ap 14. 13; 20. 4-6). Todas 
as ressurreições acima são primeira 
ressurreição, isto é, iniciado por Cristo, 
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depois extensões da ressurreição do 
Senhor, isto levando em consideração o 
contexto.

4 . Anjos caídos e demônios são a mesma 
coisa?

R. Tal interrogação é uma das mais difíceis 
em escatologia. “Para comentário expositivo e 
exegético, é preciso primeiramente definir o termo 
‘anjo”. O termo no hebraico é “Mâlâk”. e do grego 
“a0gge/lov, angelos”. Ambos indicam mensageiro. 
Os anjos são seres celestiais criado por Deus (2 
Sm 14. 20; 2 Rs 19. 35), uma quantidade de anjos 
permaneceu debaixo da ordem inicial de adoração 
ao Soberano Deus, sendo estes anjos QUERUBINS, 
SERAFINS, ETC! Em contra partida, existem 
uma quantidade considerável de anjos, que não 
permaneceu debaixo desta ordenança, dar para 
observar claramente o emprego da frase em 
(Ap 12. 4), “...terça parte das estrelas...”, neste 
particular “estrela”, não é meramente um astro, 
mas anjos que  seguiram a rebelião de Satanás 
nos céus de acordo com alguns textos do At (Ez 
28 e Jd 6), Vamos conhecer agora as sequências 
teológicas sobre os anjos rebeldes, veja;

A - Criados santos (Gn 1. 31; 2. 1; Nem 
9. 6).
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B - Rebelião nos céus (Is 14. 12; Ez 28. 
2), a partir daí, segue, os anjos decaídos 
se dividem em dois grupos distintos;  

*Anjos caídos que estão presos em algemas, de 
acordo com (Jd 6) no abismo (Ap 9. 1-12), estes 
anjos caídos que estão presos serão soltos na 
grande tribulação, conforme o texto acima do 
apocalipse, quando forem soltos estarão sob 
o domínio total de Satanás, depois da grande 
tribulação possivelmente voltarão para as prisões.

*Uma parte destes anjos caídos estão soltos hoje 
(Ef 2.2; 6. 12) observamos nos empregos dos 
termos, “autoridade”, “potestade”, “tronos”, e 
“principados”, isto tem aplicação direta aos seres 
invisíveis que estão soltos. A diferença pode parecer 
mínima ou nenhuma mais existe, anjos caídos são 
os anjos criados inicialmente para glorificação a 
Deus, porém, “deixando a sua habitação”, seriam 
estes anjos piores?, Não existe base suficiente 
para tal afirmação! De qualquer forma eles estão 
presos hoje, sós serão soltos na grande tribulação, 
no toque da quinta trombeta. Os anjos caídos que 
permaneceram soltos  estes foram rebaixados 
para demônios, que são espíritos malignos, isto é, 
anjos caídos (porque deixaram a sua habitação), 
praticante de todo o mau ordenado por Satanás, 
fica registrado então a diferença, anjos caídos 
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estão presos no abismo enquanto que demônios 
são anjos caídos rebaixados a demônios!

5. Anjos caídos que estão presos são mais 
fortes do que os demônios soltos?

R. Este é o pensamento de uma grande parte de 
pessoas, mas isto será verdade? A quem diga que 
estes anjos caídos que estão presos, deixaram 
a sua habitação por conta própria, estes anjos 
caídos, de acordo com tal pensamento não estaria 
incluso no texto de (Ap 12. 4), A referência a 
‘...terça parte das estrelas...”, Seria demônios 
induzidos por Satanás, segundo tal pensamento 
tal interpretação é possível pelo o emprego de 
Judas “...deixaram a sua habitação...”, Porém, 
isto é improvável, eu não acredito que àqueles 
anjos caídos citados em (Jd 6), não foram também 
induzidos por Satanás na sua rebelião.  Um dos 
pontos mais difíceis à este contexto é, quando foi 
que estes anjos pecaram ? O que fica certo no texto 
e no contexto é, que eles um dia pecaram e por 
este motivo estão presos hoje. Todavia, é aceito 
pela maioria dos eruditos, que estes anjos caídos 
são na verdade mais ferozes, isto tem base nas 
escrituras, uma leitura detalhada de (Ap 9. 18), 
logo se perceberá isto, agora, se esta ferocidade foi 
por motivo de sedução de Satanás ou foi por conta 
própria é objeto de muitas dúvidas. Lembrando, 
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que dizer que estes anjos caídos são mais fortes 
ou maiorais dos que estão soltos e maior do que o 
próprio “chefe”, não é uma resposta satisfatória, o 
concreto é, qual o motivo exato porque eles foram 
presos é muito difícil saber.

6. Se o milênio será de paz, para onde irão 
os anjos caídos (que estão presos hoje), 
que serão soltos na grande tribulação, já 
que o milênio será logo na sequência da 
grande tribulação?

R. O problema aqui, não é quando ou como 
acontecerá tal julgamento, pois este julgamento 
acontecerá (1 CO 6. 3; JD 6). É aceito pelos eruditos, 
que os julgamentos dos anjos ocorrerão logo após 
o milênio e antes do grande Trono Branco (MT 25. 
41; AP 19. 19; 20. 4) é muito provável isto, porém, 
o problema não é se os anjos caídos vão ou não, 
ser julgados, ou antes da tribulação ou depois do 
milênio, a pergunta em sí é muito complicada, se 
este julgamento será só depois do milênio, onde 
estarão estes anjos depois da grande tribulação? 
Bom! Neste caso, devemos prestar atenção nas 
suposições possíveis, conforme marcadas abaixo, 
veja;

1. Os anjos caídos (os soltos no período 
da grande tribulação), os demônios, 
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os quatros anjos que estão presos hoje 
embaixo do rio Eufrates (AP 9. 13), 
voltarão a ser aprisionados no abismo de 
onde foram soltos na grande tribulação, 
estes acompanharia o próprio Diabo 
que será amarrado antes do milênio (AP 
20. 1), neste caso ele não irá só, em sua 
companhia para o abismo iria, todos os 
demônios citados acima, depois seriam 
soltos e julgados por fim (1 CO 6. 3; JD 
6).

2. Todos os espíritos malignos (anjos 
caídos, e quatros demônios que hoje 
estão presos), todos, ao contrário da 
primeira interpretação, não estaria 
incluso no texto de (AP 20. 1), sendo 
assim, o Diabo, seriam presos no abismo, 
os outros demônios permaneceriam em 
algum lugar na terra, porém, sem atuar, 
já que Deus não permitiria às suas 
atuações, ou do rio Eufrates, retornando 
assim para o local de origem dos quatros 
anjos soltos (AP 19. 15), Quaisquer umas 
das interpretações possuem efeitos 
colaterais, pois, acerta em lógica e foge 
em outro angulo, fica aí um grande 
mistério de difícil compreensão para 
os grandes escatólogos, de qualquer 
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maneira estes demônios serão julgados 
e nós participaremos do tal julgamento 
em nome de Jesus! Pela coerência, é 
mais lógico a interpretação um, mesmo 
que eles sejam aprisionados ou não no 
milênio, tal interrogação prossegue 
incompreensível, é melhor nestas 
horas ficar com a palavra de Deus, se 
os demônios serão presos juntos com o 
Diabo ou não, o certo é, serão julgados e 
condenados ao lago de fogo.

 

7. Os mártires do passado (Estevão, 
Wiclife, Huss, e outros), após a sua morte, 
foram para o terceiro céu ou debaixo do 
altar? Já que João tem uma revelação 
no Apocalipse na qual ele ver as almas 
debaixo do altar?

R. João não viu debaixo do altar os irmãos que 
foram mortos por amor a Jesus? Estevão, Wiclife 
e outros não morreram por amor a Cristo? 
O  texto de Apocalipse não diz que este foram 
mortos por dar testemunho de Deus? Estevão 
não deu testemunho de/ou o Deus? Como então 
harmonizar (At 7. 56; com Ap 6. 5; 14. 13) ? O 
primeiro mártir foi o nosso irmão Estevão, surge 
então a seguinte interrogação, para onde Estevão 
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foi após a sua morte? Para o terceiro céu? Para 
a presença de Jesus? Ou para debaixo do altar? 
Estevão não foi para a presença de Jesus ou no 
céu propriamente dito, a frase em (At 7. 55).

“...Jesus estava em pé...”, demonstrava apenas 
a função sacerdotal de Cristo, título atribuído a 
ele ainda hoje (Hb 1. 3), desta razão é que Cristo 
aparece em pé ministrando a seu servo (Ap 2. 1). 
Mas o texto não diz que Estevão foi para o local 
onde está o trono de Deus visto por João no (Ap 
4. 1), pois o próprio João diz que “...ninguém viu 
a Deus...”, (1 Jo 4. 12), isto é, ninguém humano 
viu Deus na sua essência. O certo é, Estevão foi 
ao terceiro céu (2 Co 12. 2-4), e a expressão usada 
pelo apóstolo Paulo “...ouvi palavras...”, tais 
palavras sejam também participadas por Estevão 
e os demais santos. ë sugerido  que harmonizamos 
os textos de (Ap 6. 9) com (Ap 7. 9; 14. 13), sendo 
assim, os “mártires”, neste contexto nada tenha 
a ver com Estevão e outros mártires da nossa 
dispensação, já que não é João que diz que àqueles 
“mortos”, degolados, vieram da grande tribulação, 
não é João que diz (Ap 7. 14). Fica claríssimo que 
os mártires, que estão debaixo do altar, citado em 
(Ap 6. 9), é citação exclusiva ao período sombrio 
da grande tribulação, harmonize os seguintes 
textos, veja;  (Ap 6. 9; 7. 9; 14. 13; 20. 4-6).
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8. Porque os homens procurarão a morte 
em (Ap 6. 16; 9. 5,6), porém, por cinco 
meses não haverá atuação dela?

R. Em primeiro lugar, não podemos colocar o 
texto e a expressão “cinco meses”, como uma 
quantidade de anos em cumprimento ao cenário 
histórico, pois, ambos os textos narram, dias 
proféticos, a referência “cinco meses”, será 
aplicada as “preocupação”, divina em poupar a 
vida dos homens (pela sua infinita misericórdia), 
para que sendo assim, os tais se arrependam da 
suas obras malignas (Ap 9. 20, 21), porém, com 
tudo isto os homens tendo e tempo (cinco meses), 
procurarão as obras do Diabo, e mesmo assim 
não se arrependerão (Ap 9. 20).

9. É verdade que o Espírito Santo não 
estará na terra durante o período da 
grande tribulação? De acordo com (2 Tess 
2. 7)?

R. No texto de (2 Tess 2. 7), existe um que resiste 
ao aparecimento do Anticristo (homem do 
pecado), isto é, o Anticristo somente aparecerá 
quando este que o “detém”, seja afastado, e 
quem é este? Em primeira instância não pode ser 
entendido  como linguagem direta ao Espírito 
Santo que vai ser tirado da terra no período da 



 150 

Julgamentos na Bíblia  
grande tribulação, como é que as pessoas irão ser 
salvas então na grande tribulação?  As escrituras 
declaram claramente que a obra do Espírito 
Santo é necessária para dar vida, salvação, se ele 
for “tirado”, como as pessoas hão de ser salvas? O 
termo traduzido por “afastado, tirado”, é “genetai”, 
termo médio de “ginomai”, isto é, ser removido 
ou tirado. O termo traz um sentido completo da 
frase, o termo no original não pode ser entendido 
como removido completamente do mundo, isto 
é impossível no contexto das escrituras, já que o 
Espírito Santo é onipresente (SL 139.7-9). O texto 
no original revela que ele deixará simplesmente o 
seu aspecto do seu trabalho, e qual é o seu aspecto 
de seu trabalho no contexto das escrituras? 
Impedir o pecado no mundo. A bíblia mesmo diz 
que ele veio para convencer o homem do pecado, 
da justiça e do juízo, porém, o Espírito Santo não 
cessará toda a sua atividade vejamos isto;

A - Quem inspirar ará os 144. 000 (Ap 
11. 1-4) ?

B - Quem usará com poder as duas 
testemunhas (Ap 11. 1-4) ?

C - Quem trabalhará nos corações dos 
homens para que eles se arrependam 
(Ap 9 . 20, 21) ?
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D - Quem trabalhará nos corações dos 
homens na pregação do evangelho pelos 
anjos (Ap 14. 6-8)?

E - Fica então clara a questão? O Espírito 
Santo deixará de atuar? O termo ser 
afastado não significa afastado sua 
presença, e sua onipresença?

10. Se o Diabo já está condenado, porque 
muitos dizem que o seu julgamento se 
dará apenas depois do milênio em (Ap 20. 
10)?

R. A resposta a este contexto é que, o que 
aconteceu foi o julgamento histórico de Satanás, 
lembre-se, quando Jesus disse “...o príncipe deste 
mundo já está julgado...”, este foi o julgamento 
histórico, falta então o julgamento escatológico, 
que envolverá prisão (Ap 20 .1), e sua condenação 
final (Ap 20. 10). 
 
11. Qual o significado da expressão 
plenitude dos tempos em (Gl 4. 4)? 

R. O que aconteceu nesta plenitude? O texto diz 
que Deus enviou Jesus. O termo grego indica que 
foi o tempo exato apontado pelo Pai, de acordo 
com o estudo geográfico, histórico, políticos da 
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época, vão observar que era o momento exato 
então “plenitude dos tempos”, indica o momento 
exato que Deus enviou o seu filho ao mundo.

12. Existem diferenças entre plenitude dos 
tempos e plenitude dos Gentios?

R. A primeira definição já foi na pergunta anterior, 
agora a plenitude dos Gentios é outra coisa, veja; 
o termo grego “Plerôma ton ethnon”, é o 
número completo de Gentios  que serão salvos 
(AT 15. 14), isto é, a medida completa das benção 
de Cristo (Rom 13. 10),  a plenitude  dos Gentios 
veio pelo endurecimento da nação Judaica (Rom 
11. 25).

13. Qual a diferença entre plenitude dos 
Gentios em (Rom 11. 25)? De tempos dos 
Gentios em (Lc 21. 24) ?

R. A plenitude dos Gentios foi definido na 34, 
agora tempo dos Gentios é sinônimo de plenitude 
do tempo, não confundir plenitude de tempo com 
a plenitude dos tempos, uma está no singular 
outro no plural. Plenitude de tempo é mesma 
coisa de que tempo dos Gentios, (Lc 21. 24), o 
tempo dos Gentios é um período de domínio 
gentílico sobre a  nação Israelita, particularmente 
sobre Jerusalém, este período teve início 
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historicamente falando por volta de 586 a. C, 
quando Nabucodonozor fez de Judá  cativo, de lá 
para car, Israel passou por mãos de várias nações, 
este tempo terminará apenas no milênio, como 
o próprio Jesus profetizou que Jerusalém seria 
pisada, isto é, dominada, até completar o tempo 
do domínio Gentílico. 

14. Então, plenitude dos tempos é uma 
coisa, plenitude dos Gentios, outra e 
tempo dos Gentios outra?

R. Exatamente, de acordo com o resumo abaixo, 
veja;

A - Plenitude dos tempos, (plural), é o 
momento certo que Deus enviou seu 
filho ( Gl  4. 4).

B - Plenitude dos Gentios é o número 
completo de Gentios salvos, que não 
pertencem a comunidade Judaica (Rom 
11. 25).

C - Tempo dos Gentios ou plenitude do 
tempo é o período do domínio dos povos 
não Judaico em Israel.
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15. A última trombeta de (1 Co 15. 52), é a 
mesma trombeta de (Ap 10. 7)?

R. A primeira referência da trombeta de (1 Co 15. 
52), refere-se a trombeta que acompanhará os 
anjos na ocasião do arrebatamento da igreja (1 
Tess 4. 16), agora, à trombeta que João refere-se 
em (Ap 10. 7), é equivalente a trombeta do texto 
de (Ap 11. 15), isto é, a sétima trombeta tocada 
na grande tribulação, enquanto que a trombeta 
tocada em (1 Co 15. 52), será tocada antes da 
tribulação 16 . O que é o estado intermediário?
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CONCLUSÃO
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 Neste volume concentramos nossas ações 
no livro do Apocalipse. Tenhamos cuidado com 
especulações, posições humanas. Como diz o 
Dr. Paulo Romeiro: “o que a Bíblia não diz com 
clareza não afirmamos com certeza”.

 Tenho um exemplo bem claro a esse 
respeito. Encontramos neste simples manual um 
estudo sobre os 144 mil, que não está claro quem 
realmente eles sejam, contudo, serão um grupo 
escolhido por Deus para atuarem no período 
sombrio da grande tribulação.

 E o que dizer do “livrinho” que foi “devorado” 
pelo apóstolo João? Aparentemente a revelação 
seguinte dada ao apóstolo. Acompanhamos 
também o “dragão” que representa o diabo, 
a mulher que representa a nação de Israel, o 
menino que representa Cristo, onde o próprio 
texto responde. Neste texto também encontramos 
um personagem importante para o judaísmo e o 
cristianismo, que é Miguel e a semente da mulher, 
que serão seus descendentes israelitas na grande 
tribulação.

 Em nome de Jesus espero ter contribuído 
um pouco para o enriquecimento do] leitores, na 
vida espiritual e intelectual, até o próximo volume 
em nome de Jesus!!!



 158 

Julgamentos na Bíblia  

BIBLIOGRAFIA



 159 

Jean Carlos da Silva

BIBLIOGRAFIA



 160 

Julgamentos na Bíblia  



 161 

Jean Carlos da Silva
FONTES PRINCIPAIS 

A BÍBLIA SAGRADA: Traduzida por João 
Ferreira de Almeida. Edição Revista e 
Corrigida. São Paulo: Sociedade Bíblica do 
Brasil, 1995.

A BÍBLIA SAGRADA: Traduzida por João 
Ferreira de Almeida. Edição Alfalit do Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora Alfalit Brasil, 2000.

A BÍBLIA SAGRADA: Nova Versão 
Internacional. São Paulo: Editora vida Nova, 
2000.

A BÍBLIA SAGRADA: Nova Versão 
Transformadora. São Paulo: Editora Mundo 
Cristão, 2017.

FONTES SELECIONADAS: 
DICIONÁRIOS

DAVIS, John. Dicionário da Bíblia. Rio de 
Janeiro: Editora Juerp, 1993.

BOYER, O.S. Pequena Enciclopédia Bíblica. 
São Paulo: Editora Vida, 1994.



 162 

Julgamentos na Bíblia  
ANDRADE, Claudionor Corrêa de. Dicionário 
Teológico. Rio de Janeiro: Editora CPAD, 1996.

ANDRADE, Claudionor Corrêa de. Dicionário 
de Escatologia. Rio de Janeiro: Editora CPAD, 
1998.

FERREIRA, Aurélio B. H. Dicionário da Língua 
Portuguesa. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1999.   

DOUGLAS, J.D. (org.) O Novo Dicionário da 
Bíblia. São Paulo: Editora VidaNova,  2001.

BROWN, C. O Novo Dicionário de Teologia. 
Volumes 3 e 4. São Paulo: Editora Vida Nova, 
1987.

ROCHA, Ruth. Minidicionário. São Paulo: 
Editora Scipione, 2001.

SARGENTIM, Hermínio. Dicionário de Ideias 
Afins. São Paulo: Editora IBEP (Instituto 
Brasileiro de Edições Pedagógicas), sem ano.

A. ELWELL, Walter. Enciclopédia histórico-
Teológica da Igreja Cristã. Volumes 1, 2 e 3. 
São Paulo: Edições Vida Nova, 1982.

CIVITA, Victor (editor). Dicionário Biográfico. 
Volumes 1 e 2. São Paulo: Editora Abril, 1972.



 163 

Jean Carlos da Silva
VIANA, Moacir da Cunha (editor). Dicionário 
didático da língua Portuguesa. Editora 
Didática Paulista.

FONTES SELECIONADAS: 
OUTRAS LÍNGUAS
ALLAND, kurt. The Greek New Testament. 
United Bible, 1984.

H KAINH DIAQHKH.O Novo Testamento 
Grego. Texto Recebido. The  Trinitarian  Bible 
Society, 1902

BROWN, Colin & COENEN Lothar. (orgs.) 
Dicionário Internacional deTeologia do Novo 
Testamento. vol. 1. São Paulo: Vida Nova, 2000.

DOBSON, John H. Aprenda o Grego no Novo 
Testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 1994.

DAVIS, Guilermo. Gramatica Elemental 
delGriegodelNuevo Testamento. ElPaso, 
Texas: Casa Bautista de Publicaciones,  1979.



 164 

Julgamentos na Bíblia  
FRIBERG, Barbara & FRIBERG, Timothy. O 
Novo Testamento GregoAnalítico. São Paulo: 
EditoraVida Nova, 1987.

GINGRICH, F. Wilbur & DANKER, Frederick 
W. Léxico do Novo Testamento Grego/
Português. São Paulo: Vida Nova, 1984.

PETTER, Hugo. La Nueva 
ConcordanciaGriego-EspañoldelNuevo 
Testamento. Viladecavalls: Editorial CLIE, 
1982.

BERGMANN, Johannes& REGA, Lourenço S. 
Noções do Grego Bíblico. São Paulo: Editora 
Vida Nova, 2004.

TAYLOR, Willian C. Dicionário do Novo 
Testamento Grego/Português. Rio de Janeiro: 
JUERP, 1978.

RIENECKER, Fritz&ROGERS, Cleon. Chave 
Lingüística do Novo Testamento Grego. São 
Paulo: Editora Vida nova, 1998.



 165 

Jean Carlos da Silva

LUZ, Waldir Carvalho. Novo Testamento 
Interlinear. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 
2003.

LUZ, Waldir Carvalho. Manual de Língua 
Grega. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana, 1991.

DINKINS, Frederico. Gálatas e Efésios. Minas 
gerais. 1985.

BALGUR, R. IUSIM, H. Dicionário Básico – 
Hebraico Português. 1982.

ZIMER, Rudi. Dicionário Hebraico – Português 
e Aramaico – Português. Rio de Janeiro: 
Editora Sinodal e Editora Vozes, 2004.

MAGNE, Augusto. Dicionário Etimológico da 
Língua Latina. Rio de Janeiro: MEC, 1952.



 166 

Julgamentos na Bíblia  
FARIA, Ernesto (org.). Dicionário Escolar 
Latim – Português. Rio de Janeiro: MEC, 1955.

DANIELLOU, Maria da Eucaristia. Curso de 
Grego I Gramática. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Científica Brasileira Coleção do Estudante III, 
1957.

DAVIS, Guilermo. Gramatica Elemental 
del Grego del Nuevo Testamento. (PASO, 
Bautista). 1979

DEMOSS, Matthew S. Dicionário Gramatical 
do Grego do Novo Testamento. São Paulo: 
Editora Vida, 2004

FRIRE, Antonio. Gramática Grega. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008.

FRIBERE, Barbara. O Novo Testamento Grego 
Analítico. São Paulo: Vida Nova, 1987.

GINGRICH, F. Wilbur. Léxico do Novo 
Testamento, Grego/Português. São Paulo: 
Vida Nova, 1984.



 167 

Jean Carlos da Silva
NOVO Testamento Interlinear Grego/
Português. São Paulo: Sociedade Bíblica do 
Brasil, 2004.

LOUW, Johannes e NIDA, Eugene. Léxico do 
Grego-Português do Novo testamento. São 
Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2013. 

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. Bíblia Hebraica 
Stuttgartensia. 5. ed. Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, [1967/77], 1997.

KALTNER, J.; MCKENZIE, S. L. (eds.) Beyond 
Babel: A Handbook for Biblical Hebrew and 
Related Languages. Atlanta: Society of Biblical 
Literature, 2002.

KELLEY, P. H., Hebraico bíblico: uma 
gramática introdutória. 5. ed. São Leopoldo: 
Sinodal, 2004.

KIRST, N. et al. Dicionário hebraico-português 
e aramaico-português. 18. ed. São Leopoldo/
Petrópolis: Sinodal/Vozes, 2004.



 168 

Julgamentos na Bíblia  
LAMBDIN, Th. O. Gramática do hebraico 
bíblico. São Paulo: Paulus, 2003.

MENDES, P. Noções de hebraico bíblico: texto 
programado. São Paulo: Vida Nova, 1981. 12a. 
reimpressão, 2003.

MITCHEL, L. A.; OSVALDO C. PINTO, C.; 
METZGER, B. M. Pequeno dicionário de 
línguas bíblicas: hebraico e grego. São Paulo: 
Vida Nova, 2003.

SAYÃO, L. (ed.) Antigo Testamento poliglota. 
São Paulo: Vida Nova, 2003.

HOLLADAY, Willian L. Léxico hebraico e 
aramaico do Antigo Testamento / Tradução 
Daniel de Oliveira. São Paulo: Vida Nova, 
2010.

LUIZ, Alonso Schôkel. Dicionário bíblico 
hebraico-português: Tradução Ivo Stomiolo: 
hebraico e grego. São Paulo: Paulus, 1997.



 169 

Jean Carlos da Silva
FRANCISCO, Edson de Faria. Antigo 
Testamento Interlinear hebraico-português 
– Volume 1 – Pentateuco / Edson de Faria 
Francisco. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2012.

Ancien testament interlinéare hebreu-français. 
Villiers-Le-Bel: Societé biblique française, 2007

RAHLES, Alfred; HANHART, Robert 
(editores). Septuaginta: Id est vetus 
testamentum graece iuxta LXX interpretes – 
Editio Altera. Vols. 1 e 2. Stuttgart. Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2006.

Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Clementinam 
QUARTA EDITIO Logicis Partitionibus 
aliisque Subidis ornata a ALBERTO 
COLUNGA ET LAURENTIO TURRADO, 
1946



 170 

Julgamentos na Bíblia  

FONTES ESPECIAIS: OBRAS DE 
ANTROPOLOGIA
TURNER, Donald Dr. A Doutrina dos Anjos 
e do Homem. São Paulo: Imprensa Batista 
Regular, 1990. 

SOARES, Da Silva Esequias (organizador). 
Declaração de Fé das Assembleias de Deus. 
Rio de Janeiro: CPAD, 2017.

CLARKE, Jones. The spirit of man and the 
conscience. New York Publisher God is Holy, 
2010. 

BIELESK, Michel. A Biblical Anthropology. 
Mishma Publications; 1 edition (December 14, 
2014)



 171 

Jean Carlos da Silva



 172 

Julgamentos na Bíblia  


