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Curso a Distância Lição No. 7:
Existe um Fogo do Inferno?
Será que você vai para o inferno? Há alguns dos seus entes queridos já no inferno? Não há
necessidade de se alarmar. O inferno não é o que a maioria das pessoas tem imaginado. A
Bíblia revela a verdade confortadora sobre este tão mal compreendido assunto.
Dos Filósofos
Alguns homens influentes desde a época do Messias deixaram escritos e ensinamentos que
se tornaram tão universalmente cridos que eles se tornaram a doutrina aceita do mundo
cristão. Um dos mais importantes destes autores influentes foi Agostinho (354-430 d.C.).
Agostinho argumentou que deveria haver uma limpeza temporária de almas imperfeitas no
fogo do purgatório. Ele, como muitos outros teólogos cristãos da antiguidade fora
influenciado pela "doutrina pré-cristã" – a doutrina dos filósofos pagãos antigos e outros
patriarcas antigos da igreja (vide a Encyclopedia Britannica, 11th ed., artigo "Purgatory").
Dante Alighieri (1265-1321) escreveu um poema tremendamente popular, La Divina
Commedia, em três partes- Inferno, Purgatório e Paraíso. "De todos os poetas dos tempos
modernos," diz um autor moderno: "Dante Alighieri foi, talvez, o maior educador. Ele
possivelmente teve uma influência maior no curso da civilização do que qualquer outro
homem desde os seus dias. . . . [Ele] escreveu . . . um relato imaginativo e perturbador de
uma jornada tétrica através de um inferno tenebroso - um poema longo contendo certas
frases que chamaram a atenção do mundo. (Thomas N. Page, Dante and His Influence, pág.
3, 7). Dante é conhecido por ter sido tão fascinado e enredado pelas ideias e filosofias dos
filósofos Platão e Virgílio que ele acreditava que elas eram divinamente inspiradas”.
Mas quem era Platão e Virgílio? Diz a Encyclopedia Americana: "Virgílio, um poeta romano
pagão, 70-19 a.C. pertencia à escola nacional de pensamento pagão romano, influenciada
por escritores gregos. Os cristãos da Idade Média, inclusive Dante, acreditavam que ele
recebia alguma medida de inspiração divina."
Platão, um filósofo grego, nascido em Atenas, 42 ~ a.C., foi aluno do renomado Sócrates; o
famoso trabalho literário de Platão Faedo ensinava a imortalidade da alma – a base de
outros escritos sobre a doutrina de um inferno eterno quando as almas perversas serão
supostamente punidas para sempre. Então o conceito do mundo de inferno é
admitidamente um produto do pensamento e da especulação do homem! Os homens têm se
intrigado sobre o possível destino dos perversos.
Mas o que a Bíblia diz sobre o inferno e qual é a punição que Yahshua advertiu que
finalmente recairia sobre todos os que se recusam a parar de pecar?
Mc 9:43 E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a; pois é melhor entrares maneta
na vida do que, tendo as duas mãos, ires para Guehena, para o fogo
inextinguível
COMENTÁRIO: O que Yahshua quis dizer com este ditado aramaico? Ele obviamente não
quis dizer que deveríamos literalmente cortar partes dos nossos corpos, e sim parar de usálas para cometer o pecado. "Hell" (inferno) é uma palavra inglesa. Quando Marcos
registrou as palavras de Yahshua, ele as escreveu na língua grega. A palavra em grego que
foi traduzida para a palavra “hell” em inglês que Marcos foi inspirado a escrever é guehena.
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Já que neste versículo Yahshua diz que os pecadores "vão para o inferno (Hell), para o
fogo", segue que aqueles que vão para guehena receberão a punição por fogo. Mantenha em
mente, então, que Yahshua associou a palavra em grego guehena com fogo.
O que Yahshua diz em Marcos 9:45 para enfatizar o que ele disse no versículo 43?
Mc 9:45 E se teu pé te faz tropeçar, corta-o; é melhor entrares na vida aleijado
do que, tendo os dois pés, seres lançado no Inferno, o fogo inextinguível.
COMENTÁRIO: Marcos escreveu a mesma palavra em grego, guehena, aqui no versículo
45 que ele usou no versículo 43. Os tradutores da Bíblia Autorizada ou da versão King
James de 1611 d.C. escolheram a palavra inglesa "hell" como tradução da palavra guehena
em grego. Nós vamos aprender mais sobre o verdadeiro significado desta palavra mais
adiante.
Palavra Inglesa “Inferno” É Mal Colocada
Vamos ler o que “Um Dicionário da Bíblia”, revisado por James Hastings, diz sobre o uso da
palavra “inferno” no Antigo e Novo Testamento. Lembre-se à medida que você estiver lendo
isto, que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, e o Novo Testamento,
em aramaico.
Hastings diz: "Na nossa Versão Autorizada, a palavra “inferno' é infelizmente usada como se
conferindo um significado para três palavras distintas com ideias [ou significados]
diferentes. Ela representa (1) 'sheol' do Antigo Testamento em hebraico e 'hades' do . . Novo
Testamento. . . . Ela é agora empregada de uma forma totalmente enganosa, especialmente
nas passagens do Novo Testamento. Os revisores ingleses, portanto, substituíram 'Hades'
[voltando para a palavra original em grego] por “inferno' no Novo Testamento. . . . Na
Revisão americana, a palavra 'hell' (inferno) foi totalmente descartada nesta ligação. . . . Não
é à toa que milhões têm estado confusos sobre este assunto.
O que estas palavras realmente significam?
A palavra no Antigo Testamento em hebraico, sheol, e a palavra hades em grego no Novo
Testamento significam a mesma coisa -simplesmente o sepulcro. Estas palavras foram
corretamente traduzidas como "sepulcro" em muitos lugares na Bíblia. Entretanto, estas
palavras também foram traduzidas como "hell." Inferno, ou "Hell" é uma antiga palavra
inglesa. Mais de 350 anos atrás, quando a Versão Autorizada foi traduzida, o povo da
Inglaterra falava popularmente em “colocar suas batatas no inferno durante o inverno" –
uma boa maneira de preservar batatas – pois a palavra naquela época significava
meramente um buraco no chão que era coberto com terra – um lugar escuro e silencioso –
um túmulo. Mas erros de julgamento fizeram com que as pessoas aplicassem erroneamente
a antiga palavra inglesa para inferno às imaginações apavorantes de Dante.
A segunda palavra em grego, tartaros, ocorre na forma de um verbo no Novo Testamento.
Ela é encontrada somente em 2 Pedro 2:4, onde ela tem sido traduzida na expressão
inglesa por "jogado. . . para as profundezas do inferno". Tartaros não se refere a humanos,
mas à condição restritiva dos anjos decaídos (ou demônios). Seu significado, traduzido para
o inglês, seria "escuridão do universo material," "abismo escuro" ou "prisão".
Mas o que dizer sobre guehena? Esta palavra em grego é derivada do nome do estreito e
pedregoso Vale de Hinom, que fica fora de Jerusalém. Era o lugar onde o lixo era queimado.
Lixo, sujeira e as carcaças de animais e os cadáveres de criminosos odiados eram jogados
para dentro das chamas de guehena, ou do Vale de Hinom. Comumente, tudo que era
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jogado neste vale era destruído por fogo – completamente incinerado. Portanto, o Messias
usou guehena para retratar o destino de pecadores não arrependidos.
Os “Infernos” Diferentes
Em muitas das passagens do Novo Testamento onde nós vemos a palavra "inferno," a
palavra em grego não é guehena. Geralmente é hades – que não se refere de jeito nenhum a
fogo, mas a um túmulo-um buraco no chão ou na terra. No entanto, os tradutores
confundiram e obscureceram os dois significados inteiramente diferentes destas palavras ao
indiscriminadamente dar a ambas a mesma palavra em inglês "hell." Vamos estudar as
evidências.
O que Yahshua disse sobre o "inferno" em Lucas 12:5?
Lc 12:5 Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: Temei Aquele que
depois de matar, tem poder para lançar no Inferno. Sim, digo-vos, a Esse
deveis Temer!
COMENTÁRIO: Se você pesquisar a palavra em grego que aqui foi traduzida para a
palavra inglesa "hell," você encontrará guehena. Guehena, lembre-se, é o lugar onde os
cadáveres eram jogados e destruídos pelo fogo.
Como é que a mesma palavra inglesa "hell" é aplicada em At 2:31?
At 2:31 prevendo isto, referiu-se à ressurreição do Messias, "que nem foi
deixado no sheol” , nem o Seu corpo experimentou corrupção.
COMENTÁRIO: A palavra em grego que é traduzida para o inglês como "hell" neste
versículo é hades. Hades significa túmulo, e o seu uso neste versículo mostra isto
claramente. Nós podemos ver que a palavra inglesa “hell" pode ter significados diferentes.
Então, quando chegamos à palavra "inferno" no Novo Testamento (a não ser por 2 Pedro
2:4), nós devemos ter em mente estes dois significados amplamente diferentes e
examinarmos cuidadosamente através do contexto onde está inserida se ela se refere à
destruição pelo fogo, ou ao túmulo onde os mortos estão enterrados.
Sempre que você estiver em dúvida sobre o significado intencionado da palavra "inferno" no
Novo Testamento, procure-a na concordância exaustiva, assim como a de Strong ou de
Young, para ver qual a palavra em grego da qual ela foi traduzida, e a partir daí extrair o seu
verdadeiro significado.
Para Onde Após a Morte?
Segundo a Bíblia, quando alguém morre e é enterrado no seu túmulo, ele não sabe de
absolutamente nada (Ec 9:5). Ele meramente jaz quieto e silencioso lá, como em um
“sono”, totalmente oblívio a tudo.
Vamos examinar rapidamente algumas Escrituras que ilustram este importante
entendimento.
Qual a coisa única que recai tanto sobre homens quanto animais?
Ec 3:19 Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais; o
mesmo lhes sucede: como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo
fôlego de vida;
Eles vão todos para um lugar - o mesmo lugar - quando morrem?
Ec 3:20 Todos vão para o mesmo lugar; todos procedem do pó, e ao pó
tornarão. (Também Gênesis 3:19.)
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Há alguma lembrança de Elohim na morte?
Sl 6:5 Pois na morte não há recordação de Ti; no Sheol quem Te dará louvor?
COMENTÁRIO: A morte é o oposto da vida. A morte é o cessar de toda atividade - o fim
da vida.
Qual o lugar que Yahweh diz que os homens vão quando morrem?
Ec 9:10 Tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças,
porque no Sheol para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem
conhecimento, nem sabedoria alguma.
Quando um crente morre, ele não vai para o céu, mas está dormindo no seu túmulo
inconsciente esperando a ressurreição dos justos mediante o retorno à terra do Messias
Yahshua.
1Co 15:20 Mas de fato o Messias ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as
primícias dos que dormem.
1Co 15:22-23 Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos
serão vivificados no Messias. Cada um, porém, por sua própria ordem: o
Messias, as primícias; depois os que são do Messias, na Sua vinda.
Você pode ter ouvido alguns ministros pregarem que os não crentes vão direto para o fogo
do inferno ao morrerem. Se houvesse um lugar de tormenta eternal, este ensinamento
significaria que eles estariam condenados a um inferno em chamas antes que eles tivessem
sido formalmente julgados e condenados. Vamos ver quando e como os mortos serão
julgados por Yahweh.
Jo 5:28-29 Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que
se acham nos túmulos ouvirão a Sua voz e sairão: os que tiverem feito o bem,
para a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a
ressurreição do juízo.
COMENTÁRIO: Eis aqui mais prova de que os mortos não salvos não estão sendo
atormentados em um inferno em chamas. Eles estão mortos agora. Mas haverá um tempo
("o tempo se aproxima," disse Yahshua) quando eles serão ressurretos para o julgamento.
A primeira sentença em Apocalipse 20:5 e os versículos 11-12 também provam que
haverá uma ressurreição futura e logo depois um julgamento? (Veja que a primeira sentença
no versículo 5 é um parêntesis inserido dentro dos versículos 4-6, que descreve a primeira
ressurreição)
Ap 20:11 Vi um Grande Trono Branco e Aquele que nele se assenta, de cuja
presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Ap 20:12 Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante
de Yahweh. Então se abriram os livros. Ainda outro Livro, o Livro da Vida, foi
aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que
se achava escrito nos livros.
COMENTÁRIO: Alguns mortos - os "mortos no Messias" – serão ressurretos para a vida
eterna na primeira ressurreição na segunda vida de Yahshua (1 Ts 4:16-17). Mas o "resto
dos mortos" não irá voltar à vida novamente por mil anos. Eles serão então ressurretos para
a vida mortal. Estes são os não salvos que estavam mortos e irão ressurgir na segunda
ressurreição para serem "julgados." O Julgamento do Grande Trono Branco descrito em
Apocalipse 20:11-12 é o período em que a grande maioria da humanidade (os mortos, e a
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maioria daqueles que estão vivos hoje) será ressuscitada e julgada segundo as coisas que
fizeram enquanto estavam vivos. Estas escrituras provam que o julgamento virá no
julgamento do trono branco e AINDA NÃO aconteceu. Se eles já estivessem queimando no
fogo do inferno, então eles já teriam sido julgados, o que a bíblia claramente declara não ter
acontecido ainda.
Após o período do Julgamento do Grande Trono Branco quando todos aqueles que jamais
viveram serão julgados pelas suas obras e aqueles inscritos no livro da vida irão entrar no
Reino de Yahweh, os perversos incorrigíveis que pereceram no mar ou na terra (Ap 20:1315, a palavra em grego para “inferno" no versículo 13 é hades) serão então formalmente
julgados por Yahweh e condenados à morte no lago de fogo de guehena. A Bíblia claramente
mostra que os mortos estão mortos, e que a hora em que os mortos não salvos serão
julgados ainda será em algum momento no futuro.
Qual é a penalidade máxima - o "salário", ou recompensa - do pecado? É a vida eternal em
tormento? Ou é esquecimento eterno? Qual é o último destino dos pecadores incorrigíveis?
A Bíblia deixa a verdade bem clara.
Qual é o "salário do pecado"?
Rm 6:23 Porque o salário do pecado é a morte
COMENTÁRIO: O salário do pecado é a morte. A morte é o oposto da vida. O salário final
que os incorrigíveis irão receber é o completo cessar da vida.
O que Paulo avisa será o julgamento ou a sentença daqueles que, conhecendo os
mandamentos de Yahweh e tendo tido o gosto do seu estilo de vida, pecam
voluntariamente? Eles viverão no fogo em tormento - ou serão eles "devorados" por ele?
Versículo 27.
Hb 10:26 Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos
recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos
pecados;
Hb 10:27 pelo contrário, certa expectação horrível de "juízo e fogo vingador
prestes a consumir os adversários.
Hb 10:29 De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno
aquele que calcou aos pés o Filho de Yahweh, e profanou o sangue da aliança
com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da Graça?
Hb 10:30 Ora nós conhecemos Aquele que disse: “A Mim pertence a vingança;
Eu retribuirei”. E outra vez: Yahweh julgará o seu povo.
O que o Messias disse para os escribas e fariseus impenitentes dos seus dias? Mt 23:33.
COMENTÁRIO: A palavra grega traduzida aqui como “inferno” é guehena – significando o
Vale de Hinom. Yahshua usou o fogo que incinerava o lixo no Vale de Hinom como um tipo
de destino final - completa destruição – dos perversos pelo fogo. Aqueles líderes religiosos
rebeldes e teimosos podiam entender bem a analogia de Yahshua.
Eles sabiam que estavam sendo ameaçados com a destruição completa no fogo. O que
Yahshua avisou que aconteceria àqueles que não se arrependessem dos seus caminhos
pecaminosos?
Lc 13:3 Não eram, Eu vo –lo afirmo; se, porém não vos arrependerdes, todos
igualmente perecereis.
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COMENTÁRIO: "Perecer" significa cessar de existir. Não significava continuar vivendo. A
vida em tormento eterno não é o que Yahweh decretou para os pecadores incorrigíveis. A
punição revelada na Bíblia é a morte – o fim da vida para sempre. A vida eternal é algo com
o qual nós não nascemos. É um presente de Elohim que Ele irá conferir aos que O obedecem
(Rm 6:23). A vida eterna e a morte são contrastadas ao longo de toda a Bíblia.
Yahshua mostrou através da Sua parábola do joio que haverá uma colheita no futuro? Ele
disse que as pessoas más - o "joio" – irá ser depois queimado? O mesmo versículo.
Mt 13:30 Deixai-os crescer juntos até à colheita, e, no tempo da colheita, direi
aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado;
mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro.
COMENTÁRIO: Nesta parábola Yahshua fez uma analogia da terra com um "campo"
(versículo 24), as pessoas obedientes com o "trigo" (versículos 25, 29), e os desobedientes
com o "joio" (versículos 25, 29-30).
Malaquias 4:1 também mostra que o destino final dos ímpios será a destruição pelo fogo?
Este fogo será tão quente que irá incinerar – consumir os ímpios? Mesmo versículo. O que
sobrará dos ímpios? Versículo 3.
Ml 4:1 Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha; todos os soberbos, e todos
os que cometem perversidade, serão como o restolho; o dia que vem os
abrasará, diz Yahweh dos Exércitos, de sorte que não os deixará nem raiz
nem ramo.
Ml 4:3 Pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas de
vossos pés naquele dia que prepararei, diz Yahweh dos Exércitos.
COMENTÁRIO: O "fogo do inferno" sobre o qual a Bíblia fala será milhares de graus mais
quente do que o fogo do inferno imaginário da maioria dos pregadores - que é só quente o
suficiente para atormentar. O fogo do inferno bíblico irá totalmente consumir o
desobediente. Eles deixarão de existir para sempre.
A Bíblia claramente mostra que para aqueles que foram dados "preciosas e mui grandes
promessas" (2 Pe 1:4) e voluntariamente foram desobedientes, se recusando a se
arrepender, o resultado será salário do pecado - a morte por toda a eternidade (Rm 6:23).
Esta escritura significa o que diz. As tentativas que muitos teólogos fizeram de descartar a
morte para interpretá-la meramente como uma “separação de Elohim" não pode ser
reconciliada com as Escrituras.
A morte claramente não significa vida eterna nos tormentos horríveis de um inferno eternal.
O autor desta falsidade não é outro se não o próprio pai das mentiras – Satanás o diabo
(João 8:44).
O que é o "Lago de Fogo"?
E agora vem uma revelação deveras interessante.
O que é exatamente o fogo de guehena que irá consumir os perversos? Quando e onde ele
ocorrerá?
Todos os que rebeldemente se recusam a se arrepender e insistem em violar os
mandamentos de Yahweh se verão ao final em um lago de fogo e enxofre, que é a segunda
morte? Ap 21:8.
Ap 21:8 Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos
assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os
mentirosos, a parte que lhes cabe será no Lago que arde com fogo e enxofre, a
saber, a segunda morte.
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COMENTÁRIO: Nós já vimos que o destino dos perversos é o fogo de guehena. Então
guehena e o lago de fogo são a mesma coisa. Os mortais morrem naturalmente uma vez,
porque simplesmente nos desgastamos (Hb 9:27). Mas, se alguém morre na segunda
morte, aquele indivíduo terá sido julgado por Yahweh e considerado culpado de
desobediência insistente e rebelião incorrigível. A segunda morte será por toda a
eternidade. Perceba que se trata da segunda morte e não vida no fogo do inferno.
Após o plano de salvação de Yahweh para a humanidade ter sido concluído, as chamas do
"lago de fogo" irão purificar a superfície da terra, incendiando tudo e transformando a terra
em um inferno de proporções mundiais? 2 Pe 3:7, 10. Será que todas as coisas criadas pelo
homem serão queimadas, bem como o resto daquelas pessoas que não receberam salvação e
vida eterna por causa da sua voluntariosa rebeldia contra Yahweh? Mesmos versículos; Ap
20:15.
COMENTÁRIO: Aqui está a descrição de Yahweh do fogo do inferno final. Será ainda no
futuro. Ele ainda não aconteceu. Nada é dito em qualquer lugar da Bíblia sobre almas
descendo para dentro da terra e entrando em um fogo do inferno, ou de tortura por toda a
eternidade. Ao invés disso, a Bíblia mostra que todos os seres humanos incorrigíveis e suas
obras irão sofrer destruição uma vez e por toda a eternidade. Os perversos serão reduzidos a
cinzas pelo fogo que irá consumir a superfície da terra? Leia Malaquias 4:3 novamente.
COMENTÁRIO: Podem cinzas ser atormentadas para todo o sempre? Lógico que não! A
morte dos ímpios incorrigíveis será uma pena de natureza eterna, e não um castigar
contínuo eternamente.
Há uma enorme diferença entre uma punição e punir continuamente. "O salário do pecado
é a morte" (Rm 6:23), e não uma vida eternal no fogo do inferno. Ezequiel 18:4 também
afirma que:
Ez 18:4 Eis que todas as almas são Minhas; como a alma do pai, também a
alma do filho é Minha; a alma que pecar, essa morrerá.
João Batista alguma vez falou de um "fogo inextinguível"? Mt 3:12; Lucas 3:17.
Yahshua falou que o fogo do inferno jamais seria "extinguido"? Mc 9:43-48. (Lembre-se
que a palavra grega para "inferno" nos versículos 43, 45 e 47 é guehena)
COMENTÁRIO: As pessoas têm displicentemente assumido que o "fogo inextinguível"
(versículo 43) é um fogo de tortura que tem estado em existência por séculos e continuará a
existir pela eternidade. Mas nós provamos que esta ideia é absolutamente falsa. Observe a
verdade bíblica sobre o fogo do inferno inextinguível.
Yahweh (a mais de 2.500 anos atrás) avisou os moradores de Jerusalém que ele incendiaria
os portões de Jerusalém com um fogo inextinguível e o que aquele fogo faria aos palácios da
cidade?
Jr 17:27 Mas, se não Me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de Shabat,
e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no
dia de Shabat, então acenderei fogo nas suas portas o qual consumirá os
palácios de Jerusalém, e não se apagará.
COMENTÁRIO: Este fogo aconteceu alguns anos depois disso, e destruiu todas as casas
de Jerusalém (Jr 52:13). Já que Elohim disse que este fogo "não se apagará" e já que ele
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não está queimando hoje, ele obviamente extinguiu-se por si mesmo após ter devorado
todos os materiais combustíveis.
Qual a punição que recaiu nas notórias cidades de Sodoma e Gomorra? Gn 19:24. Foi um
fogo literal que destruiu as vidas humanas?
Lc 17:29 mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Yahweh fez chover do céu fogo
e enxofre, e destruiu a todos.
Jd 1:7 como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se
entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas
para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.
COMENTÁRIO: Há ainda um fogo queimando naquelas cidades que Yahweh destruiu há
muito tempo atrás? Claro que não! Nós visitamos Gomorra todo ano na nossa viajem de
peregrinação e você pode claramente ver os restos das cinzas daquele fogo de 4.000 anos
atrás e até pegar algumas bolas de enxofre, mas o fogo definitivamente não está queimando.
A expressão "fogo eterno" em Jd 1:7 significa um fogo cujos resultados são permanentes ou
eternos - obviamente não um fogo que queima para sempre.
Sodoma e Gomorra foram totalmente destruídas séculos atrás – elas não estão queimando
hoje. O fogo que queimou estas cidades perversas simplesmente apagou após ter consumido
todo o material combustível. Estas escrituras provam que o "fogo que nunca se apagará"
não irá atormentar as pessoas para sempre.
O fogo não foi extinto ou apagado prematuramente por ninguém. As chamas meramente
apagaram quando elas não tinham mais nada a consumir. Da mesma forma será o fogo final
de guehena que irá consumir os perversos. Ele não poderá ser apagado – mas irá finalmente
ir se apagando por si.
"Verme que Não Morre"
Uma declaração polêmica encontrada em Mc 9:44, 46 e 48. Nestes versículos, Yahshua
falou sobre um verme que "não morre." São estes vermes imortais?
Algumas pessoas acham que Yahshua estava se referindo às pessoas como vermes, e que ele
estava tentando dizer que estas “pessoas” nunca morrem, mas vivem para sempre em uma
tormenta agonizante. Entretanto, aqueles que creem nisto falham em perceber que o que
Yahshua estava dizendo era os "vermes delas". Sendo assim, os perversos em si não são o
"verme." O que é este misterioso "verme" que não morre? Entenda o que Yahshua
realmente quis dizer.
Yahshua claramente fazia referência, como muitas anotações nas margens de muitas Bíblias
mostram, a Isaias 66:24, onde uma declaração semelhante é feita sobre o verme deles, o
verme dos "cadáveres”. Então, o que é o “verme” de um cadáver em decomposição?
Is 66:24 Eles sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram
contra Mim; porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará;
e eles serão um horror para toda a carne.
Se você alguma vez viu um cadáver em putrefação, a resposta seria óbvia. Para deixar esta
questão totalmente resolvida, nós descobrimos que os dicionários bilíngues definem como
sendo larvas ambas as palavras em grego e em hebraico traduzidas como "verme” em
Marcos 9:44 e Isaias 66:24.
Quando um cadáver era ocasionalmente colocado em um dos penhascos pedregosos acima
dos incineradores de lixo do Vale de Hinom, ele era logo infestado por muitos vermes ou
larvas, que saiam de ovos postos por moscas. Eram simplesmente sobre estes vermes que
Yahshua se referia quando Ele disse, "seu verme não morrerá." Mas Yahshua não queria
dizer que cada um dos vermes individuais continuaria a viver para sempre. Na verdade, as
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larvas sairiam dos ovos, comeriam a carne, continuariam na forma de larva somente por
alguns poucos dias, depois passariam por metamorfose e finalmente emergiriam como
moscas. Estes vermes não morreram - eles se transformaram em moscas. Depois, as moscas
morreram.
A falta de compreensão da simples declaração feita por Yahshua por algumas pessoas
deveria ser objeto de lição de sempre sermos cuidadosos para usar de sabedoria e bom
senso ao estudar a Palavra de Elohim. O Espírito Santo é o espírito de uma mente sóbria (2
Tm 1:7). Yahshua usou um ditado aramaico para mostrar que eles estariam mortos para
sempre.
A Parábola de Lázaro e o Homem Rico
A parábola de Yahshua de Lázaro e o homem rico (Lucas 16:19-31) é talvez um dos textos
mais frequentemente usados por aqueles que tentam provar que há um fogo do inferno
eterno. Qual lição que Yahshua pretendia ilustrar por esta parábola mal compreendida?
Vamos cuidadosamente estudar toda esta parábola, comparando-a a outras escrituras que
são transparentes como a água.
Lázaro – um homem pobre, mas justo - morreu? Lucas 16:22. Ele foi depois levado por
anjos para o "seio de Abraão"? Mesmo versículo.
COMENTÁRIO: Se nós somos do Messias, nós nos tornamos herdeiros com Abraão para
recebermos as promessas que Yahweh fez a ele (Gl 3:29). Pela fé nós podemos todos nos
tornar "filhos de Abraão" espirituais (versículo 7). Este é um relacionamento íntimo - um
relacionamento próximo ou ‘do peito’ - com Abraão. Nós estamos em contato íntimo com
ele ao compartilharmos das promessas. Este é o sentido de que o justo Lázaro foi levado
para o “seio de Abraão." Quando, então, Abraão e Lázaro realmente receberão as
promessas?
Hb 11:39-40 Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não
obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Yahweh provido
cousa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem
aperfeiçoados.
A resposta dada na Bíblia é simples; é de que Abraão e os santos - sua “semente” spiritual irão herdar as promessas na ressurreição dos justos, quando Yahshua, o Messias, retornar à
terra.
E o que dizer sobre o pecador rico na parábola de Yahshua? Ele também morreu? Lucas
16:22. Nós o vemos olhando para cima, indicando que ele foi ressuscitado e estava pedindo
para Abraão que lhe desse algumas gotas de água para molhar a sua língua, estando ele em
tormenta mental? Versículos 23-24.
COMENTÁRIO: A palavra “inferno” usada aqui é traduzida da palavra grega hades, que
nós sabemos significa "túmulo." Ela não provém da palavra grega guehena, que representa
o lago de fogo futuro que irá destruir os perversos para sempre. O homem rico é descrito no
exato momento em que ele sai do seu túmulo em uma ressurreição. Esta frase ilustra
Abraão e Lázaro como já tendo herdado a vida eterna no reino de Yahweh (Mt 25:34). Eles
são mostrados como já tendo recebido a imortalidade por mais de mil anos antes do
perverso homem rico ter sido ressuscitado para então ser queimado em um lago de fogo
(Ap 20:4-5, 13-15). A parábola não dá nenhuma outra indicação de que o homem rico não
estava senão morto no seu túmulo até sua ressurreição.
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Quando ele ressuscitou, o homem rico viu as chamas do lago de fogo começando a cercá-lo.
Ele sabia que estas chamas iriam destruí-lo para sempre. Estando em grande agonia
mental, ele pede por um pouquinho apenas de água para refrescar a sua língua, que se
tornou seca por causa da sua agonia mental. Ele não pede por baldes ou oceanos de água
para extinguir o fogo. Isto claramente mostra que ele não está pegando fogo dentro de
algum inferno de fogo eterno.
Qual é a resposta que se vê Abraão dar ao homem rico? Lucas 16:25-26.
COMENTÁRIO: A enorme “lacuna” entre os dois será a diferença entre a mortalidade e a
imortalidade. Os que tiverem recebido a imortalidade nunca morrerão porque eles terão
herdado a vida eterna. Abraão e Lázaro são mostrados do lado imortal desta lacuna – o
homem rico, do lado mortal, com a morte eterna pelo fogo diante de si.
A parábola ilustra de forma gráfica o homem rico representando Judá que tinha cinco
irmãos, que queria que seus parentes fossem avisados (versículos 27-28), sem perceber
quanto tempo havia se passado desde que ele havia morrido e de que todas as outras
pessoas também haviam tido a chance de receber a salvação.
A parábola de Lázaro e o homem rico não prova que haverá uma punição eterna por
Yahweh no fogo do inferno. Ao invés disso, Yahshua usou esta breve ilustração para mostrar
para os seus ouvintes a realidade da ressurreição dos mortos de ambos, Judá e também as
nações. Yahshua estava mostrando que se Judá o rejeitasse e as nações fossem enxertadas
para dentro da aliança através de Abraão, que é a crença Nele (Yahshua) para a vida eterna
que abre o caminho ao Reino, e não simplesmente a linha física sanguínea de Judá através
de Abraão.
Porque tantas pessoas têm uma falsa noção do inferno; por que elas não entendem o plano
mestre de salvação de Yahweh. Os obedientes receberão o presente gratuito da vida eterna.
Mas, os desobedientes terão que pagar o “salário” que granjearam (Rm 6:23). É a morte
final ou a segunda morte - a morte no lago de fogo. Estas duas alternativas são colocadas
diante de nós por Yahweh. Esta verdade não deve nos inspirar ao terror ilógico de uma
punição eterna em um fogo do inferno que foi incutido em tanta gente. Por outro lado, o
lago de fogo deve ser um aviso para todos que conhecem o caminho de vida de Yahweh e
continuam teimando a se recusarem a segui-lo. Você agora provou para si mesmo que a
ideia de um inferno queimando eternamente claramente não está embasada na Bíblia, mas
foi uma doutrina feita por homens na era medieval que não tem fundamento nas Escrituras.
Pontos a Lembrar:
1) A Bíblia não apoia nenhuma teoria de um fogo do inferno onde as pessoas queimam
eternamente.
2) Os mortos estão dormindo aguardando a ressurreição.
3) Está ordenado a todos morrerem uma vez e depois disso o julgamento onde todos irão
comparecer diante do trono de julgamento do Messias e os justos irão herdar a vida eterna e
os pecadores serão julgados (Rm 6:23)
Peça o presente gratuito da Fita: ”Is there a Hell Fire?”
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