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Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008

Curso a Distância Lição No. 6:
A Recompensa dos Salvos
Você irá para o Céu?
Milhões de pessoas creem hoje que irão para o céu quando morrerem. Eles pressupõem que
os homens justos da Bíblia foram pra o céu quando morreram. Mas o que a Bíblia diz? O céu
é realmente a "recompense dos salvos"?
POR QUE, se os justos vão para o céu, Yahshua disse: Ora ninguém subiu ao Céu,
senão Aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem [que está no Céu.]?
(João 3:13)
Se os salvos fossem para o céu quando morressem, porque Pedro disse que o Rei David, um
homem segundo o coração de Yahweh (Atos 13:22), morreu e foi sepultado, e o seu
túmulo permanece entre nós até hoje . . . Porque Davi não subiu aos Céus?
(Atos 2:29, 34)
Que paradoxo! Milhões de pessoas acreditam que os salvos irão para o céu, no entanto, o
justo David não foi para lá!
E, se os salvos fossem para o céu ao morrerem, qual seria a necessidade de uma ressurreição
dos mortos? Qual o motivo de uma ressurreição, se eles já "foram para a sua recompensa"?
É hora destas questões intrigantes, mas vitalmente importantes, serem esclarecidas.
Sem dúvida nenhuma, o conceito de ir para o céu quando alguém morre não é propriedade
exclusiva do cristianismo de base. Desde tempos imemoriais, os pagãos têm noções
parecidas!
A história registra que muitas ideias supostamente cristãs relativas ao céu vieram dos
antigos egípcios. O Livro dos Mortos prescrevia simpatias, encantamentos, rezas,
amarrações e amuletos para ajudar o falecido a superar os perigos do Além e alcançar
Sekhet Aaru e Sekhet Hetep – outros nomes para o céu egípcio – a fim de ocupar o seu lugar
entre os súditos de Osíris na "Terra da Vida Eterna" (E. A. Wallis Budge, The Literature of
the Ancient Egyptians, págs. 40-41).
O Quê a Primeira Congregação Ensinava
Mas tão estranho quanto possa parecer, nem Yahshua ou os Seus apóstolos ensinavam que
os jutos iriam para o céu! Observe o que esta enciclopédia secular tem a dizer:
"A visão predominante na primeira igreja parece ter sido a de que até a volta do Messias
nas nuvens do céu para ressuscitar os mortos, aqueles que haviam morrido estavam
dormindo e seriam subidamente acordados para receberem seus novos corpos, após o que
reinariam com Ele na terra por mil anos . . ." (The New International Encyclopedia,
primeira edição, artigo "Heaven" [Céu])
A primeira Congregação claramente não ensinava o conceito de "ir para o céu." Tais
ensinamentos não se tornaram popular até muito após a morte dos apóstolos! A história
mostra que os ensinamentos dos patriarcas da igreja católica, Clemente de Alexandria,
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Origen e outros, desviaram a maioria dos cristãos da sua crença em um reino milenar de
1.000 anos de Cristo na terra.
Veja o que aconteceu: A filosofia helenística, que tomou emprestado muito da mitologia
egípcia antiga, começou a ser ensinada, ao invés dos ensinamentos da Bíblia, como a fonte
da doutrina! Os conceitos prevalecentes tais como a imortalidade da alma, um inferno que
queima eternamente, purgatório e céu vieram todos diretamente da mitologia antiga! A
igreja popular adotou e ensinou estas filosofias pagãs ao invés dos ensinamentos um tanto
quanto simples da Bíblia para se tornar mais aceitável para os pagãos passíveis de serem
convertidos,! Hoje, a ideia de o céu ser a "recompensa dos salvos” é quase universal dentro
das principais igrejas cristãs. Qual é a verdade sobre o céu? O que a sua Bíblia ensina sobre
"ir para o céu"?
"A Terra Prometida"
Ao endereçar os convertidos de berço gentio na Galácia, o apóstolo Paulo foi inspirado a
escrever: Ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente . . . E se
sois do Messias, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a
promessa. (Gl 3:16, 29).
O Crente é hoje somente um "herdeiro." O que o crente herdará, se "salvo"- o lugar onde
passará a eternidade - é uma PROMESSA definitiva, específica de Elohim. E a promessa foi
feita a Abraão, que é chamado neste mesmo livro dos Gálatas (escrito para os convertidos
gentios) de o "pai" dos fiéis (Gl 3:7).
Se alguém for convertido, independentemente de raça, cor, nacionalidade ou sexo; SE
alguém for do "Messias" – um Crente Verdadeiro – então ele é um dos filhos de Abraão,
espiritualmente falando, e um "herdeiro" da PROMESSA feita a Abraão. O que ele herdará,
então, é o que quer que tenha sido prometido a Abraão!
Exatamente, o quê Yahweh prometeu a Abraão?
Gn 12:2 de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o
nome. E tu serás uma bênção:
Gn 12:3 abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te
amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Gn 12:5 Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e
todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em
Harã. Partiram para a terra de Canaã; e lá chegaram.
Gn 12:6 Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse
tempo os cananeus habitavam essa terra.
Gn 12:7 Apareceu Yahweh a Abrão, e lhe disse: Darei à tua semente esta terra.
Ali edificou Abrão um altar a Yahweh, que lhe aparecera.
Sl 105:7 Ele é Yahweh nosso Elohim; os seus juízos permeiam toda a terra;
Sl 105:8 Lembra-Se perpetuamente da Sua aliança; da Palavra que empenhou
para mil gerações;
Sl 105:9 da aliança que fez com Abraão, e do juramento que fez a Isaque;
Sl 105:10 o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua,
Sl 105:11 dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa
herança;
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Dt 34:1 Então subiu a Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao
cume de Pisga, que está defronte de Jericó; e Yahweh lhe mostrou toda a
terra de Gileade até Dã.
Dt 34:2 E todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá,
até ao mar ocidental;
Dt 34:3 e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até
Zoar.
Dt 34:4 Disse-lhe Yahweh: Esta é a terra que sob juramento, prometi a
Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: À tua descendência a darei.
COMENTÁRIO: "Descendência” significa filhos. Então a promessa feita a Abraão e seus
filhos – seus descendentes – foi a TERRA DE ISRAEL que fora anteriormente chamada
de Canaã! Quais são as fronteiras desta terra?
Gn 15:18 Naquele mesmo dia fez Yahweh aliança com Abraão, dizendo: À tua
descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates,
COMENTÁRIO: A terra de Canaã, muito da qual foi ocupada hoje pelo Estado de Israel,
foi prometida a Abraão e seus descendentes. É por isso que é chamada de "a Terra
Prometida"! Veja que é uma região nesta terra, e não lá em cima no céu!
Por quanto tempo Yahweh promete a Abraão que ele e sua descendência possuiriam a
terra?
Gn 13:15 porque toda esta terra que vês, eu ta darei, a ti e à tua descendência,
para sempre.
COMENTÁRIO: Já que a herança será uma herança ETERNA, ela também precisa incluir
uma VIDA ETERNA! Nem uma só palavra sobre o céu! Através de Abraão, todos os Crentes
verdadeiros, como seus descendentes espirituais, receberam a terra como promessa!
Ap 5:10 e para o nosso Elohim nos constituístes reis e sacerdotes; e reinarão
sobre a terra.
A mesma promessa que Yahweh fez a Abraão também foi feita a seu filho, Isaac? Gn 26:1-5.
E a mesma promessa foi feita a Jacó, filho de Isaac? Gn 35:9-12.E aos filhos de Jacó - os
Israelitas? Versículo 12; Rm 9:4.
COMENTÁRIO: Jacó, cujo nome Yahweh mudou para "Israel," teve 12 filhos. Cada filho
deu início a uma das 12 tribos de Israel, conhecidas coletivamente como "filhos de Israel,"
ou Israelitas.
Obediência ANTES da Herança
Como Yahweh haveria de por Abraão à prova?
Gn 22:1 Depois dessas cousas, pôs Elohim Abraão à prova e lhe disse: Abraão.
Este lhe respondeu: Eis-me aqui.
Gn 22:2 Acrescentou Elohim: Toma teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à
terra de Moriá; oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te
mostrarei.
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COMENTÁRIO: A tradução adequada da palavra “tentar” aqui é por à prova. Elohim não
tenta nenhum homem para pecar (Tg 1:13). Quando a tradução da Bíblia do rei James foi
feita em 1611, a palavra tentar significava provar, ou testar. É por isso que os tradutores
usaram a palavra "tentar" em Gênesis 22:1.
Abraão, ao enfrentar esta prova, parou para tentar racionalizá-la, dar uma desculpa, ou se
rebelar? Ou ele fielmente ODECEU a Yahweh – até o ponto de madrugar para obedecer ao
Seu comando?
Gn 22:3 Levantou-se, pois Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu
jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho; rachou
lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Elohim lhe havia indicado.
Yahweh permitiu que Abraão matasse o seu único filho?
Gn 22:10 e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
Gn 22:11 Mas do Céu lhe bradou o Mensageiro de Yahweh: Abraão! Abraão!
Ele respondeu: Eis-me aqui.
Gn 22:12 Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças;
pois agora sei que temes a Elohim, porquanto não me negaste o filho, o teu
único filho.
COMENTÁRIO: Não era que Yahweh queria a vida de Isaac – ele queria meramente ver se
Abraão estava DISPOSTO a obedecê-Lo em fé – não importando qual fosse o custo! Yahweh
deseja sacrifícios no altar ou ele deseja sacrifícios vivos?
Rm 12:1 Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Yahweh que
apresentais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh,
que é o vosso culto racional.
Sl 51:17 Sacrifícios agradáveis a Elohim são o espírito quebrantado; coração
compungido e contrito não o desprezarás Elohim.
Note no versículo 12 as palavras: "agora sei que temes a Elohim". Já que Abraão foi
fielmente obediente a Elohim (Hb 11:17), a Bíblia se refere a ele como o "pai" de todos os
que vivem pela fé (Rm 4:11;Gl 3:7).
Após Abraão ter obedecido - ter sido colocado à mais severa prova e tido como
absolutamente fiel - haveria quaisquer outras condições à promessa de Yahweh?
Gn 22:15 Então do céu bradou o Mensageiro de Yahweh a Abraão uma
segunda vez,
Gn 22:16 e disse: Jurei por Mim Mesmo, diz Yahweh, porquanto fizeste isso, e
não me negaste o teu único filho,
Gn 22:17 que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua
descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar; a tua
Semente possuirá a cidade dos seus inimigos,
Gn 22:18 nela serão benditas todas as nações da terra: porquanto obedeceste
à Minha voz.
COMENTÁRIO: Observe as palavras: porquanto FIZESTE isso no versículo 16; e as
palavras: porquanto OBEDECESTE À MINHA VOZ no versículo 18. A promessa havia se
tornado então incondicional! Qual a outra escritura que nos mostra que esta promessa é
ABSOLUTAMENTE SEGURA? Gn 26:5.
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Vamos ver de que forma as pessoas de todas as nações são passíveis de eventualmente se
tornar herdeiras das mesmas promessas feitas ao justo Abraão e seus descendentes através
de Isaac e Jacó.
Elohim prometeu a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas através da sua
“semente”? Gn 12:3; 22:18, Quem é esta “semente"? Gl 3:16.
COMENTÁRIO: A palavra “nela” em Gênesis 22:18 se refere especificamente a uma
Semente – em vez das múltiplas “sementes” ou filhos de Abraão mencionados em Gênesis
13:16; 17:8.
Será que Lucas 3:23, 34 prova que Yahshua era um descendente direto - uma "semente" - de
Abraão? Será que Ele, sem dúvida nenhuma, veio da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó ou
Israel? Versículos 33-34. Observe também Hebreus 7:14. Lucas registra a genealogia de
Yahshua através de Sua mãe, Maria. José, mencionado em Lucas 3:23, foi na verdade o
genro de Heli, pai de Maria. Então Lucas mostra que Maria descendia diretamente de
Abraão (versículo 34).
Como é que alguém que não é um descendente de Abraão por nascimento se torna um
"herdeiro" às promessas feitas a ele?
Gl 3:27 porque todos quantos fostes batizados em Messias, de Messias vos
revestistes.
Gl 3:28 Dessarte não pode haver judeu nem aramaico, nem escravo, nem
liberto, nem homem nem mulher; porque todos vós sois um/unidos (echad) no
Messias Yahshua.
Gl 3:29 E, se sois de Messias, também sois descendentes de Abraão, e
herdeiros segundo a promessa.
COMENTÁRIO: Todas as pessoas que não descenderam de Abraão através de Isaac e Jacó
(Israel) são chamados de "gentios" na Bíblia. Paulo mostrou aos gentios gálatas que o único
meio deles se tornarem herdeiros das promessas feitas a Abraão era deles se tornarem filhos
("descendência") de Abraão ATRAVÉS do Messias!
Nós lemos em Gálatas 3:7, "Sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão". Se
você for um verdadeiro crente, independente de raça ou nacionalidade, Abraão é o seu "pai"
na fé, e você irá herdar tudo o que Yahweh prometeu a ele. Quão claro! E então TODOS os
crentes verdadeiros são herdeiros junto com Abraão e vão herdar: 1) A VIDA ETERNA e 2)
TODA A TERRA. O "Céu" NÃO estava incluído nas promessas que Yahweh fizera a Abraão!
Mas quando Abraão e seus "filhos" receberão sua herança? Quando receberão as
promessas?
Promessas a Serem AINDA Cumpridas
Será que Abraão já recebeu a herança que Yahweh prometeu a ele?
At 7:2 Estevão respondeu: Varões, irmãos, e pais, ouvi. O Elohim da glória
apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia (a Terra dos
dois rios Tigres e Eufrates) antes de habitar em Harã,
At 7:3 e lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que
eu te mostrarei.
At 7:4 Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a
morte do seu pai, Elohim o trouxe para esta terra em que vós agora habitais.
At 7:5 Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço em pé; mas prometeulhe dar-lhe a posse dela, e depois dele à sua descendência, não tendo ele filho.
Hb 11:8 Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar
que devia receber por herança; e partiu sem saber aonde ia.
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Hb 11:9 Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma
promessa;
Hb 11:10 porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual YHWH é
o arquiteto e edificador.
Hb 11:13 Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as,
porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e
peregrinos sobre a terra.
Hb 11:39 Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por fé, não
obtiveram, contudo, a concretização da promessa:
Hb 11:40 por haver YHWH provido cousa superior a nosso respeito, para que
eles sem nós, não fossem aperfeiçoados.
COMENTÁRIO: Estas palavras inspiradas claramente declaram que Abraão ainda não
tinha recebido a herança prometida - mesmo apesar das promessas de Yahweh terem sido
feitas incondicionalmente devido a sua obediência. Foram Abraão, Isaac e Jacó meros
hóspedes – isto é, habitantes temporários, visitantes na terra que Yahweh havia prometido
a eles?
Estava Abraão ainda morto durante a época de Yahshua e dos apóstolos?
Jo 8:52 Disseram-Lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio.
Abraão morreu e também os profetas, e Tu dizes: Se alguém guardar a Minha
Palavra, não verá a morte eternamente!
Será que Davi, um herdeiro de Abraão e um dos profetas de YHWH, herdou as promessas ou estaria ele ainda morto no se túmulo?
At 2:29 Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca
Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até
hoje.
COMENTÁRIO: Nós lemos no Novo Testamento que Abraão e todos os patriarcas AINDA
NÃO receberam a herança prometida! Eles e todos os que se tornaram filhos de Abraão
através de Yahshua, são hoje somente HERDEIROS das promessas.
Eles ainda não se tornaram herdeiros de fato! A GRANDE pergunta que ainda permanece é:
Quando irão receber a herança prometida?
Para Herdar o "Reino de Yahweh"
Mateus usa o termo "reino dos céus" para expressar exatamente a mesma ideia que Marcos,
Lucas e João expressam como "reino de Yahweh”. Mateus foi escrito para os judeus de sua
época e muitos deles devido a um espírito religioso falso dos fariseus não pronunciavam o
nome de Yahweh, usando o termo Reino “dos Céus” no seu lugar. Mas a expressão "reino
dos céus" não significa um reino no céu. Mas sim um reino de propriedade e regido por
Yahweh, cujo trono e morada são o céu.
O que é que Yahshua disse que os "mansos" hão de herdar?
Mt 5:5 Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
COMENTÁRIO: Os "mansos", em outras palavras, crentes humildes - herdarão a TERRA
como uma posse eternal, e entrarão no "reino dos céus," que será na terra! Como
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aprendemos em uma lição anterior, o Reino de Yahweh, que o Messias estabelecerá na terra
quando Ele voltar é a Família divina de Yahweh.
Entrar nele - ou "herdar" - o Reino divino de Yahweh é um destino tão glorioso que a mente
humana realmente não consegue alcançar o seu significado! Nós mortais não temos
nenhum conceito do que está realmente reservado para aqueles que obedecem a Yahweh.
A completa extensão da herança que Yahweh prometeu aos verdadeiros crentes não pode
sequer ser remotamente imaginada pela mente natural do homem - mas Yahweh o revela
para nós "pelo seu Espírito".
O que Mateus 6:10 nos diz sobre o Reino de Yahweh?
Mt 6:10 venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no
céu.
COMENTÁRIO: Os crentes hoje devem orar diligentemente para que: "VENHA O TEU
REINO"! A palavra "venha" implica que ele virá à terra. Yahshua não nos disse para orar:
"Que possamos IR ao céu"! Obviamente o Reino de Yahweh NÃO veio para a terra ainda.
Quando é que os justos herdarão o Reino de Yahweh?
Mt 25:31 Quando vier o Filho do Homem na Sua majestade e todos os
querubins com Ele, então se assentará no trono da Sua glória.
Mt 25:32 e todas as nações serão reunidas em Sua presença; e Ele separará
uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
Mt 25:33 e porá as ovelhas à Sua direita, mas os cabritos à esquerda;
Mt 25:34 então dirá o Rei aos que estiverem à Sua direita: Vinde, benditos de
Meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação
do mundo.
COMENTÁRIO: Claramente será QUANDO Yahshua RETORNAR que Abraão e seus
filhos através de Yahshua se tornarão herdeiros das promessas! Mas vamos ver o que mais
irá acontecer na vinda do Messias e a importância da Ressurreição.
1Co 15:51-52 Eis que vos digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas
transformados seremos todos, num momento num abrir e fechar dolhos, ao
ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados.
1Co 15:53 Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de
incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
COMENTÁRIO: Perceba que a trombeta soará na SEGUNDA VINDA do Messias! Em 1 Ts
4:16-17. Este também será o momento em que Abraão, Isaac, Jacó, David e outros servos
fiéis de Yahweh herdarão as promessas.
Na Segundo Vinda de Yahshua todos os mortos no Messias serão levantados com novos
CORPOS ESPIRITUAIS. Aqueles crentes que ainda estiverem vivos na Sua volta serão
instantaneamente mudados e terão o mesmo tipo de CORPO ESPIRITUAL - corpos que
entrarão naquele dia no Reino ou na Família de Yahweh. Nossa carne atual é corruptível,
sujeita à morte e decomposição. Mas os corpos espirituais que nós, que somos verdadeiros
crentes, receberemos serão ETERNAMENTE NOVOS - imortais, incorruptíveis, jamais
sujeitos à morte ou decomposição! Também veja que os mortos são mencionados como
estando dormindo até a ressurreição, e não no céu. (1 Co 15:51)
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Sem uma ressurreição, os mortos jamais tornariam a viver (I Co 15:16, 18). Portanto, a
ressurreição dos mortos é central para o plano de Yahweh. E a não ser que Abraão, Isaac e
Jacó e todos os crentes falecidos sejam RESSURRETOS dos mortos na vinda do Messias,
eles não poderão herdar as promessas!
1Co 15:13 E se não há ressurreição dos mortos, então o Messias não
ressuscitou.
1Co 15:14 E se o Messias não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa
fé.
1Co 15:15 E somos tidos por falsas testemunhas de Yahweh, porque temos
asseverado contra Yahweh que Ele ressuscitou ao Messias, ao qual Ele não
ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
1Co 15:16 Porque, se os mortos não ressuscitam, também o Messias não
ressuscitou.
1Co 15:17 E, se o Messias não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis
nos vossos pecados.
O Messias deixou uma declaração de última vontade, ou um testamento?
Hb 9:15 Por isso mesmo, ele é o Mediador da Nova Aliança a fim de que,
intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a
primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm
sido chamados.
Hb 9:16 Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do
testador;
Hb 9:17 pois um testamento só é confirmado no caso de mortos; visto que de
maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador.
COMENTÁRIO: (Uma declaração de última vontade é um testamento.) Qual o tipo de
herança que os herdeiros deste testamento vão receber? Mesmo versículo. Quando uma
pessoa deixa um testamento, ela precisa morrer antes que ele entre em vigor? Versículos 1617.
Yahshua deixou uma declaração de última vontade - um testamento. E através da Sua
Palavra, Ele nos ensina o que nós devemos fazer para sermos co-herdeiros com Ele da
promessa da herança eterna no Reino de Yahweh.
Mas um testamento, ou uma declaração de última vontade, não tem nenhum efeito até que
aquele que o tenha feito tenha morrido. Então Yahshua morreu para que pudéssemos
herdar as promessas através Dele. Mas Ele vive hoje no lado direito do Pai, pronto a
interceder por nós (Hb 7:25), nos ajudar, e nos dar forças para que possamos superar o
pecado e herdar as promessas gloriosas de Yahweh na ressurreição!
Alguém Já Esteve no Céu?
Não há absolutamente NENHUMA passagem em toda a Bíblia que diz que os crentes vão
para o céu quando morrem! No entanto, a maioria das pessoas parece estar alheia ao
ensinamento simples da Palavra de Yahweh. Elas assimilaram, sem questionar, a falsa ideia
de "irem para o céu"! Vamos conferir mais algumas passagens que foram negligenciadas ou
interpretadas erroneamente por aqueles que acreditam nesta falsa doutrina.
Preste atenção novamente nas palavras de Yahshua em João 14:3: "E quando Eu for, e
vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para Mim Mesmo, para que onde
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Eu estou estejais vós também." Quando Yahshua retornar a terra como "Rei dos Reis",
Ele dirá aos santos: "Vinde, benditos do Meu Pai . . . entrai na posse do reino que VOS ESTÁ
PREPARADO" (Mt 25:34). E as Escrituras declaram que eles irão governar sobre todas as
nações aqui na terra, tendo POSIÇÕES DE AUTORIDADE no Reino de Yahweh! (Ap 5:10)
A Bíblia dogmaticamente declara que NINGUÉM, salvo o Próprio Yahshua, jamais
ascendeu ao céu?
Jo 3:13 Ora, ninguém subiu ao Céu, senão Aquele que de lá desceu, a saber o
Filho do homem [que está no Céu].
COMENTÁRIO: Poderia ser mais claro do que isto? Alguns poderão apontar para
Apocalipse 5:3 como sendo uma exceção. Este versículo em inglês na versão King James da
Bíblia diz: "no man in heaven” (“nenhum homem no Céu"), se tratando de uma tradução
inadequada do original em grego. A Nova Versão Padrão Revisada da King James, a
tradução de Moffatt, a New English Bible e a NIV- Nova Versão Internacional todas
traduzem esta mesma expressão adequadamente como "ninguém".
Mas e sobre o "ladrão no Madeiro"? Ele não foi para o céu com Yahshua no exato dia da Sua
crucificação?
Lc 23:42-43 E acrescentou: Yahshua, Mestre, lembra-te de mim quando vieres
no Teu reino. Yahshua lhe respondeu: Em verdade, te digo hoje que estarás
Comigo no Paraíso.
COMENTÁRIO: Primeiramente, o próprio Yahshua não foi para o céu naquele dia. Ao
invés disso, Ele foi colocado em um sepulcro - onde Ele permaneceu morto por três dias e
três noites. Em segundo lugar, observe o contexto deste versículo.
O ladrão tinha acabado de perguntar, no versículo 42: Mestre, lembra-te de mim,
QUANDO VIERES no Teu reino. O fato é que Yahshua não entrou no Seu Reino
naquele dia, já que ele ficou 3 dias e 3 noites no túmulo. Na verdade, onde o engano está
neste versículo é que na língua grega não havia vírgulas quando o Novo Testamento foi
escrito. Então, quando os tradutores colocaram as vírgulas na versão em inglês, eles as
colocaram onde achavam que elas deveriam estar. (Na maioria dos casos a pontuação está
correta, mas neste caso em particular, não.)
Yahshua não disse, "Hoje estarás Comigo no Paraíso," e sim, "Te digo hoje que estarás
Comigo no Paraíso." A palavra "hoje" enfatiza o tempo da Sua promessa – não o tempo em
que Yahshua estaria no paraíso.
Yahshua discerniu a atitude de arrependimento do homem e pode dizer a ele que ele
eventualmente viveria novamente, com ele, no paraíso. No entanto, aquele paraíso ainda
não veio para esta terra e o malfeitor arrependido ainda está morto!
O que aqueles que "esperam em Yahweh" herdarão? O que os "bem-aventurados de
Yahweh" herdarão?
Sl 37:9 Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam em
Yahweh possuirão a terra.
Sl 37:22 Aqueles a quem Yahweh abençoa possuirão a terra; e serão
exterminados aqueles a quem amaldiçoa.
O que os "justos" herdarão e por quanto tempo viverão lá?
Sl 37:29 Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre.
Sl 37:34 Espera em Yahweh, segue o Seu caminho; e Ele te exaltará para
possuíres a terra; presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados.

10

COMENTÁRIO: Há alguma coisa errada com se ter a terra como herança eterna? Você “se
contentaria com” a terra? A terra hoje seria um lugar extremamente maravilhoso de se se
viver não fosse pelo pecado - rebelião contra Yahweh e Sua lei espiritual que, se mantida,
resultaria em paz, felicidade e gozo!
Felicidade e gozo não são uma questão de localização geográfica. São um estado de espírito!
Pense nisso - não haverá NENHUM PECADO nos membros imortais do Reino de Yahweh.
Nenhum mentiroso, assassino, assaltantes ou ladrões. Não haverá guerra, enfermidade ou
doença, nenhuma fome ou necessidade! Que herança maravilhosa!
Após examinar as escrituras, fica claro como o dia que o destino dos santos de Yahweh não é
tocar harpas lá em cima no céu por toda a eternidade. É infinitamente mais glorioso e
excitante!
Mas como ficará a terra após o término do Milênio e o grande Plano Mestre de Yahweh para
a humanidade tiver sido concluído quando todos os justos tiverem recebido seus corpos
gloriosos, imortais e feitos de espírito, e todos os perversos incorrigíveis tiverem sido
queimados até o pó? Haverá uma NOVA terra e um NOVO céu após a superfície atual da
terra for purificada por fogo?
2Pe 3:12 esperando e apressando a vinda do Dia de Yahweh, por causa do
qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se
derreterão.
2Pe 3:13 Nós, porém, segundo a Sua promessa, esperamos “novos céus e nova
terra” nos quais habita justiça.
Ap 21:1 Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
passaram, e o mar já não existe.
Quem habitará na nova terra?
Ap 21:24 As nações dos que foram salvos andarão mediante a sua luz, e os reis
da terra lhe trazem a sua glória e honra.
Ap 21:25 As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não
haverá noite.
Ap 21:26 E lhe trarão a glória e a honra das nações.
Ap 21:27 Nela nunca jamais penetrará cousa alguma contaminada, nem o que
pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do
Cordeiro.
Qual será a capital da nova terra?
Ap 21:2 Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do Céu, da
parte de Yahweh, ataviada como noiva adornada para o seu Esposo.
Ap 21:10 e me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada
montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do Céu, da
parte de Yahweh,
Ap 21:18 A estrutura da muralha da cidade é de jaspe; também a cidade é de
ouro puro, como vidro transparente.
Ap 21:21 As doze portas são de pérolas, e cada uma dessas portas de uma só
pérola.
COMENTÁRIO: Quão claro, então, é que apesar dos crentes verdadeiros não irem para o
céu quando morrerem ou quando forem ressuscitados, a "Jerusalém celestial" estará
VINDO PARA A TERRA! Yahweh o Pai então virá e morará na terra pessoalmente e fará
com que a nova Jerusalém seja o local do Seu próprio TRONO?
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Ap 21:3 Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de
Yahweh com os homens! Yahweh habitará com eles. Eles serão povos de
Yahweh e Yahweh Mesmo estará com eles como seu Elohim.
Será que os que entrarão nesta cidade terão o nome de Yahweh nas suas testas?
Ap 22:3 Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de
Yahweh e do Cordeiro. Os seus servos o servirão,
Ap 22:4 contemplarão a Sua face; e nas suas frontes estará o nome Dele.
COMENTÁRIO: A Nova Jerusalém descerá para a terra e se tornará a sede de Yahweh por
toda a eternidade! A TERRA está destinada a se tornar o centro de toda a atividade do
universo!
Após estudar a Bíblia como fizemos nesta lição, a verdade simples é de que o céu NÃO é a
"recompensa dos salvos." Os verdadeiros crentes NÃO irão para o céu quando morrerem, ou
ao ressuscitarem. A verdade surpreendente é de que o céu está vindo para a terra. A terra se
tornará o próprio centro de comando do qual o Pai irá governar Sua vasta criação!
Você irá viver naquela nova terra? Você irá ser parte daquele mundo glorioso?
Quando o Messias Yahshua voltar, Ele dirá: "Vinde, benditos de meu Pai! Entrai NA POSSE
DO REINO que vos está preparado" (Mt 25:34). Que Yahweh o ajude a ser um daqueles que
herdarão o Reino de Yahweh junto a Abraão, Isaque e Jacó!
Pontos a Recordar:
1) Pessoas que morrem estão dormindo no túmulo aguardando a ressurreição, não no
céu
2) A recompensa dos salvos é de governar com Yahshua na terra e não no céu
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