
 

SSSeee   eeeuuu   mmmooorrrrrreeerrr   
         aaannnttteeesss   dddeee   aaacccooorrrdddaaarrr.........   
 

Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo 
de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 

procurando a quem possa devorar. 
1Pedro 5:8 

 



Se eu morrer 

antes de acordar... 

Quer realidade? 
Parece-me que o pensamento moderno nos tem levado a crer que o Inferno não é tão 
quente como 50 anos atrás. Preferimos não acreditar no Inferno, então escolhemos 
exercer a opção de simplesmente pensar que não existe. Gostamos de acreditar no Céu, 
é claro, mas não no Inferno. Você já ouviu alguém dizer: "O Deus que eu vejo é maior do 
que isso. Meu Deus é um Deus de amor... meu Deus nunca iria mandar alguém para o 
Inferno". E, é claro, que estas pessoas continuam com um raciocínio que diz Deus 
certamente não tem nenhum padrão de vida para nossas vidas, porque "meu Deus é 
maior do que isso... meu Deus quer que eu seja feliz". Mas a verdade é que o deus 
dessas pessoas é muito menor do que o VERDADEIRO DEUS porque essas pessoas criam 
deus à sua própria imagem (ao invés do inverso)! 

Não é interessante encarar as coisas dessa maneira. Não é inteligente... porque as 
coisas não mudam só porque eu acho que deveriam. Acreditar que algo é de uma 
determinada maneira não muda a realidade. Acreditar que o mundo é plano não faz com 
que o mundo fique plano. Existe toda uma realidade envolvida. Deus não precisa de uma 
autorização da sua parte. A realidade do Céu e do Inferno não é decidida por voto. Na 
verdade, pouco interessa o que nós pensamos. O nosso trabalho é o de buscar a 
verdade diligentemente e esconder as nossas vidas em verdade e realidade. 

Você tem o caráter e a coragem de examinar seu próprio coração e largar mão de tudo 
que iria inibir você de realmente crer na verdade sobre o Céu e o Inferno, sobre quem 
Jesus é e quem Deus é? Sobre as leis de Deus e andar com Deus? Você tem o caráter de 
ESQUECER as coisas que você sempre pensou e DESCOBRIR o que ELE diz ser a 
verdade? Talvez descobriremos ao olharmos algumas coisas muito práticas e 
relevantes...1 

Poucos acharão 
"Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em 
direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: 'Senhor, serão poucos os salvos?' 

                                                           
1 Jesus falou muito mais sobre o Inferno do que sobre o Céu. Aliás, Jesus falou mais sobre o Inferno 
praticamente do que qualquer outro assunto durante os seus dias aqui na terra. Ele queria deixar 
esse fato muito claro para nós. Acho então que consegui ver quão grande injustiça seria não 
esclarecer tal ponto que foi tão proeminente nos ensinamentos de Jesus. Se não trouxéssemos essa 
verdade até você na mesma proporção que Jesus o fez, então não estaríamos "andando como Jesus 
andou". "Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens," foram as 
palavras de Paulo. Ele certamente tinha uma clareza sobre o que vinha a ser tudo isso. Certa 
denominação fez uma pesquisa entre os seus membros e descobriu que dois terços nem acreditavam 
na existência de um lugar eterno de tormento chamado Inferno. Ser religioso nem sempre quer dizer 
que você entende o que Deus disse sobre o destino eterno da Sua criação, seja no paraíso ou no 
tormento. Tenho certeza de que intelectualmente a maioria de nós crê na versão fantasiada do 
Inferno, mas ser capaz de ouvir e entender com os ouvidos do coração os gritos de agonia de 
milhões de pessoas que neste momento estão em tormento, é mais difícil de captar. De realmente 
acreditar que eles estão no tormento do Hades, no fogo de tormento agora é um pouco mais difícil de 
apreender. Mas está acontecendo. E aqueles que estão cheios de fé, cheios do Espírito Santo, irão 
entender e serão capazes de realmente escutar estes gritos e isso irá motivá-los a contar a outros. 



Ele lhes disse: 'Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo 
que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se 
levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: 
"Senhor, abre-nos a porta". Ele, porém, responderá: "Não os conheço, nem sei 
de onde são vocês.'" (Lucas 13:22-25) 

"Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à 
perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e 
apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram." (Mateus 
7:13,14). 

Destas duas afirmações feitas por Jesus e relatadas na Bíblia, fica claro que não haverá 
nem uma pessoa que chegará ao Céu por mera coincidência ou só porque quis que fosse 
assim. Na verdade, haverá muitas pessoas que estão tentando chegar ao Céu e o Filho 
de Deus (e certamente Ele sabe o que está dizendo) disse que não conseguirão! 

Digo isso para chacoalhar você um pouco ao considerar esse fato pelo resto deste 
escrito porque se esse ponto não estiver claro, o restante disso será uma perda de 
tempo. Você precisa levar estas coisas a sério e aplicá-las ao seu coração pessoalmente. 
Não para uma terceira pessoa. Se não, Deus não vai falar a você através disso e seu 
coração será endurecido. E se seu coração ficar endurecido, então terá pouca chance 
para Deus ser capaz de penetrar seu coração e te trazer de volta. Será muito mais difícil. 
Considere com muito cuidado o que vou dizer, tanto de maneira prática como 
pessoalmente. 

Abrace a Verdade 
"Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça 
dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se 
pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois 
desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e 
sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por 
meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis; porque, 
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam 
graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato 
deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos..." (Romanos 1:18-
23) 

Este versículo da Bíblia nos mostra claramente que Deus julga se "suprimimos a 
verdade" que Ele nos mostra e vivemos vidas perversas, centralizadas em nós mesmos 
ou se abraçamos Sua Verdade. Temos dado de nós mesmos para descobrirmos quais 
são os caminhos de Deus? Ou somos preguiçosos e apáticos? 

O nosso propósito de vida, de acordo com a Bíblia, é "amar a verdade que nos poderia 
salvar". A pessoa que procura, acha. É isso que todos nós devemos estar fazendo 
independente de qual nível estamos em nossa busca da Verdade. Deus responde as 
orações daqueles que O buscam de todo coração, mas não daqueles satisfeitos com as 
coisas como estão (olhando para o passado pensando que algumas coisas boas são 
suficientes). 

Sem desculpas 
E no caso da nossa situação ser um contexto que nos cegou de alguma maneira? Talvez 
pensamos que crescemos num meio perverso ou muito materialista e ficamos obscuros 
sobre a verdade de Deus. Todas essas coisas foram incutidas na gente ano após ano ou 



por causa de situações familiares ruins ou por algo terrível que aconteceu em nossa vida. 
E nestes casos? 

Mesmo que alguns gostariam de pensar que estas razões são desculpas para ignorar 
Deus e Sua verdade, a Bíblia diz que Deus tem deixado a Sua verdade bem clara. E Deus 
sabe o que está fazendo. Diz que todos os homens "estão sem desculpa". Não importa 
qual foi seu passado. Não importam quais são suas limitações físicas ou suas limitações 
sociológicas. Estas coisas não influenciam em nada. Todos os homens estão sem 
desculpa porque Deus tem feito o Seu projeto de nos mostrar verdade suficiente para 
descobrir se vamos insistir em achar a verdade ou se vamos dar as costas a ela. Ele tem 
nos mostrado verdade suficiente para revelar a inclinação do nosso coração. 

João 16 diz que o Espírito Santo foi dado para convencer o mundo da culpa do pecado. O 
"mundo"... em outras palavras, todo mundo. Todos estão sem desculpa, porque Deus 
tem mostrado a todos verdade suficiente para ver se irão se inclinar a ela ou se vão 
deixá-la à beira do caminho e passar de lado. Com isso em mente, dá para entender, 
quando Deus tem essa coisa chamada "Céu" e essa coisa chamada "Inferno", que Ele 
não está sendo injusto. Ele tem tornado a escolha clara para nós e estamos todos sem 
desculpa. 

"É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam 
tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. 
Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus 
anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não 
conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor 
Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do 
Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier 
para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, 
inclusive vocês que creram em nosso testemunho." (2Tessalonicenses 1:6-10) 

Há punição em espera para aqueles que não conhecem a Deus e para aqueles que não 
obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Quando Ele voltar com fogo ardente e 
centenas de milhares de anjos encherem o céu, haverá alívio para o povo de Deus. Mas 
diz que para aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho do 
Senhor Jesus, a pena de destruição eterna os espera. Serão separados da presença 
gloriosa de Deus Todo Poderoso. 

O que é o Inferno? 
O que, exatamente, é o Inferno? É o lugar onde Deus decide que vai usar um chicote 
para nos açoitar porque não fizemos o que Ele queria que fizéssemos? A resposta é NÃO. 
Inferno na verdade é ser separado da presença gloriosa de Deus. 

Quando olhamos da nossa janela, não tem como a gente não ver a Glória de Deus. É isso 
que a Bíblia diz em Romanos no capítulo 1. A Sua criação é uma demonstração da Sua 
majestade e da Sua glória e do Seu amor. Considere! Vemos árvores crescendo da 
terra—veja só! Como isso pode ser? Os raios do sol, o céu azul, as aves no ar, o oxigênio 
que respiramos, o frescor do entardecer, a lua, as estrelas—a criação é linda. Isso faz 
parte da natureza de Deus. Ele nos deu todas essas coisas porque Ele nos ama. Não 
importa qual seja a sua situação na vida (se estiver andando em rebelião total contra 
Deus ou em comunhão completa com Deus), nessa altura você ainda está se 
beneficiando das glórias das coisas celestiais. Por enquanto estamos compartilhando da 
bondade de Deus e tendo comunhão com a Sua criação. 

Mas virá o dia em que os elementos derreterão pelo fogo abrasador e os céus e a terra 
serão desfeitos. Naquele dia, de repente, uma linha será traçada entre a luz e as trevas 



que agora existem no mesmo espaço. Obviamente há escuridão, pecado e corrupção na 
terra. Não há dúvida sobre isso. Luz e trevas estão misturadas e a todos é dada uma 
oportunidade clara para ver suficiente luz para ir atrás dessa luz e deixar as trevas para 
trás. Mas, haverá um momento, quando esta linha será claramente feita e todos que 
andam em rebeldia contra Deus serão cortados da presença de Deus. Não haverá mais 
Deus em nada. 

Você pode imaginar em sua mente isso se considerar o que aconteceria amanhã se o sol 
não nascesse. Só esse pequeno detalhe—algo pequeno da criação de Deus. Se o sol não 
raiasse e os ventos começassem a soprar e as árvores e os animais começassem a 
morrer e logo a neve iria chegar, sufocando a vida. A terra logo se tornaria um lugar 
miserável e feio e vida seria destruída. 

É isso que aconteceria se Deus tirasse o sol... só esse pequeno pedaço da Sua bondade. 
Se você consegue imaginar Deus, instantaneamente, tirando tudo que é bom, completo 
e lindo—todo o amor, toda a bondade, toda a beleza—e deixando nada a não ser 
escuridão, feiúra, ódio e aversão... é exatamente isso que sobrará. Não haverá nada de 
Deus sobrando no Inferno. Inferno é isso. Não é algum tipo de julgamento que Deus 
lança sobre pessoas que não fazem as coisas como Ele quer. Aqueles que escolheram 
ter comunhão com Deus aqui na terra andarão em comunhão plena quando o virem face 
a face, e aqueles que escolheram agradar as suas naturezas pecaminosas e servir o pai 
da mentira verão Deus tirando a comunhão que Ele tem compartilhado com eles até 
então. Simplesmente dizendo, é isso. O que resta é mais terrível que as palavras podem 
descrever—é o que chamamos de Inferno. Ele compartilhará Sua comunhão com aqueles 
que tiveram comunhão com Ele aqui e irá retirar esta comunhão por completo e 
absolutamente daqueles que escolheram não ter comunhão com Ele aqui. Inferno é isso. 

Então, quem está em perigo dos laços do Inferno? 
O verso a seguir está no livro de Gálatas na Bíblia: 

"Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza (que 
aparentemente é algo diferente de imoralidade sexual) e libertinagem; idolatria 
(colocando alguma coisa, qualquer coisa, acima de Deus... seja dinheiro, seu tempo, ou 
seus pensamentos) e feitiçaria (isso pode incluir ler o horóscopo ou procurar uma 
benzedeira); ódio, discórdia, ciúmes (algo simples como ciúmes está na lista junto com 
feitiçaria e imoralidade sexual), ira (ficar enfurecido... Como está indo nesse aspecto? 
Com aqueles que moram com você, seus colegas de trabalho, no trânsito, com as 
crianças, pais, esposa?), egoísmo, dissensões, facções e inveja (olhando para as coisas 
dos outros e desejando que você pudesse tê-las), embriaguez, orgias e coisas 
semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: Aqueles que praticam essas coisas 
não herdarão o Reino de Deus." 

Não se engane. Se qualquer uma destas coisas descreve seu estilo de vida, sua maneira 
de viver, não pense que herdará o Reino de Deus. Você pode "ir para igreja" todos os dias 
e isso não vai mudar o que está escrito aqui. Temos a tendência de esquecer de lidar 
com as nossas próprias vidas e pensar que alguma forma de piedade vai salvar as 
nossas almas. Mas isso simplesmente não é verdade. Não é isso que diz aqui. A Palavra 
de Deus diz: "Não pense que alguém que vive dessa maneira pode ir ao Céu". Isso é 
verdade porque existe algo chamado pecado e o salário do pecado é sempre a morte. 
Isso faz parte da natureza do universo. E só existe UM Homem, JESUS, que pode nos 
livrar! 



O Inferno existe 
Vamos voltar e conversar um pouco mais sobre essa ilusão dos dias de hoje que diz: "O 
Inferno não existe". Há um velho ditado que diz: "O homem que tenta provar que o 
Inferno não existe, geralmente tem um motivo pessoal que o leva a fazer isso". O fato é 
que o Inferno realmente existe. Sendo isso verdade, Deus, que tem um esmero pela Sua 
Criação, certamente quer que essa informação seja disponível a nós! Ele quer que 
tenhamos consciência de que o Inferno é muito real. Não é algo que podemos eliminar 
só porque é desagradável. Ignorar o Inferno não fará com que vá embora, assim como 
ignorar a morte não fará com que ela vá embora. Inferno é real e precisamos entender 
que é real assim como o Céu é real. 

Não é brincadeira 
Já ouvi algumas pessoas tratar Inferno levianamente. Dizem: "Bem, ao final das contas, é 
lá que todos os meus amigos vão estar, então, vai ser legal. Pelo menos vou ter amigos 
para fazer companhia lá comigo. Vai ser a maior festa!" Quero que você saiba que isso é 
uma maneira muito perigosa de pensar. Logo de cara, é ser ignorante das Escrituras—
também é distorcido, não é Bíblico e é suicida. Inferno não vai ser uma brincadeira! Será 
um lugar de total escuridão. Será um lugar de choro e ranger de dentes. É difícil ter um 
tempo legal com seus amigos quando está em total escuridão e agonia. Deus é luz e 
Deus não vai estar presente lá. Você nem vai conseguir enxergar seu dedo na frente da 
sua cara. Não haverá luz nem o conforto de companheirismo lá. 

Em Apocalipse 14:11 diz: "e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o 
sempre". Apocalipse 20:10 diz: "Eles serão atormentados dia e noite, para todo o 
sempre". Não há divertimento ou diversão lá. E continua, e continua, e continua... Nada 
de tempos legais—só solidão patética e um clamor profundo por algo ou ALGUÉM que 
não está lá. Solidão total. Você estará completamente só neste lugar de tormento. 

Escuridão total para sempre 
A pior parte sobre o Inferno é que é eterno. Se durasse somente 1.000 anos, depois que 
terminasse o primeiro dia poderia dizer consigo mesmo: "Bem, agora só restam mais 
999,997 anos". Mas não funciona assim. O Inferno é eterno.  

Mateus 25:46 "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." O 
Inferno é um castigo eterno—choro e ranger de dentes. Há um castigo eterno para 
aqueles que estão separados de Cristo e existe uma Vida Eterna para os justos. Alguns 
têm dito que este castigo é uma coisa que acontece de uma vez só... que nossas almas 
são totalmente destruídas e tudo acaba aí. Algumas pessoas te dirão que no Inferno não 
teremos mais problemas, porque seremos destruídos de uma vez por todas. Isso 
totalmente negligencia o que Deus tem dito sobre esse assunto. "A fumaça do tormento 
de tais pessoas sobe para todo o sempre." Jesus usou a mesma palavra para vida 
"eterna" que Ele usou para castigo "eterno". O tanto de tempo que o Céu permanecerá é 
o tempo que o Inferno existirá. Os dois são sinônimos nesse sentido. São paralelos um 
ao outro. Vida não termina de uma só vez. 

O Inferno é um lugar de fogo. Achamos esta descrição vez após vez. Talvez você esteja se 
perguntando: "Bem, como poderia ser um lugar de fogo e não ser consumido?" Você não 
acha que Deus, quem criou todas as coisas, é capaz de fazer QUALQUER COISA (lembra-
se de Moisés e a sarça ardente que não se consumia)? Não importa se as nossas 
mentes fracas entendam isso ou não, Deus é capaz de fazer isso. Se recusarmos mudar 
nossas vidas e viver por Cristo e obedecê-Lo em toda área, então vamos acabar tendo 



esse lugar de fogo que nunca é consumido como nosso destino final. Isso é uma 
promessa que Deus tem feito. Ele não mente. Ele cumprirá sua promessa. 

"Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no 
fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu 
Reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão 
na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos 
brilharão como o sol no Reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça." 
(Mateus 13:40-43) 

Aparentemente, Jesus estava lidando com pessoas que não queriam dar ouvidos. Jesus 
disse: "Se tiver ouvidos, por favor, ouça o que estou dizendo". Cristo com certeza não veio 
destruir o mundo, mas salvá-lo. Ele não quer que ninguém caia nas garras do Inferno. 
Ele não estava dizendo: "Bem feito! Alguns de vocês vão queimar no Inferno." Ele estava 
dizendo: "Por favor, escute o que estou dizendo. Inferno é de verdade. Existe sim." Por 
favor, julgue e alinhe sua vida de acordo. Haverá fogo—é FATO! Não estamos lidando aqui 
com a versão fantasiosa da vida após a morte. O Inferno é algo muito real que Jesus 
gastou muito do Seu tempo conversando com outros sobre esse assunto. É um lugar de 
fogo e um lugar de escuridão. Veja algumas outras palavras de Jesus sobre esse 
assunto: 

"E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." 
(Mateus 25:30) 

"Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crêem em mim, seria 
melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no 
pescoço." Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida 
mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o Inferno, onde o fogo nunca se 
apaga." (Marcos 9:42,43) 

Mais uma vez, para aqueles que alegam que o Inferno é aniquilação ou extermínio 
instantâneo, sabemos que Jesus não pode estar errado. E Jesus disse que o Inferno é 
um lugar de choro, e que o Inferno é um lugar de ranger de dentes. Como que uma 
pessoa que é, instantaneamente, vaporizada tem tempo para chorar? Como que eles 
têm tempo para ranger seus dentes? Obviamente, o Inferno não é aniquilamento 
instantâneo como alguns alegam. 

"...o seu verme não morre, e o fogo não se apaga." (Marcos 9:48) 

A alma está consciente 
É um lugar de escuridão, um lugar de fogo, um lugar de tormento. A alma está 
consciente. Não é em algum mundo de inconsciência onde você não entende nem 
reconhece nada. Aliás, em Lucas 16, Jesus puxa para trás um pouco a cortina e nos dá 
um vislumbre da eternidade. Enquanto que alguns querem rotular estes Ensinos de 
Jesus como "figurativo", o contexto e o conteúdo indicam que Jesus estava sendo muito 
claro e sério sobre como a Eternidade realmente é. A natureza da Eternidade é 
exatamente como Jesus descreve! O que podemos acatar para nós mesmos? 

Lázaro é liberto das dificuldades da vida. Ele é liberto da pobreza, humilhação e 
vergonha que ele teve como um mendigo. No porvir, Lázaro estava com vestes de 
esplendor e grande riquezas. O Céu, na verdade, é sobre isso. Esse é o destino para 
aqueles que andam como Jesus andou e vivem como Jesus quer que eles vivam. 

Entretanto, o homem rico se viu numa situação bem diferente. O homem rico foi 
desprovido de todos os seus bens e toda a sua prosperidade. Toda a honra e dignidade 
do homem rico, todo o seu poder e capacidade de dizer às pessoas o que fazer, foi tirado 



dele. Ele estava exposto à ira de Deus e sofrendo a humilhação e a amarga angústia de 
estar separado de Deus na vida após a morte. O destino do homem rico foi esse, por 
causa das escolhas que ele fez durante a sua vida na terra. 

Em Lucas 16, podemos ver que o homem rico pediu para Lázaro colocar um pingo de 
água na sua língua. Isso em si quer dizer que ele não está inconsciente, mas percebe as 
coisas. Também, é claro, que o homem rico lembrou de seus irmãos que estavam sob 
perigo da mesma coisa. O Inferno não é um lugar de esquecimento onde não 
entendemos ou não sentimos as coisas. Há choro e ranger de dentes. A pessoa está 
ciente das coisas. Sofrimento intenso em total escuridão. 

Castigo de acordo com o crime 
Uma pergunta comum que as pessoas fazem é: "Eternidade não é tempo demais para 
sofrer? Você não acha que eternidade é muito tempo como uma punição por alguns 
poucos anos de rebelião aqui na terra?" Isso é uma boa pergunta, mas tenho duas 
outras perguntas. Primeiramente, baseado em que então você acha que merece o Céu – 
um paraíso eterno e glória, paz, conforto, justiça e vida para sempre – por alguns poucos 
anos de abandono à vida no Sangue de Jesus? Como você pode merecer eternidade no 
paraíso em troca de poucos anos aqui na terra? De um lado parece fácil conceber isso, 
enquanto que tormento eterno por causa de alguns poucos anos de um viver egoísta por 
alguma razão não queremos aceitar. Isso não parece honesto e nem lógico, não é 
mesmo? Em segundo lugar, um juiz considera a pena de um crime de acordo com 
quanto tempo levou para cometer o crime? Ou ele considera a pena de acordo com a 
natureza drástica do crime envolvido? 

Digamos que uma pessoa cometeu um crime em apenas cinco segundos. Seria justo o 
juiz dar uma sentença de prisão perpétua por um crime que levou apenas cinco 
segundos para cometer? Por exemplo, assassinando seus filhos ou seu vizinho? Não 
demora muito para colocar uma bala no peito de alguém. E se alguém brutalmente 
matasse seu único filho, você teria algo a dizer ao juiz se ele desse a sentença de 
apenas cinco segundos na prisão, não acha? Ou mesmo por cinco anos... 

Não tem nada a ver com a duração do tempo do nosso pecado... entende? Tem a ver 
com duas coisas: Qual a natureza do crime? E quem foi o legislador que declarou aquilo 
como crime? 

Se você não obedecer ao bibliotecário, não existe tanta coisa assim que possa ser feito 
neste caso. Ele não tem muita autoridade. Entretanto, o governo do seu país carrega 
muito mais autoridade, não é mesmo? E então quando fazemos mal contra eles, uma 
pena maior pode ser dada a mim. Agora, considere a pena para aqueles que desafiam a 
Deus, Todo-Poderoso! Aqueles que desprezam seu Criador estão em terríveis apuros. Por 
causa da Majestade daquele que estabelece as Leis, a punição é muito mais severa e 
certa. Nós nos fazemos como deuses e alegamos que Deus não tem importância. "Vou 
fazer do meu jeito. Sou uma pessoa livre. Posso viver a minha vida como eu bem quiser". 
É muita arrogância e um crime seriíssimo fazer nós mesmos como um deus. 

Deus diz que a feiúra do nosso orgulho ou inveja, egoísmo ou língua caluniosa mata o 
único Filho de Deus. Você diria que isso é um crime sério? É, quer veja assim ou não. E é 
por esta razão que o Inferno é um castigo eterno e a sentença é para sempre, não por 
um curto período. O livro de Apocalipse usa a frase "para todo o sempre" treze vezes. É 
usado dez vezes descrevendo o tempo da vida de Deus, o tempo de vida de Jesus Cristo 
e a adoração no Céu. As outras três vezes é usado "para todo o sempre" em referência à 
fumaça do tormento no Inferno. Conclusão: a duração da vida de Deus é a duração do 



tormento no Inferno. O inferno é sofrimento sem fim, o tempo todo consciente do que 
está acontecendo. 

Se isso não fosse o suficiente (e é!), ainda tem uma outra maneira de ver isso. Os nossos 
pecados nunca param conosco. Eles têm um efeito na vida de outras pessoas. Os nossos 
pecados machucam, afetam e influenciam outras pessoas. As nossas decisões e 
maneiras de viver têm um efeito e mudam as vidas de todos aqueles que encontramos. 
Por essa razão, não existe algo que podemos chamar de "pecadinho". 

Um sábio uma vez disse: "Na ombreira da porta para o Inferno tem o seguinte dizer: 
'Aqueles que entram por essa porta, deixam toda esperança para trás'". Não há 
esperança se passar por estes portões. Hebreus 10:31 diz, e não é sem razão, que é 
algo terrível cair nas mãos do Deus vivo... é uma coisa temerosa e horrível cair nas Suas 
mãos. Não há pesadelo que se compare e nem que chegue próximo ao terror de viver no 
Inferno por um minuto, muito menos por uma eternidade. 

Mas ó, que oportunidade! 
Agora vamos considerar uma outra pergunta que muitas pessoas fazem... Você já se 
perguntou por que um Deus tão maravilhoso, bom, generoso, cheio de amor e glória iria 
permitir que um lugar tão terrível existisse? É porque esse lugar terrível não foi feito para 
VOCÊ!!! Uma das razões pelo qual que é tão ruim é porque não foi preparado para nós. 
Jesus disse que foi preparado "para o diabo e seus anjos". Ele não quer que você vá para 
lá. É por isso que é um lugar tão terrível. Jesus disse que larga é a porta e amplo o 
caminho que leva à perdição, o Inferno. A grande maioria das pessoas tomará este 
caminho largo e terrível que leva à perdição. Mas, não é o que Deus deseja para você! 

Você quer saber o que Ele tem para aqueles que total e completamente dão a sua vida a 
Ele? A Sua intenção é que vivamos em Sua plenitude onde o tempo não existe e o gozo 
transborda. Tenho certeza que já experimentou um momento quando estava com 
alguém ou numa circunstância que era fabulosa, um tempo fantástico. Olhou para o 
relógio pensando que tinha passado 30 minutos, mas na realidade passaram-se horas! O 
tempo não existia. É esse tipo de relacionamento que Jesus realmente quer ter conosco 
e nós também podemos ter com os outros. Onde o tempo não existe. Estamos tão 
consumidos e cheios de Seu gozo e juntos a Ele que excedemos os limites do tempo. As 
imposições, prioridades e todas as demandas das nossas circunstâncias, nossas 
preocupações, ansiedades  tudo isso nem vêm ao caso. Não é isto que acontece 
quando estamos numa experiência de amor, exuberância e alegria que satisfaz, é real e 
pleno? Você perde a hora. "Olha só! Parecia que estávamos aqui somente alguns 
minutos." Todos nós já tivemos esta experiência nas nossas vidas onde Deus nos 
mostrou essa sombra de como pode ser com Ele; se apenas pudéssemos abrir os nossos 
olhos para vê-Lo. Tempo não existe no Seu reino. 

Deus sabe que se gastarmos o tempo para estar com Ele, Ele demonstrará o Seu caráter 
para nós de tal maneira que Ele será absolutamente irresistível. As qualidades do Seu 
caráter são invencíveis. O sentimento de estar perdido no tempo acontece quando há 
algo surpreendente no que está acontecendo. Tem algo que lança você longe destas 
coisas que te deixam pesado e cabisbaixo. De repente você fica deslumbrado por uma 
coisa que está fora da sua existência corriqueira. Jesus é assim. Ele está nos 
convidando: "Venha e ande comigo. Venha e arrazoemos juntos. Eu te deslumbrarei com 
todas as minhas qualidades de bondade, misericórdia e perdão eterno". 

"A minha personalidade será tão atraente que não vai dar para resistir. Não conseguirá 
me resistir, então venha e ande comigo um pouco. Se parar só um pouco verá o Meu 
sorriso, o brilho nos Meus olhos, e como o vento sopra pelos Meus cabelos. Verá, ouvirá 



e experimentará coisas que te levam para uma outra realidade onde o tempo não existirá 
mais. A minha liderança e a minha força serão visíveis. Tenho uma resolução contra o 
pecado. Sou focado e tenho uma visão clara sobre o que a vida realmente é. E você 
ouvirá as Minhas risadas mais profundas e sentirá o calor do meu abraço encorajador. E, 
sei como te levar comigo! Venha e siga-Me. Mostrarei liderança a você. Eu sou forte. Vou 
te mostrar um caráter sólido e uma qualidade de vida que te fascinará tanto, a ponto de 
levar você a querer vir comigo porque é seguro e protegido onde estou. Vou te mostrar 
bondade e sensibilidade que penetrará o seu coração e a sua vida. Se você vier a Mim e 
lançar a sua vida miserável, cheia de si mesma, Eu te lavarei e purificarei, e colocarei o 
Meu Espírito dentro de você. Depois, Vou lapidar os diamantes e rubis e as pedras 
preciosas que estão lá. Trarei estas coisas à tona. Far-te-ei uma rainha, far-te-ei um rei". 

Jesus tem todas essas qualidades. Ele é percebido em mil maneiras diferentes e é sábio 
além de expressão. Tudo isso descreve o Jesus—nosso Mestre. Ele é Jesus. Não é algum 
tipo de historinha infantil. Não é alguma coisa inventada sobre um deus distante que 
criou a terra e agora senta num trono grande e branco e todos então vamos ser julgados 
um dia. Isso é sobre a pessoa de Jesus e o Seu Pai que reina sobre nós. Se procurarmos, 
se tirarmos o tempo necessário para nos encontrarmos com Ele, absolutamente não 
haverá como resisti-Lo nem mais um segundo. O problema tem sido falta de disposição 
de nos abandonar em Suas mãos tão capazes e amáveis. Ele é digno de confiança, além 
da nossa imaginação. Mas por causa do nosso distanciamento, ficamos ocupados 
demais, muito egoístas, muito desleixados, enfim - simplesmente não tiramos o tempo 
para ser conquistados e atraídos a Ele. 

Ele está querendo construir um exército de seguidores, não uma teoria, lógica, ou 
doutrina ou coisa do tipo: "Segue-me ou irá para o inferno!"... Bem, é verdade, mas não 
tem nada a ver com o que Jesus veio mostrar aos doze. Você acha que eles estavam 
seguindo Jesus pelos campos porque Ele apontou o dedo e os ameaçou que eles iriam 
para o inferno se não O seguissem? Você recorda alguma passagem desse tipo? Foi isso 
que Ele fez quando foi e orou ao Pai a noite toda? Será que Ele falou: "Pai, me mostre o 
que eu devo dizer"? Então, ficou em pé e disse: "Vocês doze, venham comigo ou senão 
vão para o inferno!" Não. Eles queriam estar com Ele porque viram algo Nele que os 
deixaram maravilhados. Viram a Sua sabedoria, bondade e paciência. Viram liderança 
forte, caráter sólido. Alguém que podia sofrer as dificuldades da vida e encarar as coisas 
com os lábios encurvados em um sorriso e com coragem nos olhos. Eles queriam ser 
iguais a Ele, queriam estar com Ele. Não iriam a lugar nenhum porque não havia nenhum 
lugar que queriam estar a não ser ao lado Dele. Não era necessário ameaçá-los, e Ele 
não está nos ameaçando. Ele está nos convidando a vê-Lo por quem Ele é, e ver Suas 
qualidades atraentes e personalidade espetacular... para que possamos desejar estar 
com Ele, nessa vida e na próxima. 

Convite para um casamento—é SEU! 
Pense sobre como as Escrituras descrevem como uma vida em Cristo e para Cristo vai 
culminar... você lembra? É um noivado e um banquete nupcial. Ele está nos 
deslumbrando dizendo: "Tenho esta confiança, diz o Senhor, que se você gastar tempo 
comigo e Me ver como realmente sou, não haverá outros interesseiros que compararão. 
Não há nada neste universo capaz de conquistar o seu coração como Eu posso, porque 
Eu te criei para Mim. As outras coisas têm te distraído, mas se você só tirar o tempo 
necessário para se aconchegar a Mim, verá o significado da vida. Quero que você case 
Comigo. Quero que você venha Comigo e seja Meu. Largue a sua vida de pecado e 
rebelião e venha a Mim. Jogue-se nos meus braços e Me deixe cuidar de você. Deixe-Me 
lavá-lo e fazê-lo mais branco do que a neve. Morri para que você pudesse ser limpo... 



Tome a sua cruz e siga-Me. Coloque a sua mão dentro da Minha e levarei você a um 
lugar que nunca jamais sonhou. E vamos ter um casamento, o mais lindo que você já 
viu!" 

E é este convite que tem, desde o começo, trazido pessoas à procura dEle. E é o convite 
para nós, também. Este é o convite para "orar". Este é o convite para "obedecer". É sobre 
isso. Não é um conceito doutrinário e externo. É um anseio, um almejo do nosso interior. 
É considerar tudo que Ele é e está dizendo e dizer: "Não consigo viver sem isso! E nem 
quero viver sem isso! Não consigo considerar viver fora da Sua vontade para minha vida 
e fora dos Seus propósitos. Quero seguir o Cordeiro aonde Ele for. A qualquer custo, o 
que Ele deseja da minha vida – pertence a Ele!! Ele é o Pão da Vida, é achado Nele o 
meu sustento e minha satisfação. Ele é aquela expressão de liderança, bondade, perdão 
e misericórdia e sem Ele não consigo viver, e que nunca iria querer viver sem. Quero vê-
Lo ser forte. Quero vê-Lo ser severo. Quero vê-Lo ser bondoso. Quero vê-Lo ser 
compassivo e cheio de amor. E vê-Lo ser sábio além da minha imaginação. E QUERO 
ESTAR AO SEU LADO! Quero ouvir cada palavra que Ele diz. Não quero ficar mais do que 
um passo Dele para o resto da minha vida. Não posso dar as costas a Ele por causa do 
meu orgulho ou preguiça ou porque fiquei machucado. Não posso dar as costas a Ele. A 
perda simplesmente é muito grande. A tentação existe, mas a perda seria demais". 

Última chance? Não perca! 
Espero que você tenha dado a sua vida a Jesus e se arrependido do pecado—jogando 
longe qualquer tipo de maldade, perversidade e egoísmo. Espero que você esteja vivendo 
para Ele e tomando as suas decisões para Ele e nEle e não dando desculpas para 
continuar naqueles maus hábitos aparentemente "pequenos" e vivendo em maneiras 
carnais de pensar. Em outras palavras, espero que você tenha abandonado sua vida em 
Seus braços e conseqüentemente tem sido lavado em Seu Sangue. Não tem nenhuma 
desculpa para um viver mesquinho. Deus tem algo em mente muito melhor para você. O 
Inferno é um lugar real; não é uma fantasia. Deus não brinca com a Sua criação. A Bíblia 
não mistura fantasia com realidade. Deus não faz ameaças à toa... nem uma sequer. 
Independente de quão difícil aparenta ser, nós teremos que lidar com todas estas 
verdades. 

Naquele "grande e terrível dia", para aqueles que têm vivido para si mesmos e pelas suas 
próprias opiniões, cada um ficará em pé diante do Trono para "ser julgados de acordo 
com o que havia feito". Não haverá nenhuma desculpa; não haverá outras 
oportunidades; não haverá exceções ao Julgamento devido. Aqueles que não estão 
vivendo agora em abandono à Vontade do Filho de Deus, Jesus Cristo e Seus 
Mandamentos... serão separados de sua família pelos demônios do Inferno e 
eternamente banidos em tormento e solidão à fúria vil e repugnante do Inferno ardente 
de satanás. Isso vai acontecer. É algo muito real. Eu tremo ao pensar sobre o que espera 
uma pessoa que está fora de Cristo e se recusa a obedecê-Lo. Será algo muito, muito 
horrível, tanto para as multidões de "cristãos" não convertidos (Mt. 7) como para aqueles 
que nunca afirmaram conhecê-Lo. 

Algumas pessoas têm escutado vez após vez após vez, mas têm rejeitado fazer algo 
sobre o que ouviram. Dizem muitas palavras santas, mas suas ações não mostram a 
mesma coisa. Têm muitas folhas, mas absolutamente nenhum fruto. Jesus amaldiçoou a 
figueira por essa mesma razão. Em Lucas 12:47 e 48 diz que o castigo mais severo, os 
lugares mais quentes no Inferno, são para aqueles que entendem a vontade do Mestre 
mas não fazem a Sua Vontade. Eles não se preparam para encontrar com Jesus. Para 
aqueles que ouvem as palavras do Mestre e, ou recusam obedecê-las ou não se 
preparam para Ele, o lugar mais quente no Inferno os aguarda. 



Sei que muitas pessoas, muitas mesmo, têm ouvido e escutado e entendido estas coisas 
vez após vez. Você é uma destas pessoas? Você tem certeza que tem um amanhã? 
Alguns de vocês não terão. Para alguns de vocês, seu cabelo está ficando grisalho e seu 
tempo está bem curto. Quero que você entenda a realidade disso, assim como Jesus 
deixou abundantemente claro, vez após vez. Se você tem provado sua falta de 
arrependimento ou tem se recusado a submeter-se ao Seu Senhorio por teimosamente 
insistir em seus maus hábitos e fazer a sua própria vontade ao invés da Dele, então este 
pecado irá te custar a sua alma. Por ser obstinado e recusar-se a obedecer a Sua 
vontade, sua vida e sua alma será exigida de você. Não pense, "Tenho mais alguns anos 
para deixar a minha vida em ordem". Talvez Deus diga a você: "Insensato! Esta mesma 
noite a sua vida lhe será exigida!" É tolice lidar com o futuro como algo certo. Clame a Ele 
enquanto está perto. 

Mas lembre-se, se você vir a Cristo, que traz salvação plena e livre... então todos esses 
pecados se vão. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que vivem 
Nele e andam no Seu amor, misericórdia e compaixão. Mas é uma decisão que você 
tomará... de uma vez por todas. Temos uma memória no porvir e espero que a sua 
memória não seja cheia de remorso no Inferno abrasador. "Como gostaria de ter 
obedecido a Jesus e corrido para Seus braços abertos para mim!" Espero que esse não 
seja o seu remorso. Espero que onde esteja agora, acerte as coisas com Jesus e 
entregue a sua vida a Ele completamente porque não há salvação sem isso: essa é a 
definição de fé Bíblica. Quero que você entenda o que Deus quer que você tenha e que 
seu lugar NÃO é o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos! 

O Inferno não foi preparado para você. Escolha algo diferente para a sua vida. 
Combinado? Venha e Descubra o que Ele TEM preparado para você! 



Como sempre, se pudermos ajudar de alguma maneira, por favor, entre em 
contato com a igreja em Indianapolis: 
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 Esse material tem direito autoral e não pode ser citado e/ou  
reproduzido sem o contexto completo (o documento inteiro). 

Você pode, entretanto, livremente reproduzi-lo se fizer por completo. 

É PROIBIDO vender esse material. 
(2 Coríntios 2:17, Mateus 10:8) 



 

   SSSeee   eeeuuu   mmmooorrrrrreeerrr   
         aaannnttteeesss   dddeee   aaacccooorrrdddaaarrr!!!   

"Não chore! Eis que o Leão da tribo de Judá,  
a Raiz de Davi, venceu.” Apocalipse 5:5 
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