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INTRODUÇÃO:
a) Jesus começa uma série de ensinos dominicais;
b) Este ensino é citado em Mateus 5;
c) Poucas pregações hoje sobre o ‘inferno’.
DEFINIÇÕES DOS TERMOS EM FOCO
1 – O termo ‘escândalo’: "E qualquer que escandalizar...
v.42". Gr. Skandalon- Armadilha simbólica
a) Isca numa armadilha ou cilada;
b) Vara torta que dispara a armadilha;
c) A forma verbal ‘seduzir ao pecado’ indica ‘enganar’.
O ‘escândalo’ e a pedra de moinho (v. 42) “E qualquer que
escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe
fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e
que fosse lançado no mar”
a)
b)
c)
d)

Os grãos eram moídos entre duas pedras;
A pedra de baixa poderia ser segurada com as mãos;
A pedra de cima puxada por um jumento;
Alguns Zelotes, contrário aos romanos, foram mortos
assim.

2 – O termo ‘inferno’: "tendo duas mãos, ires para o inferno...
v.43". Latim: Infernus. Sentido próprio:
- Que está embaixo, região inferior, daí, regiões infernais.
DEFINIÇÃO COM BASE NA DOUTRINA PENTECOSTAL
“Lugar de suplício, penas e horrores para abrigar as almas dos
ímpios até que se instaure o Juízo Final”. “E a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. (Ap
20:14 ARC)”.
3 – Grande paradoxo apresentado no texto:
ENTRAR NO REINO:
Marcos 9.47: "...melhor é para ti entrares no Reino de
Deus..."
Marcos 10.15: "Em verdade vos digo que qualquer que não
receber o Reino de Deus como uma criança de maneira
nenhuma entrará nele".
Marcos 10.23: "...Quão dificilmente entrarão no Reino de
Deus...".
ENTRAR NA VIDA:
Marcos 10.43: "melhor é para ti entrares na vida aleijado do
que, tendo duas mãos, ires para o inferno"

ENTRAR NO REINO x ENTRAR NA VIDA
Antônimo
SER LANÇADO NO INFERNO
SER LANÇADO NO INFERNO:
Marcos 9.43: "...ires para o inferno..."
4 – O termo ‘inferno’ na Bíblia
Em ARC o termo aparece 46 vezes
Em ARA o termo aparece 29 vezes
Como este termo apareceu em nossas bíblias? – através da
vulgata latina de Jerônimo.
A palavra é a tradução de três termos das línguas bíblicas:
a) Sheol: hebraico: mundo dos mortos, mundo inferior;
b) Hadês: grego: Morada dos mortos, onde os mortos
estão. Equivale ao hebraico sheol;
c) Geena: grego: lugar nos os mortos são punidos.

Exemplos dos termos ao longo da Bíblia
a) Sheol por inferno: Dt 32.22: “Porque um fogo se
acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo
do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e
abrasará os fundamentos dos montes”;

b) Hadês por inferno: Ap 20.13: "E deu o mar os mortos
que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos
que neles havia; e foram julgados cada um segundo as
suas obras";
c) Geena por inferno: Mt 5.22: “...e qualquer que lhe
chamar de louco será réu do fogo do inferno...”.
d) O hades hoje funciona como uma ‘sala de espera’ (Lc
16.19). Será lançado no Lago de fogo (Ap 20.11-15).
5 – Por quem foi criado? “...foi preparado para o diabo...”.
(Mateus 25.41).
Gr. ἡτοιμασμένον hêtoimasménon do verbo hetoimazô
(preparar). Particípio mostra ‘foco’. Passiva: sofre a ação. A
mesma construção encontramos em: 2 Ti 2.21 / Ap 12.6
6 – Quando foi criado? “...No princípio Deus criou...”.
Coisas que a Bíblia não diz quando foram criadas
a) Tempo;
b) Espaço;
c) Abismo;
d) Anjos e
e) Inferno.

7 – Destino eterno distorcido
a) O inferno não é reencarnação (Hb 9.27);
b) O inferno não é a teoria materialista, morreu acabou
(Mt 10.28); “E não temais os que matam o corpo e não
podem matar a alma; temei, antes, aquele que pode
fazer perecer no inferno a alma e o corpo”
c) O inferno não é o purgatório. Foi criado no século 12
para ‘purificar’ os fiéis antes do céu. E o sacrifício d
Cristo?
8 – O ensino bíblico sobre o ‘inferno’
Jesus adverte três vezes:
Marcos 9.43,45 e 47
“Melhor é entrar na vida e no reino...”
O inferno é um lugar real:
“...vão para inferno...”. Verbo “vão” indicar deslocamento.
9 – é um local de tormento
“O fogo nunca se apaga e o verme nunca morre....”
“Fornalha de fogo...”(Mt 13.50);
“Tormento eterno...” (Mt 25.36);
“Trevas...” (Mt 25.30);
“Ira, tribulação e angústia” (Rm 2.6-9).

CONCLUIR COM ESTAS PERGUNTAS?
a) E aí, o inferno existe?
b) Quem é o interessado d[o] o inferno não ‘existir’?
c) Alguém poderá dizer ao seu bel prazer: ‘ah, hoje vou
acabar com o inferno’!
d) Quem vai para lá?
e) Que tipo de ‘cidadania’ é a minha? CELESTIAL OU
INFERNAL?
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.

