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9. O JUÍZO FINAL



INTRODUÇÃO

• Há um sentido no qual as pessoas são julgadas ja ́ na presente 
vida, pela resposta delas a Cristo.

• Jo 3.18: Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está 
julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.

• Jo 3.36: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, 
todavia, se mantém rebelde  contra o Filho não verá a vida, mas 
sobre ele permanece a ira de Deus.

• Jo 5.24: Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha 
palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra 
em juízo, mas passou da morte para a vida.



INTRODUÇÃO

• A Bíblia também ensina que havera ́ um julgamento final 
no fim da história, no qual todos os homens aparecerão 
perante o trono de Cristo para serem julgados. 

• É deste juízo final que tratamos nesta aula. 



1. NECESSIDADE DE 
JULGAMENTO



É REALMENTE NECESSÁRIO UM 
JUÍZO FINAL?

• Alguns consideram o juízo final como desnecessário, pois o destino de 
cada pessoa ja ́ tera ́ sido determinado por ocasião de sua morte. 

• Esta posição está baseada na suposição de que o propósito do juízo 
final seja determinar o destino futuro do homem. 

• Na ocasião do juízo final o destino final de todos os que tiverem 
vivido ou ainda estiverem vivendo na terra ja ́ tera ́ sido determinado. 

• Deus não necessita de proceder a uma investigação nas vidas das 
pessoas para determinar quem sera ́ salvo e quem não o sera ́.

• Ef 1.4: assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis  perante ele.

• Rm 9.21: Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo 
barro fazer um vaso para honra e outro, para desonra?



É REALMENTE NECESSÁRIO UM 
JUÍZO FINAL?

• É no juízo final que Deus mostrará sua soberania e glória na reveleção 
do destino final de cada pessoa. Até essa ocasião, o destino final de 
cada ser humano tera ́ estado oculto; agora esse destino sera ́ revelado, 
conforme a fe ́ que cada um teve ou não, conforme as obras que cada 
um fez e a vida que cada um viveu. Com a publicação dessas obras, a 
graça de Deus sera ́ magnificada na salvação de seu povo e sua justiça 
sera ́ magnificada na condenação de seus inimigos. Portanto, o que é 
central no dia do juízo não é o destino dos indivíduos, mas sim a gló
ria de Deus.

• É no juízo final que Deus vai revelar o grau de punição que cada um 
deverá receber de acordo com a vida que as pessoas viveram.

• O juízo final será um momento de publicação e execução.



2. O TEMPO DO JUÍZO FINAL



QUANDO ACONTECERÁ O 
JUÍZO FINAL?

• Acontecerá no final da presente era
• 2Pe 3.7: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma 

palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o 
Dia do Juízo e destruição dos homens ímpios.

• Acontecerá na ocasião da segunda vinda de Cristo
• Mt 25.31-32: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e 

todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória; e 
todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns 
dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.



QUAL SERÁ A DURAÇÃO DO 
JUÍZO FINAL?

• “Dia do Juízo” – Mt 11.22: E, contudo, vos digo: no Dia do Juízo, 
haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras.

• “Aquele dia” – Mt 7.22: Muitos, naquele dia,  hão de dizer-me: 
Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em teu nome 
(Ver também: 2 Ts 1.10; 2 Tm 1.12).

• “O dia da ira” – Rm 2.5: Mas, segundo a tua dureza e coração 
impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da 
revelação do justo juízo de Deus,

• Não precisamos presumir que o Dia do Juízo seja um dia de vinte e 
quatro horas; a palavra “dia”, às vezes, é usada pelas Escrituras para 
indicar um período muito mais longo. 



3. O JUÍZO FINAL



QUEM SERÁ O JUÍZ?

• Deus Pai:
• 1Pe 1.17: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem 

acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, 
portai-vos com temor durante o tempo da vossa 
peregrinação.

• Rm 14.10: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por 
que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o 
tribunal de Deus.



QUEM SERÁ O JUÍZ?

• Deus Filho:

• Jo 5.22: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento.

• At 17.31: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o 
mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou 
diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.

• 2Tm 4.8: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o 
Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas 
também a todos quantos amam a sua vinda.

• 2Co 5.10:Porque importa que todos nós compareçamos perante o 
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal 
que tiver feito por meio do corpo.



QUEM SERÁ O JUÍZ?

• Participação dos anjos

• Mt 13.41-43: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que 
ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a 
iniqüidade e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro e ranger 
de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de 
seu Pai. Quem tem ouvidos [para ouvir], ouça.

• Mt 24.31: E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de 
trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de 
uma a outra extremidade dos céus.

• Mt 25.31: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos 
os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória.



QUEM SERÁ O JUÍZ?

• Participação dos santos

• 1Co 6.2-3: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o 
mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois, acaso, 
indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de 
julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida!

• Mt 19.28: Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que 
me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar 
no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos 
para julgar as doze tribos de Israel.



QUEM SERÁ JULGADO?

• Os anjos

• 1Co 6.2-3: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, 
se o mundo deverá ser julgado por vós, sois, acaso, indignos de julgar 
as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios 
anjos? Quanto mais as coisas desta vida!

• 2Pe 2.4: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, 
precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, 
reservando-os para juízo;

• Jd 6: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas 
abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, 
em algemas eternas, para o juízo do grande Dia;



QUEM SERÁ JULGADO?

• Todos os seres humanos
• 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.

• Rm 2.5,6: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo 
ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um 
segundo o seu procedimento.

• Rm 3.6: Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, 
será Deus injusto por aplicar a sua ira? (Falo como homem.) Certo que não. Do 
contrário, como julgará Deus o mundo?

• Ap 20.12,13: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante 
do trono. Então, se abriram 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. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os 
mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras.



QUEM SERÁ JULGADO?

• Todos os crentes
• 2Co 5.10: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de 

Cristo,  para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio 
do corpo.

• Hb 10.30: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança; eu 
retribuirei. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo.

• Rm 14.10: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? 
Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 

• Embora todos os crentes tenham de comparecer perante este tribunal, eles 
não precisam temer o dia do juízo. 

• Rm 8.1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus.

• 1Jo 4.17: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no Dia do Juízo, 
mantenhamos confiança;  pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo.



O QUE SERÁ JULGADO?

• Todas as coisas feitas na presente vida

• 2Co 5.10: Porque importa que todos nós compareçamos perante o 
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o 
mal que tiver feito por meio do corpo.

• Mt 25.35-40: Porque tive fome, e me destes de comer; tive sede, e 
me destes de beber; era forasteiro, e me hospedastes; estava nu, e me 
vestistes; enfermo, e me visitastes; preso, e fostes ver-me. Então, 
perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te 
demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te 
vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te 
vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei, respondendo, lhes 
dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes 
meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.



O QUE SERÁ JULGADO?

• Todas as coisas feitas na presente vida

• Ap 20.12: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos 
em pé diante do trono. Então, se abriram 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.

• 1Co 3.18: Ora, o que planta e o que rega são um; e cada um receberá 
o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho.

• Ef 6.8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá 
isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre.

• Hb 6.10: Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso 
trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois 
servistes e ainda servis aos santos.



O QUE SERÁ JULGADO?

• Todas as coisas feitas na presente vida

• Mt 12.36: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os 
homens, dela darão conta no Dia do Juízo.

• 1Co 4.5: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o 
Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das 
trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações; e, então, 
cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.



QUAL SERÁ O CRITÉRIO?

• A vontade revelada de Deus

• Mt 11.20-22: Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele 
operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido: 
Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se 
tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há 
muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e 
cinza. E, contudo, vos digo: no Dia do Juízo, haverá menos rigor para 
Tiro e Sidom do que para vós outras.



QUAL SERÁ O CRITÉRIO?

• A vontade revelada de Deus

• Rm 1.18-21: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e 
perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça; porquanto 
o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus 
lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu 
eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se 
reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio 
das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, 
indesculpáveis; porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o 
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, se tornaram 
nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração 
insensato.



QUAL SERÁ O CRITÉRIO?

• A vontade revelada de Deus

• Rm 2.12-16: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem 
lei perecerão; e todos os que com lei pecaram mediante lei serão 
julgados. […] Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem, por 
natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei 
para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, 
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, 
mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por 
meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade 
com o meu evangelho.



QUAL SERÁ O CRITÉRIO?

• A vontade revelada de Deus

• Lc 12.47-48: Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de 
seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade será 
punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a 
vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação levará 
poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será 
exigido; e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão.



4. JUÍZO FINAL SEGUNDO A FÉ OU 
SEGUNDO AS OBRAS?

Se é verdade que uma fe ́ viva em 
Cristo é de importan̂cia crucial para 

determinar o destino eterno da pessoa, 
por que é que a Bíblia ensina tão 

consistentemente que o juízo final sera ́ 
segundo as obras? 



• “Pois o Filho do homem virá na glória de 
seu pai com seus anjos; e então ele 
retribuira ́ a cada homem segundo os seus 
feitos (Mateus 16.27).

• Pois ele [Deus] retribuira ́ a cada homem 
segundo as suas obras (Romanos 2.6).

• Eu vi os mortos, os grande e os pequenos, 
postos em pe ́ perante o trono... e os 
mortos foram julgados segundo as coisas 
que estavam escritas nos livros, segundo as 
suas obras (Apocalipse 20.12). 

• Eis que venho rapidamente; e meu galardão 
está comigo; para retribuir a cada homem 
conforme é a sua obra” (Apocalipse 22.12). 



FÉ OU OBRAS?

• A razão pela qual a Bíblia ensina que o juízo final sera ́ segundo as 
obras, mesmo que a salvação venha pela fe ́ em Cristo e nunca seja 
conquistada por obras, é a conexão íntima entre fe ́ e obras. 

• A fe ́ tem de revelar a si própria nas obras, e as obras, por sua vez, são 
a evidência da verdadeira fe ́. 

• Como disse João Calvino certa vez: “... so ́ a fe ́ que justifica, e mesmo 
assim a fe ́ que justifica não está so ́”. 

• Tg 2.26: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também 
a fé sem obras é morta.

• Gl 5.6: Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a 
incircuncisão tem valor algum, mas a fe ́ que atua pelo amor.



FÉ OU OBRAS?

• O julgamento conforme as obras realmente sera ́ um julgamento 
acerca da fe ́ - isto é, a fe ́ como revelada em obras. 

• Se a fe ́ foi genuína, as obras estarão presentes; se as obras não 
estiverem presentes, a fe ́ não tera ́ sido real. 

• Tg 2.18: Mas alguém dira ́: Tu tens fe ́ e eu tenho obras; mostra-me 
essa tua fe ́ sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fe ́.

• Analisar Mt 25.31-46.



E A QUESTÃO DO GALARDÃO?

• Analisar

• Lc 19.12-27

• 1Co 3.10-15



E A QUESTÃO DO GALARDÃO?

• Jesus frequentemente menciona a questão do galardão

• Mt 5.11-12: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos 
injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra 
vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos 
céus; pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.

• Mt 6.19-21: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, 
onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e 
roubam; mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça 
nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam; 
porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.



E A QUESTÃO DO GALARDÃO?

• Jesus frequentemente menciona a questão do galardão

• Lc 6.35: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, 
sem esperar nenhuma paga; será grande o vosso galardão, e sereis 
filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e 
maus.

• Mc 9.41: Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água, 
em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de 
modo algum perderá o seu galardão.

• Mt 25.23: Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel 
no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu 
senhor.



E A QUESTÃO DO GALARDÃO?

• Tais galardões são dons da graça de Deus, imerecidos:

• Lc 17.10: Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi 
ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que 
devíamos fazer.



5. QUAL É O SINGIFICADO
DO DIA DO JUÍZO?



SINGIFICADO DO JUÍZO FINAL

• (1) A história do mundo não é uma sucessão infinita de ciclos sem 
sentido, mas é um movimento em direção a um alvo; 

• (2) O Dia do Juízo revelará finalmente que a salvação e a felicidade 
eterna dependerão da relação da pessoa com Jesus Cristo; 

• (3) A inevitabilidade do Dia do Juízo enfatiza a responsabilidade do 
homem por sua vida, e afirma a seriedade da luta moral na vida de 
cada pessoa, especialmente na vida do cristão; 

• (4) O Dia do Juízo significa o triunfo final de Deus e de sua obra 
redentora na história - ou, seja, a conquista final e decisiva sobre todo 
mal e a revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. O Dia 
do Juízo revelará que, sem sombra de dúvida, a vontade de Deus, ao 
final, sera ́ executada perfeitamente. 
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