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PARTE 2: 
ESCATOLOGIA FUTURA



10. A PUNIÇÃO ETERNA



INTRODUÇÃO

O estado final dos homens depois do juízo final será de
• Punição eterna (para quem não está em Cristo)

• ou Felicidade eterna (para quem está em Cristo)

A partir do século 18 essa doutrina começou a ser negada. No 
século 19 começou uma revolta contra essa doutrina.
A negação da doutrina da punição eterna toma duas formas 
principais: Universalismo e Aniquilismo



INTRODUÇÃO

Universalismo:
•No final das contas, todos serão salvos.

Aniquilismo:
•Os não salvos são reduzidos à não-existência quando morrem.

• Adventistas do Sétimo Dia e Testemunhas de Jeová



INTRODUÇÃO

A doutrina da punição eterna deve aceita porque 
é bíblica.

Vejamos a evidência das Escrituras para esta 
doutrina. Começaremos pelo ensino de Cristo, 
seguindo então para o ensino dos apóstolos. 



1. A PUNIÇÃO ETERNA NO ENSINO 
DE JESUS CRISTO



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

• A palavra grega que denota o lugar final de punição é geenna (=inferno). Aparece 
12 vezes no NT. 11 vezes foi usada por Jesus.

• Essa palavra é uma forma grega da expressão aramaica gee hinnom, que significa: 
“Vale de Hinom”. Este era um vale ao sul de Jerusalém, onde, às vezes, pais 
ofereciam seus filhos como sacrifício ao Deus amonita Moloque, nos dias de Acaz
e Manassés.

• Ameaças de juízo são lançadas sobre esse vale sinistro.

• Era também nesse vale que se queimava o lixo de Jerusalém. Por isso este vale 
tornou-se um tipo do pecado e maldição e, dessa forma, a palavra geenna passou 
a ser usada como designação para o fogo escatológico do inferno e para o lugar 
da punição. 



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

•Mt 5.22: Eu, porém, vos digo que todo aquele que [sem motivo] se 
irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento; e quem proferir um 
insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal; e quem lhe 
chamar: Tolo, estará sujeito ao inferno (geenna) de fogo. 

•Mt 5.29-30: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o 
de ti; pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja 
todo o teu corpo lançado no inferno (geenna). E, se a tua mão direita 
te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te convém que se perca um 
dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno 
(geenna).



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

•Mt 10.28: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a 
alma; temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno 
(geenna) tanto a alma como o corpo.

•Mt 18.8-9: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o 
e lança-o fora de ti; melhor é entrares na vida manco ou aleijado do 
que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um 
dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti; melhor é 
entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres 
lançado no inferno (geenna) de fogo.



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

•Mt 23.15: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque 
rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito; e, uma vez 
feito, o tornais filho do inferno (geenna) duas vezes mais do 
que vós!
•Mt 23.33: Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da 
condenação do inferno (geenna)?



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

•Mc 9.43-48: 43E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a; pois é melhor 
entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o 
inferno (geenna), para o fogo inextinguível [onde não lhes morre o 
verme, nem o fogo se apaga]. 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 (geenna) [onde não lhes morre o verme, nem o 
fogo se apaga]. E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o; é 
melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, 
tendo os dois seres lançado no inferno (geenna), onde não lhes morre 
o verme, nem o fogo se apaga.



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

• Lc 12.5: Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: temei aquele 
que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno (geenna). Sim, 
digo-vos, a esse deveis temer.

•A única vez que essa palavra não é usada por Jesus é em:
•Tg 3.6: Ora, a língua é fogo; é mundo de iniqüidade; a língua está 

situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo 
inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência 
humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno 
(geenna).



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

• Nos textos a seguir não há a palavra inferno, mas claramente vemos 
a ideia de tormento do inferno
• Explicação da parábola do joio – Mt 13.37-42:
• O que semeia a boa semente é o Filho do Homem; o campo é o mundo; a boa 

semente são os filhos do reino; o joio são os filhos do maligno; o inimigo que o 
semeou é o diabo; a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os 
anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na 
consumação do século. 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.

• Vemos o caráter amargo do remorso e a autocondenação desesperada.



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

• Mt 25.30: E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá 
choro e ranger de dentes.

•Vemos aqui o isolamento terrível do perdido, e sua separação 
eterna da graciosa comunhão com Deus.
• Mt 25.46: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a 

vida eterna.



PUNIÇÃO ETERNA NO 
ENSINO DE JESUS CRISTO

• Jo 3.16: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna.

• 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.



2. A PUNIÇÃO ETERNA NOS 
ENSINOS DOS APÓSTOLOS



• 2Ts 1: 3Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é 
justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os 
outros vai aumentando,4a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de 
Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações 
que suportais,5sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do 
reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo;6se, de fato, é justo para com Deus 
que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam7e a vós outros, que sois atribulados, 
alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do 
seu poder,8em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e 
contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus.9Estes sofrerão 
penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu 
poder,10quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que 
creram, naquele dia (porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho).11Por isso, 
também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua 
vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé,12a fim de que o 
nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso 
Deus e do Senhor Jesus Cristo.



• Rm 2: 1Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas; 
porque, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas; pois praticas as próprias coisas 
que condenas.2Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que 
praticam tais coisas.3Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as 
mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?4Ou desprezas a riqueza da sua 
bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te 
conduz ao arrependimento?5Mas, 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,6que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento:7a vida eterna aos que, 
perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade;8mas ira e 
indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à 
injustiça.9Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, 
ao judeu primeiro e também ao grego;10glória, porém, e honra, e paz a todo aquele 
que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego.11Porque para com Deus 
não há acepção de pessoas. 12Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem 
lei perecerão; e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados.



•Rm 9.22: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar 
a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com 
muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a 
perdição.



•Hb 10: 26Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois 
de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta 
sacrifício pelos pecados;27pelo contrário, certa expectação horrível 
de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. 28Sem 
misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas 
quem tiver rejeitado a lei de Moisés.29De quanto mais severo 
castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos 
pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi 
santificado, e ultrajou o Espírito da graça?30Ora, nós conhecemos 
aquele que disse: A mim pertence a vingança; eu retribuirei. E outra 
vez: O Senhor julgará o seu povo. 31Horrível coisa é cair nas mãos 
do Deus vivo.



• 2Pe 2.17: Esses tais são como fonte sem água, como névoas 
impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das 
trevas.
• Jd : 5Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo 
uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, 
tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois, os que não creram;6e 
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;7como Sodoma, e 
Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à 
prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas 
para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.



• Jd: 12Estes homens são como rochas submersas, em vossas 
festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer 
recato, pastores que a si mesmos se apascentam; nuvens sem 
água impelidas pelos ventos; árvores em plena estação dos 
frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas; 
13ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias 
sujidades; estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a 
negridão das trevas, para sempre.



•Ap 14.9-11: 9Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, 
dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua 
imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a 
mão,10também esse beberá do vinho da cólera de Deus, 
preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será 
atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos 
anjos e na presença do Cordeiro.11A fumaça do seu 
tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não têm 
descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores 
da besta e da sua imagem e quem quer que receba a 
marca do seu nome.



•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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