
T O M A P O U T R I 

O p o r t u n i d a d e ú n i c a 

Em I Pedro 3:19 é dito que Jesus "foi e pregou aos es
píritos em prisão". Entre a morte e a ressurreição, Jesus 
foi a algum lugar a fim de pregar aos mortos? - C. C. F. 

lguns propõem que a ex- 2:25, que diz: "Deus não per-A pressão "em espírito" indi
ca que Jesus, entre a morte 

e a tessuiieição, pregou a espí
ritos, supostamente desencar
nados. Essa conclusão não se 
ajusta ao contexto geral bíbli
co; implica na existência do 
purgatório; deixa uma com
preensão equivocada da justi
ça de Deus, que teria favoreci
do os antediluvianos com essa 
pregação e não as outras gera
ções; e contraria o fato de que 
toda decisão é tomada em 
vida, e que o tempo de graça 
termina com a morte (ver Ecl. 
9:10eITess. 4:13). 

O verso 18 ( I Ped. 3) é in
dispensável à solução do pro
blema. No Novo Testamento, 
é comum o uso da expressão 
"em carne" para falar da exis
tência terrena de Cristo como 
ser humano, e "em espírito" 
para falar de Sua existência 
como ser divino (ver Rom. 1:3 
e 4 e I Tim. 3:16). Assim, 
"mortificado na carne", fala do 
sofrimento humano de Jesus. 

A expressão "no qual" (v. 
19) é a chave do texto. O Co-
mentário Adventista dá a ela 
três interpretações: 

1) "No qual" se refere ao 
Espírito Santo. Nesse caso, o 
verso 19 indica que Cristo 
pregou aos antediluvianos, 
mediante o Espírito Santo, 
por meio de Noé. 

2) "No qual" se refere a 
"em espírito". Assim, Cristo 
teria pregado aos antediluvia
nos antes de vir à Terra, em 
Sua preexistência divina, 
através de Noé. 

3) "No qual" se refere retros
pectivamente ao conjunto do 
verso 18. Como moneria e seria 
vivificado, Cristo pregou, ante
riormente por Noé, e salvou 
"pela água" os que aceitaram. 
Isso é confirmado por II Pedro 
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doou ao mundo antigo, mas 
guardou a Noé, pregoeiro de jus
tiça, com mais sete pessoas..." 

E comum o uso do teimo 
"espírito" (do grego pneuma) 
para falar de "pessoas vivas" 
(ver I Cor. 16:18, Gál. 6:18, I I 
Tim. 4:22). 

Em Isaías 42:7 e Lucas 
4:18, "encarcerados" é uma f i 
gura da condição de pessoas 
dominadas pelo pecado. Era o 
caso dos antediluvianos (Gên. 
6:5-13), que não fotam tolera
dos por Deus. 

Pedro utiliza o fato de oito 
pessoas serem "salvas pela 
água" como ponte para falar 
do batismo pelo qual se salva 
(v. 21). - Vanderlei Domeies 

M u n d o o u U n i v e r s o ? 

Acho que, em I Coríntios 
4:9, na parte final, é me
lhor usar a palavra "univer
so" no lugar de "mundo". -
T. S. L. 

D iz o texto: "Porque tenho 
para mim, que Deus a nós, 
apóstolos, nos pôs por últi

mos, como condenados à mor
te; pois somos feitos espetácu
lo ao mundo, aos anjos, e aos 
homens." 

O significado usual da pa
lavra kosmos, no grego, é "a 
terra habitada", mas também 
se refere ao "Universo" em ge
ral. Taylor, em seu Dicionário 
do Novo Testamento, define 
kosmos como "o Universo," o 
mundo (a soma das coisas 
criadas); a Terra habitada, os 
habitantes da Terra toda, etc." 
De acordo com Tlte Analítica! 
Greek Lexicon, kosmos signifi
ca Universo material e, em re
lação com a passagem em 
foco, "o agregado da existên
cia sensitiva". 

Há versões bíblicas que 
usam o termo "Universo", 
como a New English Bíble e a 
Bíblia espanhola "Versión 
Moderna". Em ambas lemos a 
frase: "somos espetáculo a 
todo o Universo". 

Sabemos, pelo Espírito de 
Profecia, que os habitantes de 
outros mundos estão intetes-
sados no desenrolar dos acon
tecimentos deste mundo. Sa
bem que, por meio de Jesus, 
Deus tomou todas as provi
dências para a nossa redenção. 
Cremos, pois, que o testemu
nho dos filhos de Deus na Ter
ra é objeto da admiração de 
todo o Universo. Seria coe
rente limitar o conhecimento 
do plano de salvação aos habi
tantes deste mundo e aos an
jos? Portanto, "se os cristãos 
compreendessem que os olhos 
do Universo estão focalizados 
neles, haveria um reaviva
mento do fiel testemunho que 
marcou a vida dos apóstolos" 
(Seventri-da)! Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, pág. 684; 
ver Testimonies, vol. 7, pág. 
296). - Rubens Lessa 

C u r a d a s n a ç õ e s 

Por que Apocalipse fala 
que as folhas da árvore da 
vida são para a cura das 
nações, se a Nova Terra 
não terá morte, pranto ou 
dor (Apoc. 21:4)? - J. C. C. 

0 ue bom será compreender 
pessoalmente a No
va Terra! Tantas coisas que 

não entendemos aqui, pois fo
gem a tudo o que conhece
mos, lá estarão ao nosso al
cance! Hoje, só podemos sa
ber um pouco do que está re
velado a esse respeito. Nossa 
linguagem é limitada quanto 
ao que não existe hoje. Mas 
um dia saberemos. Vamos a 
sua pergunta: 

O Apocalipse afitma que 
não haverá pranto nem dor na 
Nova Terra. Claro, não have
rá doenças. Para que, então, 

servirão as folhas da árvore da 
vida, "para a cura dos povos"? 

A palavra aqui traduzida 
por "cura" ocorre apenas qua
tro vezes na Bíblia. Em duas 
delas (Luc. 9:1 l e Apoc. 22:2) 
é traduzida conforme mencio
namos. Nas duas outras ocor-
rências (Mat. 24:45 e Luc. 
12:42), é ttaduzida como "sus
tento". No grego clássico, t i 
nha o significado de cuidado, 
serviço, sustento, cura. 

O Espírito de Profecia co
menta: "A árvore da vida pos
suía o poder de perpetuar a vida 
e, enquanto comessem seu fru
to, não poderiam morrer. ... 

"O fruto da árvore da vida, 
no Jardim do Eden, possuía 
virtude sobrenatural. Comer 
dele significaria viver para 
sempre. Seu fruto era o antí
doto da morte. Suas folhas 
destinavam-se ao sustento da 
vida e da imortalidade." - Co
mentários de Eilen G. White, 
Seventh-day Adventist Com-
mentary, vol. 7, pág. 988. 

E Roy C. Naden escreve 
que a cura dos povos "não sig
nifica que haverá doença. 
Simboliza, sim, as inumerá
veis provisões de Deus para os 
remidos". - The Lamb Amcmg 
the Beasts, pág. 297. 

Assim, podemos entender 
que a árvore da vida é a pró
pria fonte da saúde dos remi
dos. Comer seus frutos e fo
lhas representa a fé em Jesus 
Cristo como o Pão da Vida. 
Como essa árvore dará seus 
frutos de mês em mês, e como 
todos terão acesso a ela, todos 
terão a imortalidade que ofe
rece. Mais do que isso, será 
bom esperar até lá para enten
der como realmente Deus pla
nejou. Você já garantiu o seu 
lugar? - Lícius O. Lindquist 
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