
24
66

8 
R

A
/j

u
n

’1
1

Designer

Editor Texto

C.Qualidade

Depto. Arte 

2. Arauto. “Para isto fui designado 
pregador [arauto]” (1Tm 2:7). Como 
despenseiro, Paulo alimentava o reba-
nho; como arauto, proclamava as boas-
-novas do evangelho. 

3. Testemunha (At 20:24). O após-
tolo não falava como alguém que “ouviu 
dizer”, mas como alguém que teve um 
encontro com Jesus. Por isso, seu exem-
plo foi convincente.  

4. Pai (1Co 4:14; Gl 4:19). O relacio-
namento de Paulo com a igreja baseava-
-se no afeto. A igreja era sua família.

Toda mensagem deve ser permeada 
por uma atitude paternal. Os ouvintes, 
por sua vez, precisam desenvolver a ati-
tude de fi lhos dóceis e obedientes.  

No Expositor’s Greek Testament, so-
bre 2 João 12, há o seguinte relato: “O 
Dr. Dale, de Birmingham, tinha precon-
ceitos contra o evangelista Moody. Mas, 
após ouvi-lo, mudou de opinião. Ele pas-
sou a encará-lo com muito respeito, ‘pois 
Moody era incapaz de falar de uma alma 
perdida sem lágrimas na voz’.”  

5. Servo (1Co 3:5). “Quem é Apolo? E 
quem é Paulo? Servos por meio de quem 
crestes.” Paulo disse: “Aquele que se glo-
ria, glorie-se no Senhor” (1Co 1:31).

Na sacristia de Mary-at-Quay 
Ipswich, Inglaterra, lê-se o seguinte: 

Quando eu estiver proclamando
Tua gloriosa salvação,
 Oh, vem dominar todo o meu 
coração; 
 E quando todos estiverem   
maravilhados 
Com a palavra de Jesus, 
 Esconde‑me, então, atrás de Tua 
cruz (ibid., p. 165). 
Paulo se escondeu atrás da cruz. Por 

isso, Deus o fez despenseiro, arauto, 
testemunha, pai e servo. Milhares de 
pessoas aceitaram suas advertências e 
exortações. Contudo, outros se opuse-
ram tenazmente aos seus apelos. 

Que tipo de ouvintes somos nós? Ao 
explicar a parábola do semeador, o Mes-
tre disse: “O que foi semeado em boa 
terra é o que ouve a palavra e a com-
preende; este frutifi ca e produz a cem, 
a sessenta e a trinta por um” (Mt 13:23). 

Quem prega a Palavra é mensageiro 
fi el. Quem ouve, aceita e pratica a Pala-
vra é verdadeiro discípulo. 

RUBENS LESSA é editor da 
Revista Adventista. 

Escapará alguém do 
julgamento divino?

As palavras de Jesus, em João 5:24: “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” indicam que haverá pessoas 
que escaparão do julgamento divino? O texto pa-
rece ainda dizer que tão logo um justo morre ele 
vai para o Céu. Como entender essas palavras de 
Jesus? – L. M.

Em João 5:24, Jesus não está tratando do estado dos justos 
mortos nem sobre a ocasião em que eles irão para o Céu. 
O assunto é sobre a mudança de status espiritual quando 
alguém aceita Cristo como seu Salvador: de candidato à 
morte eterna a pessoa passa à condição de candidato à vida 
eterna; da situação de réu e sujeito ao juízo condenatório, 
passa, graças aos méritos de Cristo, à condição de inocente e, 
consequentemente, livre de qualquer condenação (cf. Rm 8:1).

No verso em análise, Jesus estabeleceu que ouvir Suas 
palavras e crer no Pai, que O enviou, é a condição para 
alguém passar da “morte” (status de réu e candidato à 
perdição eterna) para a “vida” (status de inocente e candidato 
à vida eterna). Ou seja, a salvação é obra divina. O pecador 
precisa apenas aceitar Cristo como “Cordeiro de Deus” 
(Jo 1:29), pedir perdão pelos seus pecados e se valer do 
sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário.

A expressão “não entra em juízo” parece contradizer 
outros textos bíblicos que afi rmam claramente que todos 
irão a julgamento, a fi m de que recebam a sentença de morte 
eterna ou de vida eterna. Segundo Paulo, “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” (2Co 5:10); e “todos compareceremos perante 
o tribunal de Deus” (Rm 14:10). Então, como entender a 
expressão “não entra em juízo”, dita por Jesus?

Devemos atentar para o original da palavra “juízo”, 
em João 5:24, que é krísis. Esse vocábulo, com suas 
diferentes terminações e de acordo com os casos típicos 
da gramática grega, além de signifi car “juízo”, de maneira 
geral (Mt 10:15; Lc 10:14; 11:32; Jo 5:30; At 24:25; 2Ts 1:5; 
Hb 9:27), é empregado também com o signifi cado de “juízo 
condenatório”, “condenação”. Vejamos alguns exemplos: 
“Veio o Senhor [...] para exercer juízo [krísin] contra todos 
e para fazer convictos todos os ímpios” (Jd 15), “Serpentes, 
raça de víboras! Como escapareis da condenação [kríseōs] do 
inferno?” (Mt 23:33), “os que tiverem praticado o mal, [sairão] 
para a ressurreição do juízo [kríseōs]” (Jo 5:29). Por esses 
textos, vê-se que o juízo para os ímpios é o condenatório, do 
qual estarão a salvo os justos. É a esse juízo condenatório que 
Jesus Se refere por meio da expressão “não entra em juízo”. 

Por sua vez, o julgamento dos justos se dá na fase 
“investigativa” do juízo divino (cf. Dn 7:9, 10; Mt 22:1-14), 
um pouco antes da segunda vinda de Cristo (fase iniciada 
em 1844, conforme Daniel 8:14). Nesse julgamento, os justos 
têm Jesus como seu Advogado (1Jo 2:1) e, quando seus nomes 
são analisados, Ele Se coloca como substituto daquele que 
está sendo julgado e apresenta Seu sangue derramado como 
expiação pelo pecador.

A expressão “passou da morte para a vida” (Jo 5:24, última 
parte) alude, como dissemos, não à ida para o Céu de algum 
justo morto, mas à mudança de status daquele que aceita 
Cristo como Salvador: de pecador e morto espiritualmente, 
passa à condição de inocente (graças aos méritos de Cristo) e 
candidato à vida eterna. Além do mais, a Bíblia é clara quanto 
à ocasião em que os justos mortos irão para o Céu e recebe-
rão a vida eterna: será por ocasião da primeira ressurreição, 
quando Cristo vier segunda vez (cf. 1Ts 4:13-18; 2Tm 4:8), e 
não por ocasião da morte. – Por Ozeas C. Moura, doutor em 
Teologia Bíblica e professor no Unasp – Campus Engenheiro 
Coelho, SP. E‑mail: ozeas.moura@unasp.edu.br 
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