ao morrer, ainda têm pecados com os quais não trataram e dos quais não se arrependeram;
eles ainda têm o problema do pecado. Esses tais serão temporariamente submetidos ao fogo,
e sairão somente depois de terem pago todo seu débito. Eu não sei, na verdade, de quanto
tempo esse período será, mas durará no máximo até o final do reino.
Ainda há muitas coisas das quais não estamos claros acerca do futuro, mas a Bíblia mostrou-nos o suficiente. Embora haja detalhes que ainda não vimos, nós de fato sabemos o que
os filhos de Deus enfrentarão. Alguns receberão uma recompensa; alguns experimentarão
corrupção. Alguns serão aprisionados, e outros serão lançados no fogo e serão queimados.
A questão da nossa salvação está muito clara. Quando um homem crê no Senhor Jesus,
tanto a salvação como a vida eterna estão determinadas para ele. Mas, da salvação até sua
morte, as obras de uma pessoa, isto é, seus fracassos ou suas vitórias, determinarão seu
destino no reino. Nosso Deus é um Deus justo. Por um lado, nossa salvação é livre, e os que
creem terão vida eterna. Ninguém pode contrariar este fato. Por outro lado, não podemos pecar
à vontade, simplesmente porque recebemos a vida eterna. Se produzirmos cardos e abrolhos,
seremos queimados. Se o Senhor Jesus não pode desligar-nos de nossos pecados e se não
resolvermos todas as coisas em nossa vida, Deus não terá escolha a não ser castigar-nos no
futuro; Ele não terá escolha, senão purificar-nos com punições específicas, de maneira que
possamos estar junto com Ele no novo céu e nova terra. Deus é um Deus justo. O que Ele
preparou também é justo. Desde que tenhamos visto estas coisas, devemos aprender a lição e
acatar as advertências de Deus.

Livro Indicado Para a Leitura do Mês
O DANO DA SEGUNDA MORTE

Nestes últimos anos, os homens estão à mercê da entrada de um novo
milênio com um misto de esperança e ansiedade, mais ansiedade do que
esperança. Você, como cristão, não está imune às exigências e consequências do novo tempo que já está às portas. Que fazer, se a cultura humana
com tudo o que ela representa tenta desviá-lo do principal – Deus e as
Suas exigências para com os Seus filhos? Que fazer? Uma excelente reação é ler o “Dano da segunda Morte”, uma seriíssima advertência para os
cristãos distraídos com o curso deste mundo.
Este livro pode ser adiquirido atravé do link abaixo:
https://www.estantevirtual.com.br/leresaber/watchman-nee-o-dano-da-segunda-mortereflexoes-sobre-o-milenio-1078766613
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“O que vencer não receberá o dano da segunda morte”

O DANO DA SEGUNDA MORTE
Watchman Nee
Apocalipse 2:11 nos diz que aqueles que vencerem não sofrerão o dano da segunda
morte, e Apocalipse 20:6 diz que um grupo de pessoas não morrerá novamente e a segunda
morte não terá autoridade sobre elas. A segunda morte é o lago do fogo citado no final de
Apocalipse 20. Isso significa que os derrotados sofrerão o dano da segunda morte. Ainda que
não sofram à segunda morte, irão sofrer o dano da segunda morte. Uma vez que uma pessoa
seja salva, ela não sofrerá a segunda morte. Contudo isso não garante que ela não sofrerá o
dano da segunda morte.
Sabemos que o tempo do lago do fogo e enxofre será o tempo no qual terá início o novo
céu e nova terra. Naquela época, Satanás, o mundo e a morte serão todos lançados no lago do
fogo (Ap 20:10, 14). Também, naquele tempo, quem não tiver seu nome registrado no livro da
vida será lançado no lago do fogo. Aquele será o tempo em que os incrédulos serão oficialmente postos no lago do fogo. Entretanto, durante o milênio, os cristãos derrotados sofrerão o dano
da segunda morte. Obviamente tal tratamento não será igual ao que os incrédulos terão, pois
não será para a eternidade. Se um cristão estiver unido ao mundo e se ele amar o mundo e as
coisas do mundo, o Senhor permitirá que ele participe da corrupção, para sofrer um pouco
daquilo que os incrédulos sofrerão. Este é o significado de sofrer o dano da segunda morte em
Apocalipse 2, e esta palavra é dita aos cristãos. A palavra “dano” na língua original significa
machucar alguém e prejudicá-lo. A segunda morte causará sofrimento em alguns. A partir do
grande trono branco, haverá a própria segunda morte, que é o sofrimento eterno no lago do
fogo e enxofre. No milênio, porém, haverá somente o dano da segunda morte. Se alguns cristãos não tiverem tratado com seus pecados, eles ainda sofrerão o dano e a dor da segunda
morte.
O Fim é Ser Queimado
Leiamos agora duas passagens do livro de Hebreus. Hebreus 6:4-6 diz: “É impossível,
pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram
participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo
vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento”. Esses versículos descrevem uma pessoa que possui muitas qualificações. E impossível que ela seja uma
pessoa não-salva. Ela viu a luz, e viu o Deus revelado, o Unigénito do Pai; conheceu o amor de
Deus e provou o dom celestial, o único dom, Jesus Cristo. Na Bíblia, dons, como um substantivo plural, refere-se aos dons do Espírito Santo, e dom, como um substantivo singular refere-se
ao único dom, o unigénito Filho de Deus, como está em João 3:16. Esse dom é diferente dos

dons do Espírito Santo. Essa pessoa não apenas tem Deus e o Senhor Jesus, mas também
tornou-se um participante do Espírito Santo. Ela conhece a Deus, provou do Senhor Jesus e
tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. Além disso, ela provou a boa palavra de Deus e os
poderes da era vindoura. Os poderes da era vindoura são os poderes do reino milenar. Os
dons e os poderes do Espírito Santo são particularmente abundantes no reino milenar. O reino
milenar será repleto de obras de poder, milagres, maravilhas e outras coisas semelhantes.
Dizer que alguém provou os poderes da era vindoura significa dizer que ele provou as coisas
do reino milenar. Portanto, esta pessoa é definitivamente uma pessoa salva.
Se tal pessoa deixa hoje a palavra de Cristo, que ela recebeu quando creu, e escorrega e
cai, não há arrependimento para ela. Ela não pode começar tudo de novo para crer no Senhor
Jesus, pois já tem uma longa história com o Senhor. Ela recebeu muita chuva, porém caiu, não
produz mais coisas boas para Deus, mas tem produzido cardos e abrolhos. Tal pessoa é como
“a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles
por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus; mas, se produz espinhos e
abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição; e o seu fim é ser queimada” (vs. 7-8).
Perceba três coisas acerca desta pessoa e seu fim. Primeira coisa, ela é “rejeitada”. A palavra “rejeitada” aqui é a mesma usada em 1 Coríntios 9:27, onde Paulo disse que temia que
embora tivesse pregado o evangelho a outros, ele mesmo fosse desqualificado e não fosse
mais usado por Deus nesta era e no reino. Ser rejeitado, ser desqualificado, significa que Deus
rejeitará tal pessoa e não a usará mais no reino. Segunda coisa, esta pessoa “perto está da
maldição”. O versículo não diz que ela receberá maldição, mas a punição que receberá é semelhante a uma maldição. Ela não perecerá eternamente, mas sofrerá o dano da segunda
morte e padecerá a geena de fogo no reino. Terceira coisa, “seu fim é ser queimada”. Que é
isso? Por exemplo, há algumas semanas eu quis fazer uma queimada em algumas terras em
Jen-ru. Poderia eu queimar a terra eternamente? Poderia queimar a terra pelo menos por cinco
anos? O queimar aqui se refere a algo temporário.
Aqui se fala sobre queimar, enquanto Mateus 5 diz que alguns estarão sujeitos à geena
de fogo. Se você puser essas duas passagens juntas, elas se casarão. Se um cristão recebe
todas essas coisas maravilhosas, mas não produz bom fruto para Deus, e sim, cardos e abrolhos, ele será queimado. Entretanto, esse queimar será apenas por breve tempo. Até mesmo
um aluno do primário sabe que se você atear fogo em um terreno, o fogo irá parar após todo o
mato ser queimado.
A queimada no reino durará no máximo mil anos. Quanto tempo vai durar a queimada, na
verdade, dependerá de você. Se você tiver produzido muitos cardos e abrolhos, então haverá
mais queima. Se tiver produzido poucos cardos e abrolhos, então haverá menos queima.
Quantas coisas há em nós que ainda não foram tratadas? Quantas coisas não foram limpas pelo sangue do Senhor, e quantas coisas ainda não foram confessadas, tratadas e resolvidas com os irmãos e as irmãs? São esses os cardos e abrolhos a que o Senhor se refere.
Mateus 5 diz que ninguém poderá sair dali enquanto não pagar o último centavo. Toda dívida
terá de ser paga. Quando tudo foi queimado, toda dívida terá sido paga.
Um cristão é semelhante a um campo, e seu comportamento indevido é comparado a cardos e abrolhos. Suponha que eu possua um terreno de cinco alqueires. Seria possível, depois
da queimada, que somente dois alqueires tenham sido deixados intactos e três tenham sido
queimados? Isso é impossível. O que é queimado são os cardos e abrolhos. O terreno em si

não pode ser queimado. Em outras palavras, somente aquelas coisas que foram amaldiçoadas
em Adão e deveriam ser removidas, mas não foram, é que serão queimadas. Elas serão o
material que cresceram e produziram folhas verdes, mas não têm fruto. Embora tenham vida
interiormente, eles não têm fruto exteriormente. O Senhor Jesus disse que eles serão lançados
fora, secarão, e queimarão no fogo. Aqui vemos claramente que os cristãos podem ter de
passar pelo fogo.
Tendo lido todas essas passagens, podemos concluir que se um cristão não tratar adequadamente com seus pecados, haverá punição à sua espera. A Bíblia nos mostra nitidamente
que tipo de punição será. Não será uma punição comum, mas a punição da “geena de fogo”.
Contudo será o fogo no reino, não o fogo na eternidade.
A questão agora é esta: Que tipo de pecado nos levará a esta condição? Desde que uma
pessoa seja salva, é importante que ela trate com seus pecados. Nenhum dos pecados que ela
tenha confessado, dos quais se tenha arrependido, tratado e feito remissão pelo sangue do
Senhor Jesus, voltará a ela no trono de julgamento. Tais pecados terão passado. Até mesmo o
maior dos pecados terá passado. Mas existem muitos pecados que não serão omitidos; são os
pecados que alguém contempla em seu coração. O Salmo 66:18 diz: “Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido”. Quais são os pecados que o coração contempla? O coração é o lugar onde residem nosso amor e nossos desejos. O coração representa nossa emoção. Ele representa o homem psicológico. Se o coração contemplar a vaidade, o
Senhor não nos ouvirá. Muitas confissões são feitas só porque a pessoa sabe que pecou, não
há aversão pelo pecado, tampouco condenação do pecado. Tal pessoa o Senhor não ouvirá.
Além disso, se temos com alguém um problema que não foi resolvido, ou se há coisas que
precisam ser perdoadas e não foram, ou se procedemos mal com as pessoas ou com o Senhor, temos de tratar com estas coisas de modo específico. Ao mesmo tempo, temos de colocá-las debaixo do sangue do Senhor. Só então tais coisas estarão tratadas, e estaremos livres
do julgamento vindouro.
Resumo
Vamos agora resumir o que vimos. O futuro dos cristãos é muito simples. Para uma pessoa salva o assunto do novo céu e nova terra, incluindo toda a eternidade, está resolvido. No
entanto, a era do reino é duvidosa. Ninguém ousa dizer algo sobre o que ocorrerá. O que temos de resolver hoje é o problema do reino. No reino há muitas graduações de cristãos. Muitos
reinarão com Cristo por terem trabalhado fielmente e terem sofrido perseguição, vergonha e
sofrimento. Alguns podem não ter sofrido perseguição, vergonha e sofrimento, contudo eles
também não têm pecados. Eles viveram uma vida limpa. Apesar de não terem feito nada que
mereça um mérito especial, eles pelo menos deram um copo de água para um pequenino por
causa do nome do Senhor (Mt 10:42). Eles também receberão uma recompensa, entretanto,
sua recompensa será bem pequena.
Na era do reino, alguns cristãos receberão recompensa no reino. Alguns receberão uma
grande recompensa; outros receberão uma recompensa pequena.
Os que não receberão recompensa também estão divididos em algumas categorias. Um
grupo não entrará no reino de modo algum. A Bíblia não nos diz para onde eles irão; diz apenas que serão mantidos fora do reino, nas trevas exteriores (Mt 8:12; 22:13; 25:30; Lc 13:28).
Eles serão deixados fora da glória de Deus. Haverá também muitos que, além de não terem
trabalhado bem, têm pecados específicos que ainda não foram tratados. Eles são salvos, mas

