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Soluções para o destino do homem
Deus dá a verdadeira solução!

. . . E x pe r i m e n t e i s q u a l se j a a boa, agr adáv el
e pe r f e i ta v o n t a d e d e D e u s. - Rom . 12:2

Você sabia que a Bíblia ensina...

• Que durante séculos o homem tem tentado resolver o problema do seu
destino eterno?
• Que embora os ateístas e outros afirmem que a morte termina com tudo
para sempre, entretanto de um modo geral há entre o gênero humano,
uma grande esperança de uma vida feliz para eles no além túmulo?

• Que alguns na procura de respostas consultam médiuns espíritas, astrólogos, necromantes e etc., mas que essas soluções são insatisfatórias
e ilusórias?

• Que muitos filósofos, autores, professores, teólogos, líderes religiosos e
etc., têm oferecido várias soluções para o problema do destino eterno do
homem que também são insatisfatórias e ilusórias, desapontando grandemente os seus adeptos?
• Que essas soluções são ilusórias porque geralmente são baseadas na
grande mentira de Satanás no Éden - “Certamente não morrereis” (Gên.
3:4; João 8:44) a qual ele continua propagando, principalmente pela teoria de que a alma humana continua viva depois da morte do corpo - que
elas transmigram ou reencarnam-se em outros corpos, ou vão para um
estado intermediário como o purgatório, ou diretamente para a eterna
bem-aventurança no céu ou para a eterna tortura no inferno?

• Que ao contrário da teoria da ‘imortalidade da alma’ a solução da Bíblia
é baseada no claro ensinamento de que o homem é uma alma (Gên. 2:7
- e não que ele tem uma alma) que as almas são mortais (sujeitas a morte)
- “a alma que pecar essa morrerá” (Ezeq. 18:4, 20; Sal. 56:13; 78:50;
116:8; Tiago 5:20), e que as almas, boas e más, estão “adormecidas” na
morte, inconscientes. (Deut. 31:16; 2 Reis 16:20; 21:18; Sal. 90:3-5; João
11:11-14, 44; Atos 2:29, 34; 13:36; 1 Tes. 4:13-15)?

• Que o inferno da Bíblia (Sheol ou Hades - freqüentemente traduzidos
como sepultura), é onde todas as almas “dormem” até o despertar na ressurreição, numa condição de inconsciência e esquecimento (Gên. 37:35;
Jó 14:13; Sal. 6:5; Ecles. 9:10, etc.)?

• Que somente a verdadeira esperança para a vida futura depois da morte,
está baseada na ressurreição dos mortos (Dan. 12:1, 2; João 5:28, 29;
Atos 24:5), e que se não há o despertar dos mortos na ressurreição, então
todos os que morreram, estariam mortos para sempre – mesmo “os que
dormiram em Cristo, estariam perdidos (estariam mortos para sempre)”
(1 Cor. 15:6, 18)?
• Que o gênero humano no primeiro homem Adão, “feito um pouco menor
que os anjos”, “da terra, terreno”, não perdeu a vida no céu (pois nunca
fora dada nem prometida a Adão e nem a seu gênero o céu), mas a vida
eterna na terra, sobre a qual lhe foi dado o domínio (Sal. 8:5-8; 1 Cor.
15:47; Gên. 1:26-28; 3:22-24)?
• Que pela desobediência de Adão “o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens (pela hereditariedade - todos são nascidos no pecado, concebidos em iniqüidade),
porquanto todos pecaram”, e estão sob a sentença da morte (cessação
de vida - não tortura eterna!) (Rom. 3:9,10; 5:12, 17-19; 6:23; 1 Cor. 15:21,
22; Sal. 51:5)?
• Que “Deus dá prova de Seu amor para conosco, pois, Cristo morreu por
nós, quando éramos ainda pecadores”, [‘Jesus veio ao mundo para salvar
os pecadores’, ‘os ímpios’], “Cristo morreu por nós”, “por todos”, “todo
homem” e que somente pela fé em Jesus como Salvador os pecadores
podem tornar-se justos perante Deus (Rom. 5:8-11; 1 Tim. 1:15; 2 Cor.
5:14, 15; Heb. 2:9; Atos 16:31; Rom. 3:24-26; 5:1; Efés. 2:8-10; 1 João
5:11-13)?
• Que em seguida devemos nos consagrar, isto é, renunciar às próprias
vontades e aceitar a vontade de Deus como a nossa própria, como Jesus
o fez (Heb. 10:7), e então sermos Seus fiéis seguidores até o fim, se quisermos ser merecedores da vida eterna como nosso destino (Rom. 5:2;
12:1; 6:23; Prov. 23:26; Mat. 16:24-26; João 10:27, 28)?
• Que os “eleitos”, “escolhidos do mundo” (João 15:19; Atos 15:14; Apoc.
5:9), os quais na Idade (época) do Evangelho vieram a Deus pelo arrependimento, fé em Jesus como Salvador e consagração feita, e mantida,
são uma exceção à regra geral - que eles finalmente terão a vida eterna no
céu como seu destino eterno (João 14:1-3; 2 Cor. 5:1, 2; Heb. 10:34; 1
Ped. 1:4)?

• Que a humanidade em geral - aqueles que não tiveram uma plena e
completa oportunidade para a salvação nesta vida - a esses será dada
uma chance para ganhar a vida eterna na terra em paz e felicidade como
seu destino eterno (Isa. 12:2-4; 11:9; 25:6-9; 35; 65:17-25; Miq. 4:1-4;
Atos 15:17; Apoc. 21:2-4; 22:3)?
• Que Jesus e Seus discípulos da Idade Evangélica, em razão da fé deles,
são a semente (filhos) de Abraão, através de quem, no próximo “tempo de
restituição”, da Idade Milenar, todas as famílias da terra (incluindo a humanidade em geral despertada da morte) serão abençoadas, e julgadas
com Justiça (Gên. 12:3; 22:16-18; Gal. 3:8; 16, 29; Sal. 72:1-4; 1 Cor.
6:2; Mat. 19:28; Luc. 22:29, 30; Atos 17:31; 2 Tim. 4:1; 2 Ped. 3:7, 8;
Apoc. 20:12, 13)?

• Que aqueles da humanidade que na Idade Milenar de Deus que forem
submetidos à prova, demonstrarem boa vontade, concordarem e forem
obedientes receberão a vida eterna como seu destino - não nos “novos
céus” - mas na “nova terra” (2 Ped. 3:13), enquanto que, aqueles que se
mostrarem indignos serão extirpados eternamente (aniquilados) na Segunda Morte, a qual será a punição, ou destino para eles assim como
para o Diabo e seus anjos (Sal. 37:9-11, 22, 29, 34, 38; 145:20; Prov.
2:21, 22; Isa. 1:28; 60:21; Mat. 25:31-46 - nesta passagem o fogo é um
símbolo de destruição; Heb. 2:14; Apoc. 20:14, 15; 21:8)?

• Que “os céus são os céus do SENHOR (JEOVÁ), mas a terra, Ele a deu
aos filhos dos homens”, porque foi Deus que formou a terra. . . não a
criando para ser um caos, mas para ser habitada” e “habitada para sempre” (Sal. 115:16; Isa. 45:18; 46:9-11; 55:10, 11; Ecl. 1:4; Sal. 104:5;
119:90)?
Dispomo-nos a prestar todas as informações solicitadas através do
e-mail abaixo alistado:
mestandartebiblico@terra.com.br
MOVIMENTO MISSIONÁRIO “EPIFANIA”
Rua Antonio Nascimento, 339
Fazenda Velha – CEP: 83703-320
Araucária - PR

