
Atos 17:10,11  E logo, de noite, os irmãos enviaram 
Paulo e Silas para Beréia; tendo eles ali chegado, foram 
à sinagoga dos judeus. 
Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, 
porque receberam a palavra com toda avidez, 
examinando diariamente as Escrituras para ver se 
estas coisas eram assim. 

O povo de Deus não simplesmente ignoram informações da 
Bíblia com uma onda de desprezo;  mas sim, eles ouvem 
cuidadosamente e, em seguida, checam as coisas que eles 
estão ouvindo na Bíblia para ver se elas são verdadeiras ou 
não.

A BÍBLIA REGISTRA OUTRO GRANDE JUIZO 
ESPIRITUAL

Mas esses dois juízos de Deus não são todos, há também 
um outro juizo para nós considerar-mos: O juizo de Deus 
sobre  as igrejas do Novo Testamento:

1 Pedro 4:17 Porque já é tempo que comece o 
julgamento pela casa de Deus; e se começa por nós, 
qual será o fim daqueles que desobedecem ao 
evangelho de Deus?

Deus deu-nos grandes quantidades de informações em 
Sua Palavra apontando para Seu plano de juizo ás 
congregações em todo o mundo no tempo do fim.  Ele 
também usa a figura de um cálice ao retratar o 
derramamento da Sua ira sobre aqueles nas igrejas e 
congregações:

Jeremias 25: 15-18 Pois assim me disse o Senhor, o 
Deus de Israel: Toma da minha mão este cálice do vinho 
de furor, e faze que dele bebam todas as nações, às 
quais eu te enviar. 
Beberão, e cambalearão, e enlouquecerão, por causa 
da espada, que eu enviarei entre eles. 
Então tomei o cálice da mão do Senhor, e fiz que 
bebessem todas as nações, às quais o Senhor me 
enviou: 
a Jerusalém, e às cidades de Judá,...  

Deus em primeiro lugar dá o cálice para Jerusalém (a figura 
das igrejas) e depois para o resto das nações (apontando 
para o mundo).

Jeremias 25:29 Pois eis que sobre a cidade que se 
chama pelo meu nome, eu começo a trazer a 
calamidade; e haveis vós de ficar totalmente impunes? 
Não ficareis impunes; porque eu chamo a espada sobre 
todos os moradores da terra, diz o Senhor dos 
exércitos. 

Pela bondade e graça de Deus, Ele nos revelou que a era da 
igreja terminou.  O juico começou nas igrejas no ano de 
1988.  O Espírito de Deus saiu do meio das congregações 
do Novo Testamento naquela época, e imediatamente a luz 
do evangelho foi apagada em todas as igrejas do mundo.  

E, no entanto, apesar do ensino da Bíblia sobre este 
assunto,  as igrejas do Novo Testamento continuam 
completamente intocadas por esta terrível verdade.  Muitos 
de seus pastores e anciãos já ouviram falar sobre o ensino 
da Bíblia sobre o juízo sobre eles, mas eles o rejeitam e 
ignoram completamente. 

Mas como eles podem ignorar este enorme ensino das 
Escrituras, especialmente em um ponto tão grave?  Eles 
são capazes de ignorá-la e descartá-lo como nada, porque 
é um juizo encontrado no reino espiritual.  O Espírito de 
Deus nunca poderia ser visto enquanto estava no meio 
deles, e também não poderia ser visto uma vez que Ele os 
havia deixado.  A escuridão que atualmente engolfa todas 
as igrejas em todo o mundo é uma escuridão espiritual;  ele 
não pode ser detectado com visão física e a compreensão 
natural.  Mas o povo de Deus é capaz de entender e 
detectar essas coisas com base em discernimento, ou visão 
espiritual que Deus deu a eles:

Daniel 12:10  Muitos se purificarão, e se 
embranquecerão, e serão acrisolados; mas os ímpios 
procederão impiamente; e nenhum deles entenderá; 
mas os sábios entenderão. 

Os eleitos de Deus ouviram e entenderam a seriedade, a 
realidade do juizo sobre as igrejas, apesar do fato de que 
este foi inteiramente um juizo espiritual.

RESUMO

Nós  examinamos três juizos bíblicos, e descobrimos algo 
notável:  cada um destes três juizos só pode ser descrito 
como sendo de natureza espiritual.   E não estamos falando 
de juizos pequenos, desconhecidos ou obscuros, mas sim, 
de três dos mais importantes juizos registrados na Bíblia.  
Como poderíamos discutir algo mais importante do que o 
juízo de Deus sobre a humanidade no Jardim do Éden: ou, o 
juizo de Deus sobre Cristo no Getsêmani: ou, o juizo de 
Deus sobre as igrejas corporativas do Novo Testamento 
durante o período da grande tribulação?

Na verdade, seria impossível nomear um juizo na Bíblia 
mais importante do que esses três.  Isso nos leva de volta 
para a nossa questão principal:  a Bíblia ensina sobre juizos 
espirituais?  Depois de pesquisar na Bíblia, podemos dizer 
com segurança, que sim ela faz!  A Bíblia realmente ensina 
que Deus estabelece juizos espirituais (invisíveis a olho nu) 
sobre toda a humanidade devido aos seus pecados.

Mas a grande questão para todos nós no mundo de hoje é:  
Será que Deus começou um juizo espiritual iniciando em 21 
de  Maio de 2011?  A resposta da Bíblia é:  Sim!  Há uma 
boa dose de justificação Bíblica para dizer que um juizo 
espiritual começou naquele dia e continua até o presente 
momento.

De fato, a evidência bíblica é tão forte que nós realmente 
precisamos nos perguntar:  Como pode ser que nós nunca 
tínhamos anteriormente considerado um juizo espiritual 

como uma possibilidade para o juizo final?  Devemos notar, 
porém, que a Bíblia nos ensina que Deus fisicamente e 
muito literalmente destruirá este mundo no último dia de 
existência da Terra.  Concordamos totalmente com este 
sólido ensinamento Bíblico.  Mas a Bíblia também ensina 
que em 21 de Maio de 2011, iniciou um período de tempo 
conhecido como "Dia do juizo" de uma forma espiritual.

Este 'juizo espiritual' vai continuar por um determinado 
número de dias e então finalmente, no último dia deste 
período de tempo a ira de Deus se manifestará fisicamente 
e destruirá totalmente a esta criação inteira com cada 
pessoa não salva juntamente com ela.  A Bíblia revela que 
cada pessoa vivendo hoje entrou no período de tempo que 
a Bíblia identifica como "O Dia do Juizo".  Neste momento 
todos nós estamos vivendo no Dia do Juízo.  Terrivelmente, 
a seguinte Escritura está agora sendo cumprida:

Isaías 24:17 O pavor, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó 
morador da terra. 

É claro que esta terrível verdade nos deixa com muitas 
perguntas sobre o caráter deste presente período de juizo.

E também nós queremos saber como é que o povo eleito de 
Deus ainda continua vivendo e permanecendo na Terra 
durante este tempo.  Procuraremos responder a estas 
perguntas e muitas mais na próxima edição da nossa série  
"Vivendo no Dia do Juízo”

21 de maio de 2011 foi a data mais divulgada para o Dia do 
Juízo que o mundo já viu. Foi divulgado em outdoors, e 
anunciado nos ônibus.  A mensagem foi vista em carros, 
adesivos, camisetas, literatura, revistas e jornais.  Os meios 
de comunicação de todo o mundo também alardearam a 
mensagem de aviso do evangelho que essa data seria O 
DIA DO JUÍZO!   Grande parte do mundo estava, em certo 
sentido, prendendo a respiração em antecipação do juízo 
final de Deus.

E, no entanto, (aparentemente) não aconteceu nada.  As 
coisas não transpiraram como o previsto.  Não houve 
terremotos em todo o mundo e as circunstâncias terríveis 
que acompanhariam a data de 21 de maio de 2011.  Em vez 
disso, esse dia chegou e se foi como qualquer outro dia.  
Nada externamente visível aconteceu.  Muitas pessoas no 
mundo, bastante aliviadas, ridicularizavam a idéia. "Veja", 
eles disseram, "era tudo bobagem."  E eles não estavam 
sozinhos, aqueles nas igrejas da mesma forma se 
alegraram.  "Nós dissemos que ninguém pode saber o dia 
nem a hora!”

No entanto, o que o mundo e a Igreja não tiveram em conta 
foi a propensão de Deus de trazer a acontecimentos juizos 
espirituais.  Um juizo espiritual, como qualquer coisa 
espiritual, não pode ser visto.  Por definição, algo 
"espiritual" é invisível ao olho humano.  Por exemplo, a 
Bíblia declara que Deus é Espírito;

Em João 4:24 lemos, Deus é Espírito, e os que o adoram 
devem adorá-lo em espírito e em verdade.

A Bíblia nos diz que Deus é um ser espiritual.  Mas desde 
que o mundo não pode vê-lo, e uma vez que o mundo não 
pode tocá-lo, e uma vez que não pode detectá-lo com os 
seus sentidos, portanto, de acordo com o raciocínio do 
mundo Deus não existe.  As coisas espirituais são 
simplesmente inexistentes para o mundo.  Mas é claro que 
Deus  existe.  Apesar do fato de que Ele não pode ser visto 
com o olho natural, Ele, todavia, é muito real.  O povo de 
Deus entende isso.  Entendemos, também, que a Bíblia é 
um livro espiritual.  É o livro de Deus, e uma vez que Ele é  
Espírito, não nos surpreende em nada que a Bíblia esteja 
cheia de verdades espirituais.  O povo de Deus crê pelos 
olhos da fé, a qual faz  coisas espirituais (invisíveis) coisas 
visíveis para o crente:
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Hebreus 11: 1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas 
que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. 

Como grande parte do mundo nega que Deus existe, por 
não poder vê-lo, não estamos surpresos que a idéia de um 
juizo espiritual e invisível de Deus seja ridículo para eles.  
Porem, como crentes da Bíblia nós realmente não estamos 
interessados ou preocupados com o que o mundo 
considere ridículo ou tolo.  Nosso próprio evangelho, o 
nosso próprio livro, a Bíblia, o nosso próprio Salvador Jesus 
Cristo é considerado tolo pelo mundo:  provando isto, além 
de qualquer dúvida ao filho de Deus que o mundo é 
extremamente cego e ignorante a respeito das coisas 
espirituais.  Nós não recebemos a nossa liderança ou 
direção do mundo em assuntos espirituais, em absoluto.  A 
opinião do mundo sobre nós e nossas crenças é de 
absolutamente nenhuma importância para o filho de Deus. 
Não. Como um filho de Deus a nossa única preocupação é o 
que a Bíblia diz.

Bem, vamos fazer essa pergunta. O que a Bíblia diz sobre a 
idéia de um Dia do Juizo espiritual?  É possível?  Há algum 
precedente Bíblico para este tipo de idéia?  Para responder 
a essas perguntas, devemos procurar na Bíblia para obter 
respostas.  E a medida que o fazemos, acontece que 
vamos encontrar uma ampla quantidade de informação a 
respeito deste mesmo ponto.

Primeira sentença no Éden: Um juizo espiritual

Vamos começar nossa busca no livro de Gênesis. Logo 
após a criação de Adão Deus deu uma advertência muito 
severa a respeito de uma das árvores encontradas no 
Jardim do Éden.

Gênesis 2: 16,17 E ordenou o SENHOR Deus ao homem, 
dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, 
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela 
não comerás; porque no dia que comeres dele tu 
certamente morrerás.

Um grande número de pessoas, mesmo muitos não tão 
familiarizado com a Bíblia, sem dúvida, já ouviu falar desta 
primeira e única lei dada ao homem recém-criado.  Deus 
disse claramente ao homem para não comer do fruto de 
uma especifica árvore.  E Deus também disse ao homem 
que no dia em que ele comesse do fruto dessa árvore que 
ele certamente morreria.  Foi uma declaração inequívoca e 
muito direta.  Certamente, se você ou eu estivessemos 
presentes naquele momento e tenhamos ouvido esta 
declaração vinda de Deus, teríamos  entendido 
perfeitamente.  Coma dessa árvore - e você morre!  E, 
claro, todos nós sabemos o que aconteceu.  A triste história 
trágica do mundo atesta o fato de que Adão e Eva 
desobedeceram a Deus.  Eles logo comeram da árvore que 
Deus lhes havia dito para não comerem.

Gênesis 3: 3-6 Mas do fruto da árvore que está no meio 
do jardim, Deus disse: Não comereis dela, nem nela 
tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à 

mulher, Certamente não morrereis: Porque Deus sabe 
que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se 
abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o 
mal.  E quando a mulher viu que a árvore era boa para se 
comer, e que era agradável aos olhos, e árvore 
desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e 
comeu, e deu também a seu marido; e ele comeu.

Adão e Eva transgrediram a única lei que Deus havia dado a 
eles. Eles comeram o fruto da árvore proibida.  E ainda 
assim eles não morreram naquele dia.  Se você tivesse que 
ler todo o relato histórico encontrado no livro de Gênesis 
capítulo 3, você não vai encontrar nem Adão nem sua 
mulher Eva, caindo e morrendo depois de comer do fruto 
daquela árvore.  Na realidade, a Bíblia registra o 
acontecimento de Eva tendo um filho, o acontecimento de 
um de seus filhos sendo morto (Abel) e depois, de dar à luz a 
mais crianças:  tudo depois de comer do fruto da árvore 
proibida.  A Bíblia também registra Adão vivendo centenas 
de anos depois disso;  Adam não morreu até que tinha 930 
anos de idade.

Genesis 5: 3,4 Adão viveu cento e trinta anos, e gerou 
um filho ... e chamou o seu nome Sete: E os dias de 
Adão, depois que gerou a Sete foram oitocentos anos;

Mas como é possível Adão ter vivido por centenas de anos 
depois de comer do fruto daquela árvore?  É possível que 
Deus estava errado de alguma forma?  Não nos atrevemos 
a pensar que Ele (Deus) mentiu.  Não.  Nenhuma dessas 
coisas é uma opção:  Deus nunca está errado e é 
impossível que Ele minta.  Como então podemos explicar 
isso?  A resposta vem uma vez que olhamos para a Bíblia 
para a compreender verdades espirituais.  Ou seja, 
devemos considerar a possibilidade de que Deus trouxe a 
morte para a humanidade no mesmo dia em que Ele disse 
que o faria; mas que a morte que chegou ao homem 
naquele dia não era física, mas sim, uma morte espiritual:

Efésios 2: 1 Ele vos vivificou, estando vós mortos nos 
vossos delitos e pecados;

Colossenses 2:13  E a vós, quando estáveis mortos nos 
vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos 
vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os 
delitos; 

Nesses versos aprendemos que o homem morreu em seus 
pecados.  A Bíblia revela que a humanidade morreu em sua 
alma.  Antes de cair em pecado, o homem estava vivo no 
corpo e na alma.  Ele tinha comunhão com Deus.  Existia 
uma relação íntima entre Deus e a humanidade.  Mas uma 
vez que o homem pecou essa conexão espiritual entre 
Deus e o homem foi quebrada: ele morreu naquele mesmo 
dia em sua alma.  É por isso que quando Deus salvava as 
pessoas durante o dia da salvação,  era necessário que 
eles nascessem de novo em sua alma.  A salvação foi a re-
geração da alma morta do pecador.  O ponto importante em 
nosso estudo é que Deus simplesmente disse: "No dia em 

que dele comerdes certamente morrereis."  Deus disse isso 
sem especificar que tipo de morte o homem teria. Ele não 
revelou de antemão que ele queria dizer a morte na alma e 
não a morte do corpo físico.

Portanto, vemos que o primeiro grande juizo registrado na 
Bíblia foi na verdade um juizo espiritual.  Foi espiritual, 
porque ninguém poderia ter visto a alma de Adão e de Eva 
morrer naquele dia.  Na verdade, Satanás poderia ter dito 
que ele estava certo e ter dito: "Veja, eu lhe disse que você 
não iria morrer.  Veja!  Nada aconteceu com você.  Você 
ainda esta  fisicamente vivo.  "E todos os observadores 
externos teriam concordado com ele.  Sim, de fato, nada 
aconteceu como Deus havia dito. E, no entanto, essa idéia 
teria sido completamente errada.  Algo aconteceu.  Algo 
muito real e algo muito grave ocorreu, ainda que no campo 
espiritual.  A ira de Deus caiu sobre eles e eles morreram em 
suas almas.

"Tudo bem", alguns podem dizer, "podemos permitir a idéia 
de que Deus trouxe um juizo espiritual a Adão e Eva, mas 
isso não quer dizer que em 21 de Maio de 2011 foi o 
principio de um juizo espiritual."  Sim, isso é verdade, mas 
neste momento não estamos tentando provar que 21 de 
maio de 2011 foi o início do Dia do Juizo.

A questão diante de nós agora é:  será possível que Deus 
faria da era final do mundo, de uma forma espiritual?  Uma 
vez estabelecida a resposta a esta pergunta, podemos 
então passar a discutir a grande quantidades de evidências 
bíblicas que continuam a apontar a 21 de maio de 2011, 
como o Dia do Juizo.  Por enquanto, vamos retornar 
novamente para a Bíblia e ver se podemos descobrir mais 
alguma coisa sobre juizos espirituais.

A figura de um copo (taça ou cálice)

A Bíblia muitas vezes refere-se a ira de Deus usando a 
figura de um copo ou taça.

Salmo 11: 6 Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e 
enxofre, e um vento abrasador será a porção do seu 
copo.

Observe que, juntamente com fogo e enxofre Deus 
pretende fazer chover "laços" sobre os ímpios.  Talvez você 
possa imaginar um fogo literal e enxofre caindo sobre a 
humanidade não salva no terrível Dia do Juízo, mas laços?  
Isso são armadilhas.  Alguém realmente acredita que 
armadilhas ou gaiolas vão cair do céu por toda a terra?  
Logico que nao!  Deus acrescenta essa palavra 'laços', a 
fim de nos ajudar no entendimento de que o cálice da ira 
dado a todas as pessoas que não foram salvos do mundo 
será um copo espiritual. Não é literal, mas um juizo 
espiritual. É por isso que a Bíblia também diz que o mundo 
inteiro vai estar em armadilhas ou laços no tempo do fim:

Lucas 21:34, 35  Olhai por vós mesmos; não aconteça 
que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de 
embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele dia vos 

sobrevenha de improviso como um laço. 
Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da 
terra. 

Em 21 de Maio de 2011, enquanto o mundo se alegrava e 
exclamava (a igreja junto com eles) "nada aconteceu".  
Naquele exato momento Deus colocava em armadilhas ou 
laços todas as pessoas que não tinham sido salvas (os de 
dentro e os de fora das igrejas) e começou a dar-lhes a 
beber do cálice de sua fúria.

SEGUNDO JUIZO ESPIRITUAL: CRISTO TOMA DA IRA 
DO CÁLICE DE DEUS

A Bíblia também nos revela que Jesus Cristo tomou sobre Si 
os pecados de Seu povo, e que Deus derramou a Sua ira 
sobre Cristo: punindo-o em vez deles.  O Senhor Jesus 
entrou na raça humana, a fim de demonstrar e mostrar-nos 
Sua obra expiatória gloriosa.  Encontrando-se no Jardim do 
Getsêmani, ele começou a sentir a ira de Deus ao fazer esta 
demonstração:

Mateus 26:39-42  E adiantando-se um pouco, prostrou-
se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é 
possível, passa de mim este cálice; todavia, não seja 
como eu quero, mas como tu queres. 
Voltando para os discípulos, achou-os dormindo; e 
disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar 
comigo? 
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o 
espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 
Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se 
este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se 
a tua vontade. 

Jesus bebeu do cálice da ira de Deus; mas o que isso 
significa?  Será que flechas de fogo desceram do céu para 
destruí-Lo?  Não.  Não havia nada parecido.  Na verdade, 
qualquer observador externo, no Jardim do Getsêmani teria 
visto apenas um triste e aflito Jesus, nada mais.  Não havia 
nenhum indício visivel da ira de Deus.  Em outras palavras, 
quando Cristo bebia do cálice da ira de Deus no Jardim do 
Getsêmani não foi um juizo físico, mas sim um juizo 
espiritual.  Jesus sofreu grandemente devido a sua punição 
experimentada no reino espiritual.

Isto significa, então, que agora dois juizos bíblicos 
importantes foram completamente espirituais em suas 
naturezas: o juizo sobre Adão e Eva no Jardim do Éden, e o 
juízo de Deus sobre Cristo no Jardim do Getsêmani.  Estes 
dois juizos por si apresentam provas suficientes para 
sustentar a idéia de que o Dia do Juizo pode ocorrer de uma 
forma espiritual;  pelo menos, a existência desses 
acontecimentos bíblicos devem mover ao sincero filho de 
Deus em investigar honestamente isso como uma 
possibilidade real.  A Bíblia refere-se àqueles que 
honestamente buscam a verdade a respeito das coisas que 
ouvem surgindo da Palavra de Deus como o povo de 
Berẽia:
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