
JUÍZO ESPIRITUAL COMEÇOU DIA 21 DE MAIO DE 
2011

SÉRIE DE TRATADOS #1 VIVENDO NO DIA DO JUÍZO
Dia 21 de maio de 2011  foi a data mais  divulgada para o Dia do Juízo que o mundo já viu. Foi 
divulgada em letreiros  e anunciada em ônibus. A  mensagem foi vista em carros, adesivos, 
camisetas, livros, revistas  e jornais. A  mídia em todo o mundo também alardeou a mensagem de 
aviso do evangelho de que aquela data seria o DIA  DO  JUÍZO. Grande parte do mundo, de certo 
modo, segurou sua respiração coletiva antecipando o juízo final de Deus.

Ainda assim, (aparentemente) nada aconteceu. As coisas  não acontecerem como esperado. Não 
houve terremoto mundial ou circunstâncias  terríveis  que acompanharam o dia 21 de maio de 2011. 
Ao invés  disso, o dia passou como qualquer outro. Nada visível exteriormente aconteceu. Muitos em 
todo o mundo, bastante aliviados, ridicularizaram a idéia. "Viu", eles  disseram, "era tudo bobagem". 
E  eles não estavam sozinhos, pessoas em igrejas  regozijaram-se também: "Nós  falamos para vocês 
que ninguém pode saber o dia ou a hora!"

Entretanto, o que o mundo e a igreja falharam em considerar foi a propensão de Deus em realizar 
juízos espirituais. Um juízo 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 um 
Espírito:

João 4:24 Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e 
em verdade.

A  Bíblia nos  diz que Deus é um Ser Espiritual. Mas, já que o mundo não pode vê-lo, não pode tocá-
Lo e não pode detectá-lo com seus  sentidos, de acordo com o raciocínio do mundo, Deus  não existe. 
Coisas espirituais  simplesmente inexistem ao mundo. Mas é claro que Deus  existe. Apesar do fato 
de que Ele não pode ser visto com o olho humano, Ele ainda é muito real. O  povo de Deus  entende 
isso. Nós  também entendemos  que a Bíblia é um livro espiritual. É  o livro de Deus, e já que Ele é 
Espírito, nós  não nos  surpreendemos  pela bíblia ser cheia de verdades  espirituais. O  povo de Deus 
acredita através dos olhos da fé, que torna coisas espirituais (invisíveis) visíveis ao crente:

Hebreus 11:1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das 
coisas que se não vêem.

Já que parte do mundo nega a existência de Deus  por não poderem vê-Lo, nós  não ficamos 
surpresos com a idéia de um juízo espiritual ou invisível de Deus seja ridícula para eles. Além disso, 
como crentes  da Bíblia, nós  não estamos  muito interessados  ou preocupados  com o que o mundo 
acha ridículo ou bobagem. Nosso evangelho, nosso livro, a Bíblia, nosso Salvador Jesus  Cristo são 
vistos como tolos  pelo mundo; provando além de qualquer dúvida aos filhos de Deus que o mundo é 
extremamente cego e ignorante em relação a coisas  espirituais. Nós  não tomamos a nossa direção 
ou liderança a partir do mundo em questões espirituais, em absoluto. A  opinião do mundo sobre a 
gente ou nossas crenças  não tem importância alguma para os  filhos  de Deus. Não. Como filhos  de 
Deus, nossa única preocupação é o que a Bíblia diz.

Bem, vamos  fazer esta pergunta. O  que a Bíblia diz sobre a idéia de um Dia do Juízo espiritual?  Ele 
é possível?  Há algum precedente bíblico para este tipo de idéia?  Para responder estas  perguntas, 
nós devemos procurar respostas  na Bíblia. E  ao fazermos  isso, acontece que encontraremos uma 
boa quantia de informações em relação a este ponto específico.

O PRIMEIRO JUÍZO NO ÉDEN: UM JUÍZO ESPIRITUAL
Vamos começar a nossa busca pelo livro de Gênesis. Logo após  criar Adão, Deus deu uma severa 
advertência em relação a uma das três árvores encontradas no Jardim do Éden.
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Gênesis 2:16,17 E o Senhor Deus ordenou ao homem: "Coma livremente de qualquer 
árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no 
dia em que dela comer, certamente você morrerá.

Um grande número de pessoas, até mesmo aquelas  que não estão muito familiares  com a Bíblia, 
ouviram falar desta primeira e única lei dada ao homem recém criado. Deus  claramente disse ao 
homem para não comer do fruto daquela árvore específica. E  Deus  também disse ao homem que, 
no dia que ele comesse daquela árvore, ele certamente morreria. Foi uma afirmação muito direta e 
inequívoca. Certamente, se você ou eu estivéssemos  lá naquele momento e escutássemos  esta 
afirmação vindo de Deus, nós  teríamos entendido perfeitamente. Coma daquela árvore - e você 
morre!  E  claro que todos  sabemos  o que aconteceu. A  trágica e triste história do mundo testemunha 



o fato de que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles  logo comeram da árvore que Deus tinha dito 
a eles para não comerem.

Gênesis 3:3-6 mas Deus disse: 'Não comam do fruto da árvore que está no meio do 
jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: 
"Certamente não morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se 
abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal".  Quando a mulher viu 
que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável 
para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que 
comeu também. 

Adão e Eva transgrediram a única lei que Deus  deu a eles. Eles  comeram o fruto da árvore proibida. 
E  ainda assim eles não morreram naquele dia. Se você ler o relato histórico completo encontrado 
em Gênesis, capítulo 3, você não encontrará Adão, nem sua esposa Eva, caindo e morrendo após 
comer do fruto daquela árvore. Na realidade, a Bíblia registra Eva dando à luz, tendo um de seus 
filhos mortos (Abel) e, depois, dando à luz mais  filhos: todos após  comer o fruto da árvore proibida. 
A  Bíblia também registra Adão vivendo por centenas de anos depois  disso; Adão não morreu até 
que ele tinha 930 anos.

Gênesis 5:3,4 Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua 
imagem; e deu-lhe o nome de Sete.  Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou 
outros filhos e filhas. 

Mas  como foi possível para Adão ter vivido centenas de anos após  comer do fruto daquela árvore?  É 
possível que Deus  estivesse errado de alguma forma? Nós não ousamos pensar que Ele (Deus) 
mentiu. Não. Nenhuma dessas  coisas  é uma opção: Deus nunca está errado e é impossível para Ele 
mentir. Como, então, podemos explicar isso?  A  resposta surge quando nós  olhamos à Bíblia com 
vistas à compreensão espiritual. Isso é, nós devemos considerar a possibilidade de que Deus trouxe 
a morte para o ser humano no exato dia em que Ele disse que Ele iria; mas a morte que o homem 
experimentou não foi física, mas, sim, uma morte espiritual:

Efésios 2:1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados;

Colossenses 2:13 Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua 
carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões;

Através destes  versos, nós aprendemos que o homem morreu pelos  seus  pecados. A  Bíblia revela 
que o ser humano morreu na existência de sua alma. Antes que eles caíssem pelo pecado, o homem 
estava vivo em corpo e alma. Ele estava em comunhão com Deus. Uma relação íntima existia entre 
Deus  e o ser humano. Mas quando o homem pecou, aquela conexão espiritual entre Deus  e o 
homem foi rompida: ele morreu naquele dia em sua alma. É  por isso que quando Deus salvou as 
pessoas durante o dia da salvação, foi necessário que eles  nascessem novamente em suas  almas. A 
salvação foi a regeneração da alma morta do pecador. O  ponto importante de nosso estudo é que 
Deus  simplesmente disse: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás". Deus disse isso 
sem especificar qual tipo de morte o homem teria. Ele não revelou antecipadamente que isso 
significava a morte na alma e não no corpo físico.

Portanto, nós vemos  que o primeiro e principal juízo registrado na Bíblia foi, na verdade, um Juízo 
espiritual. Ele foi espiritual pois  ninguém pôde ver a alma de Adão e Eva morrer naquele dia. Na 
verdade, Satã poderia ter reivindicado que ele estava certo e ter dito, "Eu falei a vocês que não 
morreriam. Olhem!  Nada aconteceu a vocês. Vocês  ainda estão completamente vivos  fisicamente”. E 
qualquer observador externo teria concordado com ele. Sim, de fato, nada aconteceu como Deus 
tinha dito. Ainda assim, a idéia teria sido completamente errada. Algo aconteceu. Algo muito real e 
muito doloroso ocorreu, embora no reino espiritual. A  ira de Deus caiu sobre eles  e eles  morreram 
na existência de suas almas.
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"Tudo bem", alguns  podem dizer, "nós  aceitaremos a idéia de que Deus  trouxe um juízo espiritual 
em relação a Adão e Eva, mas isso não significa que o dia 21 de maio de 2011  foi um juízo 
espiritual". Sim, isso é verdade, mas  nós não estamos, neste momento, tentando provar que 21 de 
maio de 2011 foi o início do Dia do Juízo.

A  questão diante de nós agora é: é possível que Deus pudesse realizar o Dia do Juízo final do 
mundo em um modo espiritual?  Quando nós estabelecemos  a resposta para esta pergunta, 
podemos seguir adiante e discutir a boa quantidade de evidências  bíblicas notáveis que continuam a 
apontar para 21  de maio de 2011  como o Dia do Juízo. Agora, entretanto, passamos  para a Bíblia 
novamente para ver se nós podemos descobrir algo mais em relação a juízos espirituais.

A IMAGEM DE UM CÁLICE
A Bíblia frequentemente se refere à ira de Deus utilizando a imagem de um cálice.



Salmos 11:6 Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador 
será parte do seu cálice.

Note que, junto do fogo e do enxofre, Deus  pretende fazer chover 'laços' sobre os  ímpios. Talvez 
você possa visualizar fogo e enxofre caindo sobre a humanidade pecadora no terrível Dia do Juízo, 
mas laços? Isto é, armadilhas. Alguém realmente acredita que armadilhas ou jaulas irão cair dos 
céus  sobre a terra?  Claro que não! Deus  adicionou a palavra "laço" para nos  ajudar a compreender 
que o cálice da ira dado aos pecadores do mundo será um cálice espiritual. Não é um juízo literal, 
mas espiritual. É por isso que a Bíblia diz que o mundo inteiro será enlaçado no momento do fim:

Lucas 21:34,35 Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de 
libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês 
inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra.

Em 21 de maio de 2011, como o mundo regozijou-se e exclamou (juntamente com a igreja) que 
'nada aconteceu'. Naquele exato momento, Deus  enlaçou todos  os  pecadores  do mundo (dentro e 
fora das igrejas) e começou a dá-los de beber com o cálice da Sua fúria.

2º JUÍZO ESPIRITUAL: CRISTO BEBE DO CÁLICE DA IRA DE DEUS
A  Bíblia também revela que Jesus  Cristo tomou sobre Si os pecados de Seu povo, e que Deus 
derramou Sua ira sobre Cristo: punindo Ele no lugar das  pessoas. O  Senhor Jesus entrou na raça 
humana para demonstrar e anunciar a Sua obra expiatória gloriosa. No Jardim de Getsêmani, ele 
começou a experimentar a ira de Deus enquanto fazia esta demonstração:

Mateus 26:39,42 Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: 
"Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, 
mas sim como tu queres".  E retirou-se outra vez para orar: "Meu Pai, se não for possível 
afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade". 

Jesus  bebeu do cálice da ira de Deus; mas  o que isso significou? Pregos  em chama caíram do 
paraíso para destruí-Lo?  Não. Nada disso aconteceu. Na verdade, um observador externo na Jardim 
de Getsêmani somente teria visto um Jesus  triste e pesaroso, nada mais. Não havia nenhuma 
indicação externa da fúria de Deus. Em outras  palavras, o ato de Cristo beber o cálice da ira de 
Deus  no Jardim de Getsêmani não foi um juízo físico, mas  um juízo espiritual. Jesus sofreu 
enormemente ao experimentar Sua punição no reino espiritual.

Isso significa que dois  importantes  juízos  Bíblicos foram de natureza completamente espiritual: o 
juízo sobre Adão e Eva no Jardim do Éden e o juízo de Deus sobre Cristo no Jardim de Getsêmani. 
Estes dois  julgamentos, por si só, apresentam evidência suficiente para apoiar a idéia do Dia do 
Juízo ocorrer em uma maneira espiritual; pelo menos, a existência destes precedentes  bíblicos 
devem levar aos filhos  leais de Deus  a investigarem honestamente isso como uma possibilidade 
genuína. A  Bíblia se refere a aqueles  que buscam honestamente pela verdade em relação a coisas 
que eles escutam proferidas pela Palavra de Deus como Bereanos.
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Atos 17:10,11 Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. 
Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. … Os bereanos eram mais nobres do que os 
tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos 
os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. 

O  povo de Deus  não ignora simplesmente informações  da Bíblia com uma onda de desprezo na sua 
mão; ele escuta cuidadosamente e, então, verifica as  coisas que está ouvindo na Bíblia para ser se 
elas verdades ou não.

A BÍBLIA REGISTRA OUTRO JUÍZO ESPIRITUAL IMPORTANTE
Mas  aqueles  dois juízos  de Deus  não são únicos, há outro juízo para considerarmos: O  juízo de Deus 
sobre as igrejas do Novo Testamento:

1 Pedro 4:17 Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus; e, se 
começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de 
Deus? 

Deus  nos  forneceu muitas  informações  em Suas Palavras  indicando Seu plano final para realizar o 
juízo sobre as  congregações  do mundo. Ele também usa a imagem de um cálice para retratar o 
derramamento de Sua fúria sobre aqueles em igrejas e congregações:

Jeremias 25:15-18 Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: "Pegue de minha mão este 
cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o 
envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que 
enviarei contra elas". Então peguei o cálice da mão do Senhor, e fiz com que dele 



bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou: Jerusalém e as cidades de Judá, 
seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e 
maldição, como hoje acontece.

Deus, primeiramente, dá o cálice a Jerusalém (uma representação das  igrejas) , então, para o resto 
das nações (apontando para o mundo).

Jeremias 25:29 Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome; e vocês 
sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo! Estou trazendo a espada 
contra todos os habitantes da terra", declara o Senhor dos Exércitos. 

Pela bondade e graça de Deus, Ele revelou para a gente que a era da igreja terminou. O  juízo 
começou sobre as  igrejas  no ano de 1988. O  Espírito de Deus  surgiu do meio das congregações  do 
Novo Testamento naquela época e, imediatamente, a luz dos  evangelhos  retirada de dentro de 
todas  as  igrejas  do mundo. Ainda assim, apesar dos ensinamentos  da Bíblia neste ponto, as  igrejas 
do Novo Testamento continuam imperturbadas  por esta terrível verdade. Muitos  dos  seus pastores e 
anciãos ouviram sobre os ensinamentos  da Bíblia em relação ao juízo sobre elas, mas  eles  o 
rejeitam e ignoram completamente. Mas  como eles  podem ignorar um enorme ensinamento das 
Escrituras, especialmente em um ponto tão grave? Eles  são capazes  de ignorá-lo e rejeitá-lo pois 
ele é um julgamento encontrado no reino espiritual. O  Espírito de Deus jamais  poderia ser visto no 
meio deles e jamais  poderia ser visto o momento em que Ele os  abandonou. A  escuridão que 
atualmente engole todas  as  igrejas  pelo mundo é uma escuridão espiritual; ela não pode ser 
detectada pela visão física e compreensão natural. Mas  o povo de Deus  é capaz de entender e 
detectar estas coisas baseado no discernimento ou na visão espiritual que Deus deu a eles:

Daniel 12:10 Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão 
ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. 

Os eleitos  de Deus  ouviram e entenderam a seriedade e a realidade do juízo nas  igrejas, apesar do 
fato de que foi um juízo inteiramente espiritual.

SUMÁRIO
Nós examinamos  três juízos bíblicos  e descobrimos algo notável: cada um destes  três  juízos 
somente pode ser descrito como sendo de natureza espiritual. E  nós  não estamos  falando de juízos 
menores, desconhecidos  e obscuros, mas três dos  mais  importantes juízos  registrados na Bíblia. 
Como poderíamos  discutir algo mais  importante do que o juízo de Deus  sobre a humanidade no 
Jardim do Éden, o juízo de Deus sobre Cristo em Getsêmani ou o juízo de Deus sobre as  igrejas 
corporativas do Novo Testamento durante o período de grande aflição?
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Na realidade, seria impossível nomear um juízo na Bíblia mais  importante do que estes  três. Isso 
nos leva de volta à nossa maior questão: a Bíblia ensina juízos espirituais? Após  buscar na Bíblia, 
podemos dizer com segurança: sim, ela ensina! A  Bíblia de fato ensina que Deus  realiza juízos 
espirituais (não vistos a olho nu) sobre a humanidade devido aos pecados dela.

Mas  a grande questão para nós todos  no mundo atual é: Deus realizou um juízo espiritual iniciando 
em 21  de maio de 2011? A  resposta da Bíblia é: Sim! Há uma boa quantidade de justificativas 
bíblicas para dizer que o juízo espiritual começou naquele dia e continua até o presente momento.

Na verdade, a evidência bíblica é tão forte que nós  realmente precisamos  nos perguntar: como nós 
nunca havíamos considerado um juízo espiritual como uma possibilidade para o juízo final? 
Devemos notar, entretanto, que a Bíblia nos ensina que Deus  irá física e literalmente destruir este 
mundo no último dia da existência da terra. Nós  sinceramente acreditamos  neste sólido 
ensinamento bíblico. Mas  a Bíblia também ensina que 21  de maio de 2011 inicia um período do 
tempo conhecido como "Dia do Juízo" em um modo espiritual.

Este juízo 'espiritual' continuará por um número de dias e, então, finalmente, no último dia deste 
período do tempo, a ira de Deus irá se manifestar fisicamente e destruirá completamente esta 
criação inteira junto com cada pessoa pecadora. A  Bíblia revela que cada pessoa viva hoje entrou no 
período do tempo que a Bíblia identifica como "Dia do Juízo". Neste momento, todos  nós  estamos 
vivendo no Dia do Juízo. Terrivelmente, a seguinte Escritura está sendo cumprida:

Isaías 24:17 Pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra!

Claro que essa terrível verdade nos  deixa com muitas  questões em relação ao caráter deste período 
presente do juízo.

E  nós  também nos  perguntamos como que o povo eleito de Deus ainda está vivendo e permanece 
sobre a terra durante este período. Nós buscaremos  responder estas  questões  e muitas  outras  no 
próximo fascículo da nossa série de tratados "Vivendo no Dia do Juízo".
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Para obter mais informações, visite:

http://ebww.net/

http://ebiblefellowshipworldwide.com/

http://www.ebiblefellowship.com 

http://www.ebible2.com

https://www.youtube.com/user/ebiblefellowship1 (Inglês)

Nossa página de Facebook:
https://www.facebook.com/eBiblefPt

Por favor entre em contato conosco via e-mail
ebiblefellowship@juno.com

Ou escreva-nos:

eBible Fellowship
PO Box 1393

Sharon Hill, PA 19079-0593
EUA
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