TEOLOGIA DE MISSÕES
SOBRE A GRADAÇÃO
DE SOFRIMENTO NO INFERNO
PROVÉRBIOS 24:11-12
A Bíblia deixa bem claro que haverá sofrimento eterno
para os incrédulos. Então, duas coisas já são bem claras na
Palavra de Deus:
I. O Estado de Sofrimento Pós-Morte - Mateus 10:27-33.
Há, portanto, sofrimento e dor depois da morte para quem
rejeita a Cristo.
II. Outra coisa, se refere ao tempo: é eterno Marcos 9:43-48.
Mas, também, algumas passagens falam de gradação: mais
ou menos sofrimento ou dor conforme a justa retribuição de
Deus por causa dos pecados. Ou seja, uma dona de casa que
rejeitou a Cristo vai para o inferno, lugar de eterno sofrimento.
Hitler também foi, mas seus sofrimentos serão ainda piores.
1 - Hebreus 10:29 fala de mais severo castigo para aqueles
que blasfemam, que desprezam com zombaria o que que
Cristo fez pela salvação do homem...
2 - É o mesmo princípio estabelecido em Lucas 12:47-48.
O homem será julgado em conformidade ao privilégio que
teve de ouvir.
3 - Talvez a passagem mais significativa, e que estabelece
de forma definitiva a maior severidade de pena para os que
mais rejeitam o Evangelho, seja Mateus 11:22-24 (Sl 62:12;
Jr 32:19 Ez 18:30-32)
4 - Esta foi a exortação de Jesus quanto à Sua Segunda
Vinda - Mateus 16:27 e Apocalipse 20:12.
5 - Pedro, em 2 Pedro 2:21-22, também falou que era melhor nunca ter ouvido do que rejeitar o que ouviu.
6 - Os hipócritas não foram poupados desse juízo mais
severo - Marcos 12:40 e Mateus 23:14-15.
Portanto, a Bíblia Sagrada estabelece que todos os homens
que não crerem em Jesus Cristo como único Senhor e todosuficiente Salvador pessoal de suas vidas, não crendo em seu
interior e, portanto, não confessando-O com a boca, isto é,
publicamente, serão condenados à eternidade de sofrimento e
dor, sem esperanças. E que estes sofrimentos serão em maior
intensidade em conformidade com o privilégio que tiveram em
vida de ouvir o Evangelho e segui-lo.
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