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Os Salvos vão Viver no Céu? 
(2ª Edição – Agosto de 2013) 

 
Na sequência do estudo da semana passada, sobre o Galardão dos Salvos, onde escrevemos 

sobre a herança daqueles que andam no Caminho do Todo-Poderoso, vamos hoje dar 

continuidade a esse tema específico.   

Existem várias teorias sobre qual será a recompensa dos santos e também sobre 

acontecimentos futuros. Serão verdadeiras, ou meras especulações do grosso do 

"cristianismo"? 

 

Algumas das teorias ensinadas: 

 

• 144 mil fiéis formam uma elite e vão morar no céu; o restante, a grande multidão, fica na 

Terra. 

 

• Após um rapto secreto os salvos passarão sete (toda a tribulação) ou três anos e meio 

(metade da tribulação) no céu, depois voltarão e aqui reinarão. Neste tempo reina aqui um 

anticristo. 

 

• A Igreja/congregação será levada ao céu e lá viverá por mil anos, regressando à Terra, 

depois deste período. A terra ficará vazia por mil anos. 

 

• Os santos serão levados da terra ao céu no arrebatamento e lá passarão a eternidade! 

 

Estas são algumas das teorias avançadas por alguns grupos “cristãos” que estudam a Bíblia 

Sagrada. Mas será que essas teorias encontram respaldo nas Sagradas Escrituras? A Palavra 

não nos apresenta teorias, mas sim factos, e por isso iremos analisar cada uma dessas 

teorias, tendo por base a Bíblia Sagrada.  

 

Além destas teorias, há ainda quem defenda (nomeadamente a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia e algumas ramificações desta), que a terra será a herança sim, mas do povo 

judeu, e que o céu será a herança da igreja.  

Ou seja, fazem uma distinção entre a igreja, e Israel, ignorando o facto de que, haverá um 

rebanho e um pastor (João 10:16), e apenas uma oliveira da qual fazem parte ramos 

naturais, e enxertados, mas todos eles, naturais ou enxertados, são Israel, e herdeiros 

conforme a promessa (Gálatas 3:29). Não há dois povos com heranças diferentes, há sim 

um povo - Israel - que herdará a terra, conforme prometido a Abraão, o pai de todos os 

que crêem. Veja o estudo “Quem é Israel?” e o estudo “Os Estrangeiros continuam a ser 

gentios na Nova Aliança?” 

 

Vejamos que o texto de João 10:15-16 diz-nos: "Assim como o Pai me conhece a mim, também 

eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.  Ainda tenho outras ovelhas que não são 

deste aprisco; também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um 

rebanho e um Pastor." 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/o-galardatildeo-dos-salvos.html
http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/quem-eacute-israel.html
http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/uploads/1/4/2/3/14238883/os_estrangeiros_continuam_a_ser_gentios_na_nova_aliana.pdf
http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/uploads/1/4/2/3/14238883/os_estrangeiros_continuam_a_ser_gentios_na_nova_aliana.pdf
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Ou seja, o povo de YHWH, Israel, é comparado a um rebanho de ovelhas, do qual Yeshua 

é o Pastor, mas vemos que existem ainda outras ovelhas, que lhes serão ajuntadas, as 

ovelhas de outro aprisco (que vêm das nações e aceitam o testemunho de Yeshua). Como 

sabemos as tribos de Israel, espalharam-se pelas nações, a maioria das quais perderam a 

sua identidade Israelita, ou seja, ao longo dos séculos, esqueceram-se de quem realmente 

são. Essas ovelhas perdidas da casa de Israel têm vindo a ouvir a Voz do chamamento do 

Pastor - Yeshua, e essa mesma voz será ouvida pelas outras ovelhas que não são israelitas 

naturais, mas que se ajuntarão a esses porque ouvirão que YHWH é com eles, como vemos 

em Zacarias 8:23: 

"Assim diz YHWH dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de todas 

as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos 

convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco."  

A ideia do "céu" como promessa aos salvos sempre foi aceite pela maioria das religiões, 

sem ser questionada. No entanto, o que nos dizem as Escrituras? Qual o profeta ou 

apóstolo, ao revelar o plano de YHWH para a humanidade, que apresenta tal promessa? 

O céu, segundo a Bíblia Sagrada, é o Trono do Eterno, e a sede do Seu governo. A Terra, 

sim, é que foi destinada para habitação dos homens:  

"Sede benditos de YHWH, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus de YHWH; mas a 

terra, deu-a ele aos filhos dos homens." (Salmos. 115:15,16). 

Haja o que houver, Deus vai cumprir à risca os Seus planos e a Sua vontade, 

independentemente da pregação e das promessas religiosas: "Mas os mansos herdarão a 

terra, e se deleitarão na abundância de paz" (Salmos 37:9). 

Adão poderia estar vivo até hoje a dominar sobre os demais viventes, se tivesse sido fiel à 

instrução de YHWH. A sua opção mudou tudo e determinou as condições em que vivemos 

actualmente. 

 

Desigualdades sociais, doenças incuráveis, guerras e destruição do meio ambiente, são 

frutos desta escolha. São as consequências de uma vida de conhecimento do pecado, ao 

invés de uma vida submissa à instrução Daquele que Tudo Sabe. Em breve veremos 

grandes transformações! O Santo e Rei de Israel mudará tudo, e aqui na terra, será o lar 

dos remidos, para sempre! 

Alguns factos que demonstram que a herança será a terra 

 

1. Deus não deu o céu aos homens: "Os céus são os céus de YHWH, mas a terra, deu-a 

Ele aos filhos dos homens." (Salmos 115:16)  

 

2. O Céu é o trono de Deus: "O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés; que 

casa me edificareis, diz YHWH, ou qual é o lugar do meu repouso?" (Actos 7:49)  

 

3. Na Terra habitarão os que esperam em YHWH: "Porque os malfeitores serão 

exterminados, mas os que esperam no YWHW possuirão a terra." (Salmos 37:9) 
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4. Os justos herdarão a Terra: "Os justos herdarão a terra e nela habitarão para 

sempre." (Salmos 37:29)  

 

5. Yeshua e David disseram que os mansos herdarão a Terra: "Bem-aventurados os 

mansos, porque herdarão a terra." (Mateus 5:5); "Mas os mansos herdarão a terra e se 

deleitarão na abundância de paz." (Salmos 37:11) 

6. Os remidos pelo Mashiach aqui reinarão: "E para o nosso Deus os fizeste reis e 

sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra." (Apocalipse 5:10)  

 

7. Na Terra habitarão os eleitos do Senhor: "...e os meus eleitos herdarão a terra e os 

meus servos habitarão nela." (Isaías 65:9) 

 

8. Os sinceros não serão removidos daqui: "Porque os rectos habitarão a terra, e os 

íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão 

dela desarraigados." (Provérbios 2:21) A Terra é o limite para habitação do homem: "De um 

só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos 

previamente estabelecidos e os limites da sua habitação." (Atos 17:26) 

 

9. O homem é da Terra: "Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o 

homem, que é da terra, já não infunda terror." (Salmos 10:18) 

 

10. Ninguém poderia seguir Yeshua ao Céu:  

 

a) Nem os judeus incrédulos: "De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós 

me procurareis, mas perecereis no vosso pecado; para onde eu vou vós não podeis ir. Então 

diziam os judeus; Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou 

não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá debaixo, eu sou lá de cima; vós sois desse mundo, eu 

desse mundo não sou." (João 8:21-23). Ver também cap. 7:33-34. 

 

b) Nem os judeus, Seus próprios discípulos: Filhinhos, ainda por um pouco estou 

convosco; buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós 

outros: para onde eu vou, vós não podeis ir." (João 13:33) 

 

11. Yeshua ensinou que o Reino virá, não que nós iremos para ele: "Portanto, vós 

orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino; faça-se a tua vontade,assim 

na terra como no céu." (Mateus 6:9) 

 

12. Yeshua prometeu-nos lugar no trono dEle:"Ao vencedor, lhe concederei que se 

assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu 

trono." (Apocalipse 3:21). Nota: Yeshua está actualmente no trono do Pai e não no dEle!  
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13. O Reino de Yeshua será aqui na Terra: "Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e 

eles colherão do seu Reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniqüidade. E lançá-

los-ão na fornalha de fogo; ali, haverá pranto e ranger de dentes." (Mateus 13:41, 42) 

 

Onde estão os causadores de escândalos e os que cometem iniquidade actualmente? Eles 

contaminam o Reino de Yeshua e por isso serão removidos da Terra! 

  

15. O Trono de David, na Jerusalém terrena, será ocupado por Yeshua: "...e pôr-lhe-

ás o nome de Yeshua...e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará 

eternamente na casa de Jacó (Israel e Jerusalém), e o seu Reino não terá fim." (Lucas 1:31-

33). 

  

"Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida...pois ali estão os tronos do juízo, os 

tronos da casa de Davi." (Salmos 122:3,5) 

 

"Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu 

e foi sepultado. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que D-us lhe havia prometido com 

juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne,levantaria o Cristo, para o assentar 

sobre o seu trono." (Atos 2:29, 30)  

 

16. Yeshua vai ocupar este trono quando voltar: "E, quando o Filho do Homem vier em 

sua glória, e todos os santos anjos, com ele, então, se assentará no trono da sua 

glória." (Mateus. 25:31)  

 

17. Os ímpios serão tirados da Terra: "Mas os perversos serão eliminados da terra, e os 

aleivosos serão dela desarraigados." (Provérbios. 2:22) 

 

"Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do 

século.Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu Reino tudo o que 

causa escândalo e os que cometem iniqüidade." (Mateus 13:40,41) 

 

18. A Terra é reino e o lugar do governo de Yeshua: "Eis que vêm dias, diz o Eterno, em 

que levantarei a Davi um Renovo justo; sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e 

a justiça na terra." (Jeremias. 23:5) 

 

"E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o 

servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que 

não será destruído." (Daniel 7:14) 

 

19. O Reino é debaixo dos céus; portanto, na terra:  
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"E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo 

dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e 

lhe obedecerão." (Daniel 7:27)  

 

20. Somos trigo ou filhos do reino e aqui ficaremos: "O campo é o mundo; a boa 

semente são os filhos do reino; o joio são os filhos do maligno." (Mateus 13:38). 

 

"Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei 

primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar; mas o trigo, ajuntai-o no meu 

celeiro." (Mateus 13:30). O campo é a Terra e aqui permanecerão os salvos (trigo). 

 

21. O ímpio é joio e ele é que sairá da Terra: "Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta 

que meu Pai celestial não plantou será arrancada." (Mateus 15:13)  

 

22. Yeshua vem para ficar aqui: "Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem 

mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e os esmiuçou...mas a pedra que feriu a estátua 

se fez um grande monte e encheu toda a terra." "Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu 

levantará um reino que não será jamais destruído; e esse reino não passará a outro povo; 

esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre." (Daniel 

2:34,35,44)  

 

Nota: A Pedra volta para o Céu? Não. Antes se torna um grande monte (reino) e enche 

toda a Terra. É o Reino Milenar Messiânico! Este reino não passa mais aos homens, mas 

somente ao Pai, posteriormente (Apocalipse 11:15)  

 

23. Restarão nações após o Armagedom: "Por isso, a maldição consome a terra, e os que 

habitam nela serão desolados; por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos 

homens restarão." (Isaías 24:6).  

 

24. Os salvos reinarão sobre as nações sobreviventes do Armagedom e as que se 

formarem durante o Milênio: "Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que 

vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara 

de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de meu 

Pai." (Apocalipse 2:25-27). 

 

25. Durante os mil anos a Terra não ficará vazia: "Ele prendeu o dragão, a antiga 

serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o 

encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se 

acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo." (Apocalipse 20:2-3) 

 

Satanás é preso exatamente porque na terra habitarão nações durante o Milénio! 
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26. As moradas de João 14, vêm para a Terra: "E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova 

Jerusalém, que de Deus descia do céu...E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 

tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o 

mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus." (Apocalipse 21:2-3) 

 

Ninguém vai ao céu para morar na Nova Jerusalém. Ela descerá aqui depois do Milénio e 

então se abrirá aos santos! 

O que realmente faz sentido, é uma interpretação correcta dos textos bíblicos. 

 

Quando Yeshua disse para Pilatos: "o meu Reino não é deste mundo", Ele afirmou que o Seu 

Reino NÃO PERTENCE AO SISTEMA MUNDANO, isto é, corrompido pelo pecado e 

descansando no Maligno. 

 

O Reino de YHWH virá fisicamente, e estabelecer-se-á em Israel. Entrar no Reino significa 

fazer parte dele. Quem é servo de YHWH e vive antes da chegada do “Reino físico”, serve 

a YHWH como um embaixador deste Reino vindouro. 

 

Quem tem o Ruach Hakodesh (Espirito de Santidade) nele, já pertence a esse Reino, pois 

vive em obediência pela fé à Instrução, isto é, aos mandamentos desse Reino, mesmo 

vivendo num mundo corrompido pelo sistema babilónico.  

 

Fazemos parte deste Reino, mas herdá-lo-emos no futuro, aqui na terra. No 

arrebatamento, encontrar-nos-emos com Yeshua nos ares, não na terra, e logo após este 

evento, desceremos com Ele, venceremos com Ele e reinaremos com Ele aqui. O sinónimo 

de arrebatamento não é "ir para o Céu", Atos 8:39 diz:  

 

"E, quando saíram da água, o Espírito de YHWH arrebatou a Filipe, e não o viu mais o 

eunuco; e, jubiloso, continuou o seu caminho." Terá ido ele para o céu? Para onde ele foi 

ARREBATADO? Continuemos a leitura do texto bíblico. 

 

Actos 8:40: "E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas 

as cidades, até que chegou a Cesaréia." 

 

Há uma coisa que não pode fazer sentido para quem estuda correctamente sobre a Palavra: 

É que o Reino não será no céu. 

A Terra foi feita para que a criação humana de YHWH vivesse eternamente para adorá-lO 

e servi-lO. Este propósito foi interrompido pelo pecado, isto é, a transgressão da Lei de 

YHWH. E no tempo determinado, YHWH escolheu um homem para que a partir dele, 

fosse formado um povo que seria luz para as outras nações e bênção para as famílias da 

Terra, Abraão. 
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Dele, descenderia Aquele que, no tempo determinado, redimiria para YHWH não somente 

Israel físico, mas todas as nações que recebessem, pela fé, o Seu testemunho, ou seja, que 

são enxertados na Oliveira cultivada, que é Israel, cuja raiz é Yeshua.  

 

Todas as coisas que envolvem este propósito de YHWH para trazer o homem ao mesmo 

propósito do Éden, tem como finalidade fazer com que todos os homens servissem a 

YHWH. Aqui na terra, este sempre foi e sempre será o plano original de YHWH. 

 

Nunca foi manifestado por YHWH a ideia de fazer com que o homem deixasse a Terra 

para sempre e fosse um dia viver eternamente no Céu. Apocalipse 19:15 diz: "E da sua boca 

saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as REGERÁ com vara de ferro e 

ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso." 

 

REGER = Governar, administrar, dirigir, exercer, como rei, o governo de, reinar em, 

Exercer o mister de rei ou governador, dirigir, governar. 

 

Depois de ferir as nações, Yeshua governá-las-á aqui na terra ou no céu? 

 

É claro que será na terra. Quando Ele se assentará no trono de David em Jerusalém. 

 

O profeta Daniel profetizou sobre a segunda vinda do Mashiach, o Filho do Homem, para 

reinar sobre Israel e todas as nações, sendo o seu reino o único que não terá fim. Nessa 

visão Daniel vê um “Ancião de Dias”, o qual sentou-se sobre um trono de fogo. (Daniel 7: 

9).  

 

“Até que veio nas nuvens do céu um como o Filho do Homem o qual se dirigiu ao Ancião de 

Dias, E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas 

o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que 

não será destruído.” (Daniel 7: 13, 14). Ver também Lucas 21:27. 

 

Se o reinado do Messias é aqui, por que razão a “igreja” estará no céu? A Noiva deve estar 

ao lado do Noivo, certo? O contrário não faz sentido algum. 

 

Com toda a segurança pode-se dizer que o desejo humano de viver nas alturas não nasceu 

dentro da “religião cristã”, mas sim entre homens que viveram uns quatro mil anos antes 

do Messias, começando com os construtores da torre de Babel, os quais estavam 

empenhados em edificá-la até alcançar alturas que os fizessem sentirem-se orgulhosos por 

atingir os seus objectivos.  

O seu empenho e determinação, impulsionou-os a empreender uma obra de incalculáveis 

dimensões, mas também de incalculáveis consequências. Outro exemplo dessa pretensão 

é encontrado nas palavras do rei da Babilónia (Isaías 14: 13) em cuja mente estava o desejo 

de “subir ao céu e colocar o seu trono junto às estrelas de YHWH”. 
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Para esse rei o seu orgulho desmedido tinha alcançado o cume, elevando-se por sobre 

todos os demais reis terrenos, até que parecesse ser o maior de todos, o mais notável e o 

mais glorioso. Mas os resultados não foram diferentes aos obtidos pelos construtores da 

torre, como resposta, pelas suas pretensões, foi humilhado por YHWH. 

 

A mentalidade daqueles e a deste rei era a mesma, e a região onde habitavam era a mesma. 

Assim sendo, sem dúvida, pode se dizer que o empenho de subir ao céu teve origem na 

mente dos antigos babilónios. 

 

Encontraremos o Senhor nos ares 

 

“Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 

encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor”. (1 Tessalonicensses 

4:17). 

 

O que normalmente se vê neste texto é que Yeshua vem desde o terceiro céu à terra, 

estando já nas nuvens, acontecerá à ressurreição dos santos, ao mesmo tempo em que os 

santos vivos são transformados, assim todos os santos sobem a recebê-lo, desta maneira 

estarão com ele para sempre. 

 

O texto não diz que Yeshua vem recolher os seus para levá-los ao céu, como a imaginação 

alegremente supõe. O texto diz o que seu povo sairá a recebê-lo “nas nuvens”, ou seja, no 

primeiro céu, onde se encontram as nuvens. 

 

A frase “e assim estaremos sempre com o Senhor”, tem sido a base para sustentar a ideia de 

que o Messias ao voltar a terra, não tocará o solo, mas que desde as nuvens levantará os 

seus e dali regressa, com eles, ao céu. Contudo, vemos em Zacarias 14:4 que os seus pés 

estarão sobre o Monte das Oliveiras. 

 

Mas com que fundamento é que se alega que 1Tessalonicensses 4:17 é base para se crer que 

o Messias vem para levar os seus ao céu? Na realidade, nem de longe, é isso o que o texto 

diz, e poderemos notar isso claramente, se o examinarmos com imparcialidade, é claro. Se 

esse versículo for lido correctamente, com certeza a conclusão que se chega é totalmente 

contrária à da crença popular. 

 

Observe-se: a declaração paulina usa um advérbio de modo (assim, desse modo, dessa 

maneira), não de lugar (aqui, acolá, etc). Por isso quando Paulo diz: “e assim estaremos 

sempre com o Senhor”, quer dizer: juntos para sempre. A sua declaração não define lugar, 

mas sim modo. Em si, 1Tessalonicenses 4:17 não é base para apoiar a ida dos redimidos ao 

céu. 

 

Igualmente como ocorre com muitos outros versículos, ocorre também com esse. 
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Enquanto o verso diz: “e assim estaremos sempre com o Senhor”, a imaginação muda-o 

totalmente, de modo que ao lê-lo se crê que se diz algo como: “e assim iremos com o 

Senhor para o céu”. 

 

 

O céu é o lugar, por excelência, que todo o homem aspira! O grande ideal de todo o 

“cristão” é que ao morrer irá estar ao lado de nosso Redentor e ao lado do Pai Celestial, 

rodeado de milhões de anjos que com grandiosa felicidade o receberão para desfrutar de 

paz e harmonia, por toda a eternidade. 

 

Com certeza que não existe nenhuma pessoa dentro da religião cristã, disposta a submeter-

se a todas as limitações que o evangelho requer, e que não aspire a ir reinar no céu, quando 

chegar os seus dias de partir desta terra. Nesse argumento até já cheguei a ouvir algumas 

pessoas dizerem: “Se na realidade não é o céu aonde o Senhor me vai levar, então não vale a 

pena tanto esforço por fazer a Sua vontade”. 

 

Certamente YHWH não prometeu o céu a ninguém, como tal, a igreja do primeiro século 

não ensinou que o galardão por excelência para os redimidos fosse esse lugar, a menção 

do céu que às vezes fazem nunca sugere, nem mesmo dão sequer a mínima ideia de que o 

galardão seria este, como prémio pelo seu amor e obediência. 

Se os apóstolos não mencionam o céu como recompensa, isso significa que tal ensino não 

faz parte do plano de salvação. 

  

Além disso, também demonstra que esse ensino se disseminou muitas décadas depois da 

morte deles. Na realidade desconhece-se quem é que começou a fundamentar essa ideia, 

e parece que sua introdução foi vista como benéfica, já que nunca foi motivo de discussão 

entre os “líderes” da igreja.  

Dessa maneira nasceu a ideia de ir ao céu, e veio a espalhar-se fortemente como doutrina 

“cristã”, a qual hoje em dia não é discutida, nem a sua validade. Tornou-se como uma 

verdade. 

 

A crença do céu como recompensa é tão cheia de caridade e benevolência, que mesmo 

estando ainda o corpo do falecido a ser velado, se diz como seguro que a sua alma já se 

encontra no céu, gozando de felicidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Estas razões fundamentadas nos escritos sagrados que citamos acima, demonstram 

indubitavelmente que os profetas e apóstolos estavam seguros do estabelecimento do 

Reino de Deus na Terra e desconheciam totalmente esta teoria de que os fiéis iriam morar 

algum tempo no Céu. 

Yeshua ascendeu aos Céus para tomar posse deste Reino. 
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Hoje está assentado no trono do Pai. Voltará para se assentar no Seu próprio trono, o trono 

de Sua glória. "E quando o Filho do homem vier em Sua glória, e todos os santos anjos com 

Ele, então se assentará no trono de Sua glória". (Mateus 25:31; Apocalipse 3:21) 

 

Com a vinda de Yeshua, cumprir-se-á o mistério de Deus, anunciado aos Seus santos 

profetas (Apocalipse 10:7), ou seja, os reinos terrenos Lhe serão entregues, e Ele dominará 

toda a Terra: 

 

"E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve vozes no céu que diziam: Os reinos do 

mundovieram a ser de nosso Senhor e de Seu Cristo, e Ele reinará para todo 

sempre." (Apocalipse 11:15); 

 

"O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será seu 

nome." (Zacarias 14:9) 

 

O resto de Israel exercerá trabalho missionário entre os sobreviventes das nações e os que 

nascerem no Milénio. Os salvos, ou seja, os que ressuscitaram na 1ª ressurreição, serão reis 

e sacerdotes, governando com Cristo estas nações: 

 

"E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo 

dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e 

lhe obedecerão." (Daniel 7:27) 

 

Esta é a pura verdade sobre o Reino de Deus. Não existe um tempo de morada nos Céus! 

O Milénio, ou os dias do Mashiach, será na Terra e é o próximo reino mundial governado 

pelo Messias Yeshua e os Seus santos: "E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes; e 

eles reinarão sobre a terra." (Apocalipse 5:10). Neste tempo a Terra será restaurada, e após 

essa restauração de 1000 anos, a terra voltará ao estado original do Éden. 

Shalom. 


