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Recapitulação 
Aparentes Discrepâncias
• Entre evangelhos
• Sibecai ou Mebunai?
• Libertação de Joaquim
• Quantidade de 

Soldados

Aparentes Conflitos com 
a Ciência
• Idade do Universo, 

Terra e Homem
• O dia em que a Terra 

parou
• Dilúvio Global

APARENTES CONFLITOS COM 
A CIÊNCIA (Continuação)

Seria Possível Salvar Toda A 
Biodiversidade Animal Em Uma 

Arca Daquele Tamanho?

Dimensões da Arca
• Gn 6:14 Faze uma arca de tábuas de cipreste;

nela farás compartimentos e a calafetarás com
betume por dentro e por fora.15 Deste modo a
farás: de trezentos côvados será o comprimento;
de cinquenta, a largura; e a altura, de trinta.16
Farás ao seu redor uma abertura de um côvado
de altura; a porta da arca colocarás lateralmente;
farás pavimentos na arca: um em baixo, um
segundo e um terceiro.
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Dimensões da Arca

300 côvados 
(133,2 m)

50 côvados 
(22,2 m)

30 côvados 
(13,32 m)

39.387.000 litros (39.387 m3)
3 pavimentos de 2.957 m2

8.871 m2 de área total

Problema
• Estimativas recentes (2011)1 afirmam que há

8,7 milhões de espécies sobre a Terra (margem
de erro: 1,3 milhão a mais ou a menos )
–6,5 milhões terrestres e 2,5 milhões marinhas
–Há vários questionamentos no meio científico

• Estudo mais recente (2013)2 propõe 5 ± 3
milhões
• Ou seja, ninguém sabe!

1- http://agencia.fapesp. br/cie ntis tas_ca lcul am_quan tas_es pecies_ex istem/14383/
2-http://www.scientificamerica n.c om/articl e/are-we-any-cl oser-to-knowi ng-how-many-speci es-there-are-on-earth/

Problema
• Há cerca de 1,25 milhões de espécies terrestres

catalogadas e 250 mil marinhas 1.
• Há ainda cerca de 700 mil descritas e ainda não

publicadas 1

1- http://agencia.fapesp.br/cientistas_calculam_quantas_especies_existem/14383/

Problema
• Os milhões de espécies terrestres (que ninguém

sabe quantas são) não caberiam em uma arca de
8.871 m2

Causas do Problema
• Assumir que toda essa biodiversidade animal

teria que ser salva pela arca
• As estimativas consideram todos os animais

unicelulares, anfíbios, insetos, moluscos, etc. que
sobreviveriam ao dilúvio em ovos ou de outras
maneiras
• As estimativas são especulativas
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Solução
• Gn 7:13 Nesse mesmo dia entraram na arca Noé,

seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as
mulheres de seus filhos;14 eles, e todos os
animais segundo as suas espécies, todo gado
segundo as suas espécies, todos os répteis que
rastejam sobre a terra segundo as suas espécies,
todas as aves segundo as suas espécies, todos os
pássaros e tudo o que tem asa.

Solução
• É impossível estimar com precisão quantas

espécies entraram na arca, mas não foi toda a
biodiversidade animal - foi muito menos
• A maioria das espécies de animais é de porte

bem pequeno
• Há somente cerca de 290 espécies maiores que

uma ovelha 1, e que poderiam ser transportadas
como filhotes bem pequenos

1- Archer (1998, p. 90)

Solução
• As dimensões da arca são mais do que suficientes para

acomodar as todas as espécies de maior porte conhecidas
atualmente (5.513 mamíferos, 10.425 pássaros, 10.038
répteis, etc.)1 mais os insetos e os outros animais bem
pequenos que não sobreviveriam ao dilúvio
• Na média, seria necessário menos de 3 casais por m2 para

acomodar os números acima (animais maiores)
• Sobraria muito espaço para os demais animais pequeninos

que não sobreviveriam ao dilúvio
1- https://www.currentresults.com/Environment-Facts/Plants-Animals/number-species.php

AFIRMAÇÕES DIFÍCEIS DE 
ACREDITAR

Uma Terra De Gigantes 
Onde Anjos Fazem Sexo?

Uma Terra De Gigantes?
• Gn 6:4 Ora, naquele tempo havia gigantes na

terra; e também depois, quando os filhos de Deus
possuíram as filhas dos homens, as quais lhes
deram filhos; estes foram valentes, varões de
renome, na antiguidade.
• Jó 1:6 Num dia em que os filhos de Deus vieram

apresentar-se perante o SENHOR, veio também
Satanás entre eles.
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Veja Que Notícia! Problemas
• As histórias de gigantes que conhecemos são

todas mitológicas
• Será que a Bíblia também está contaminada com

estes mitos?
• Como poderiam anjos se reproduzirem com

mulheres?

Causas dos Problemas
• Falta de entendimento do termo <05303> נפיל

nefil - que só aparece aqui em em Nm 13:33
• Pressuposições sobre "gigantes" formadas a

partir dos mitos conhecidos

Causas dos Problemas

Solução 1 - Gigantes
• <05303> Nefil - Estatura elevada
• Homens de grande estatura - guerreiros valentes

e fortes

Solução 1 - Gigantes
Gigante (Aurélio)
1. Designação comum a seres fabulosos, de forma
ger. humana e monstruosa, de estatura colossal, e
que, nas diversas mitologias, surgem nos tempos
primordiais, empenhando-se em lutas, em obras
extraordinárias, etc.
2. Homem de elevada estatura e/ou grande
corpulência.
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Solução 2 - Filhos de Deus
• Que filhos de Deus são estes?
• Mt 22:30 Porque, na ressurreição, nem casam,

nem se dão em casamento; são, porém, como os
anjos no céu.
• Anjos não tem e não fazem sexo
–Casamentos cosmologicamente mistos não são

possíveis!

Solução 2 - Filhos de Deus
• Há, portanto, 2 possibilidades:
–Casamentos religiosamente mistos (homens do

povo de Deus com mulheres pagãs)
•Elohim<0430> significaria Deus

–Casamentos socialmente mistos (f ilhos de
aristocratas com a plebe)
•Elohim pode significar Governantes, Juízes
•Ex 21:6 Então, o seu senhor o levará aos juízes<0430>

Uma Jumenta Falante?

Uma Jumenta Falante?
• Nm 22:27 Quando a jumenta viu o anjo do

Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se
a ira de Balaão, que bateu nela com a sua
vara.28 Então o Senhor abriu a boca da jumenta,
e ela disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz, para
você bater em mim três vezes?29 Balaão
respondeu à jumenta: Você me fez de tolo! Quem
dera eu tivesse uma espada na mão; eu a mataria
agora mesmo...

Uma Jumenta Falante?
• Nm 22:30 Mas a jumenta disse a Balaão: Não

sou sua jumenta, que você sempre montou até o
dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso
com você? Não, disse ele.

Problema
• As histórias de animais falantes que conhecemos

são todas mitológicas
• Será que a Bíblia também está contaminada com

estes mitos?
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Causas do Problema
• Pensamento naturalista que nega a possibilidade

de milagres em um mundo regido por leis e
forças naturais
• Subestimar a onipotência de Deus

Solução
• Deus fez a jumenta falar
• Um milagre, tal como tantos outros que a Bíblia

narra!

Um Morto Falou?

Um Morto Falou?
• 1Sm 28:3 Já Samuel era morto, e todo o Israel o

tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que
era a sua cidade; Saul havia desterrado os
médiuns e os adivinhos...5 Vendo Saul o
acampamento dos filisteus, foi tomado de medo,
e muito se estremeceu o seu coração.6
Consultou Saul ao SENHOR, porém o SENHOR
não lhe respondeu...

Um Morto Falou?
• 1Sm 27:15 Samuel disse a Saul: Por que me

inquietaste, fazendo-me subir? 16 Então, disse
Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto
que o SENHOR te desamparou e se fez teu
inimigo?

Problema
• É impossível trazer mortos para que se

comuniquem com vivos
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Causas do Problema
• Pensamento naturalista que nega a possibilidade

de manifestações sobrenaturais em um mundo
regido por leis e forças naturais

Proposta de Solução (1)
• Sabidamente, muitos relatos de sessões

mediúnicas são pura fraude
• Entretanto, há relatos bem convincentes, até

mesmo por parte de cristãos que no passado se
envolviam com espiritismo
• Tais manifestações são o resultado de uma ilusão

(sobrenatural) produzida pelo pai da mentira e
suas hostes malignas

Proposta de Solução (1)
• 2Co 11:14 E não é de admirar, porque o próprio

Satanás se transforma em anjo de luz.
• At 16:16 Aconteceu que, indo nós para o lugar

de oração, nos saiu ao encontro uma jovem
possessa de espírito adivinhador, a qual,
adivinhando, dava grande lucro aos seus
senhores.
• A aparição de Samuel poderia ser uma ilusão

satânica

Proposta de Solução (1)
Objeção:
• O texto não diz que era uma ilusão satânica
• É difícil admitir que Satanás traria uma

repreensão adequada a Saul
–Uma mentira seria mais compatível com esta tese

Proposta de Solução (2)
• A consulta a Samuel pode ter sido real, e

realizada pelo poder de Satanás
• Ou seja, teria sido realmente o espírito de

Samuel que Satanás fez subir dos mortos e se
manifestou ali

Proposta de Solução (2)
Objeção:
• Há evidências bíblicas que demonstram que os

mortos não podem se manifestar aos vivos
• Nem poderes malignos seriam capazes de

transpor a separação entre esses 2 mundos
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Proposta de Solução (2)
• 2Sm 12:23 Porém, agora que é morta, por que

jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a
ela, porém ela não voltará para mim.
–A criança morta não pode voltar!

• Hb 9:27 E, assim como aos homens está
ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois
disto, o juízo.
–Mortos não ficam "zanzando" por aí. Estão

confinados e aguardando o juízo

Proposta de Solução (2)
• Lc 16:26 E, além de tudo, está posto um grande

abismo entre nós e vós, de sorte que os que
querem passar daqui para vós outros não podem,
nem os de lá passar para nós... 31 Se não ouvem
a Moisés e aos Profetas, tampouco se deixarão
persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os
mortos.

Proposta de Solução (2)
• Há um abismo entre os mortos reservados para

condenação e os mortos aguardando para
salvação
• Um morto precisaria ressuscitar para se

comunicar com vivos

Proposta de Solução (3)
• Esta é a mais aceita pelos comentaristas do AT
• A aparição de Samuel foi viabilizada pelo poder

de Deus, que usou a médium (normalmente
fraudulenta) para operar o milagre e trazer
Samuel da morte para repreender Saul

Proposta de Solução (3)
Evidências textuais:
• 12 Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz;

e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste?
Pois tu mesmo és Saul.
–O grito sugere que a mulher ficou apavorada!
–Foi uma grande surpresa par a ela ter realmente

visto a Samuel

Proposta de Solução (3)
Evidência bíblica:
Mt 17:2 E foi transfigurado diante deles; o seu
rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes
tornaram-se brancas como a luz.3 E eis que lhes
apareceram Moisés e Elias, falando com ele.
• Deus já demonstrou tal poder
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Proposta de Solução (3)
Objeção:
• O texto não afirma que a Samuel foi trazido dos

mortos pelo poder de Deus

Proposta de Solução (4)
• Samuel não voltou dos mortos, mas foi uma visão

que Deus deu àquela médium

Proposta de Solução (4)
Evidências textuais:
• 13 Respondeu-lhe o rei: Não temas; que vês?

Então, a mulher respondeu a Saul: Vejo um deus
que sobe da terra.14 Perguntou ele: Como é a
sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um
ancião e está envolto numa capa. Entendendo
Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em
terra e se prostrou.

Proposta de Solução (4)
Evidências textuais:
• 13 Respondeu-lhe o rei: Não temas; que vês?

Então, a mulher respondeu a Saul: Vejo um deus
que sobe da terra.
–A mulh er não tinha reconhecido a Samuel, só via

um ser espiritual se manifestando
–Saul "entendeu" que era Samuel
–Deus reprendeu a Saul através de uma visão que

Ele deu àquela médium

Proposta de Solução (4)
Evidências textuais:
• Saul não viu (e provavelmente) não ouviu a

Samuel
• A médium ficou muito surpresa com a visão
• Todo o diálogo foi reproduzido a partir da visão

que a médium teve

Proposta de Solução (4)
Objeção:
• O texto não afirma que a visão de Samuel que a

médium teve foi operada pelo poder de Deus
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Soluções Propostas - Resumo
• 1. Uma ilusão promovida pelo poder das trevas
–Desfecho incompatível (Pouco Plausível)

• 2. Uma aparição real pelo poder das trevas
–Satanás não tem esse poder (Implausível)

• 3. Uma aparição real pelo poder de Deus
–Deus teria essa capacidade. (Plausível)

• 4. Uma visão de Samuel dada por Deus à médium
–Deus usou visões inúmeras vezes. (Plausível)

DIFICULDADES DE 
INTERPRETAÇÃO

Quem Cair Não Pode Voltar A
Se Arrepender?

Hb 6:4-8
• Hb 6:4 É impossível, pois, que aqueles que uma

vez foram iluminados, e provaram o dom
celestial, e se tornaram participantes do Espírito
Santo,5 e provaram a boa palavra de Deus e os
poderes do mundo vindouro,6 e caíram, sim, é
impossível outra vez renová-los para
arrependimento, visto que, de novo, estão
crucificando para si mesmos o Filho de Deus e
expondo-o à ignomínia.

Hb 6:4-8
• Hb 6:7 Porque a terra que absorve a chuva que

frequentemente cai sobre ela e produz erva útil
para aqueles por quem é também cultivada
recebe bênção da parte de Deus;8 mas, se
produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto
está da maldição; e o seu fim é ser queimada.

Dificuldades
• O texto se refere a salvos que perdem a salvação

ou a quem nunca foi salvo?
• O que significa cada uma das experiências

descritas por estes em questão?
• O que significa o desfecho apresentado a estes?
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Propostas de Solução
• Calvinista
–"TULIP" - soberania sem livre arbítrio
• Arminiana
–Livre arbítrio sem soberania

• Moderada
–Texto bíblico sem paradigmas não bíblicos

Solução Calvinista (Não Recomendada)
• Devido à sua convicção na doutrina da

Perseverança dos santos (o P da TULIP) e na
doutrina da segurança eterna, advogam que o
texto se refere a perdidos que nunca foram
salvos, e não a crentes. Trata dos que
"professam" o cristianismo sem serem
realmente convertidos

Solução Calvinista (Não Recomendada)
• A "iluminação" - foram evangelizados e

devidamente iluminados pelo Espírito (mas sem a
conversão).
• O "experimentarem" dádivas celestiais -

ocorreu por estarem no meio da igreja
(respingou lhes bênçãos!),

Solução Calvinista (Não Recomendada)
• Se "associaram" ao ES enquanto este operava

(ex: o ES pode fazer até uma pregação de um
descrente frutificar)

Solução Calvinista (Não Recomendada)
• "Provar" a boa Palavra - praticaram princípios

bíblicos e se beneficiaram
• "Provar" os poderes do mundo vindouro -

presenciaram o poder vindo do reino eterno se
manifestando

Solução Calvinista (Não Recomendada)
• "Cair" - cair em pecados - não perseverar na

santidade. Adotar hábitos pecaminosos como
estilo de vida. Esta é uma evidência de que tal
pessoa não é um eleito de Deus.
• A "impossibilidade de serem renovados para

arrependimento" - seu endurecimento mesmo
depois de todas estas experiências revela que os
tais nunca foram crentes. Ficaram "disfarçados"
por um tempo, mas como Deus não os
predestinou, finalmente caíram no pecado
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Solução Calvinista (Não Recomendada)
• Estariam "crucificando novamente para si" e

"desonrando publicamente" o Senhor
–Uma vez que são descrentes desmascarados que

rejeit am o Senhor, ficar insistindo com eles seria
como ficar matando e envergonhando o Senhor que
é sistematicamente rejeitado por um não
predestinado.

Solução Calvinista (Não Recomendada)
• "Maldição" ser "queimada" - condenação

incondicional. Não são eleitos - não adianta nem
fingir que são crentes. Foram predestinados por
Deus ao fogo eterno. Não tem chance de se
arrepender.
• O fato de não "perseverarem" é somente uma

evidência inconteste da sua perdição
preordenada por Deus

Solução Arminiana (Não Recomendada)
• Devido à sua convicção na possibilidade de perda

de salvação, advogam que o texto se refere a
excrentes que perderam a sua salvação, e não a
descrentes.
• Para os Arminianos, a salvação é totalmente

dependente do livre arbítrio. Um crente tem a
liberdade e a possibilidade de "deixar de querer
crer". Assim, o mesmo perde a salvação que um
dia recebeu.

Solução Arminiana (Não Recomendada)
• A "iluminação" - foram evangelizados e

devidamente iluminados pelo Espírito, e se
converteram de fato.
• O "experimentarem" dádivas celestiais - refere-

se a dons de Deus, exclusivo para os convertidos.

Solução Arminiana (Não Recomendada)
• Se "tornaram participantes" do ES -
–Alguns arminianos creem que foram hab itados pelo

Espírito Santo, como todo crente
–Outros arminianos pentecostais creem que são

crentes, mas n ão ch egaram a ser batizados com o
Espírito Santo (o que para eles ocorre somente
com quem fala em línguas - uma segunda
experiência após a conversão)

Solução Arminiana (Não Recomendada)
• "Provar" a boa Palavra - praticaram princípios

bíblicos e se beneficiaram, como todo crente
• "Provar" os poderes do mundo vindouro -

presenciaram o poder vindo do reino eterno se
manifestando em suas próprias vidas, como todo
crente.
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Solução Arminiana (Não Recomendada)
• "Cair" - significaria apostatar da Fé - tornaram-

se apóstatas. Por causa do livre arbítrio,
decidiram abandonar a fé
• A "impossibilidade de serem renovados para

arrependimento" - uma vez que abandonaram a
Fé, perderam a chance de se arrependerem pela
segunda vez para serem novamente salvos

Solução Arminiana (Não Recomendada)
• Estariam "crucificando novamente para si" e

"desonrando publicamente" o Senhor
–Uma vez que eram crentes que se tornaram

apóstatas n egando o Senhor, seria desonroso para
o Senhor dar uma 2ª chance a quem o desprezou.
Seria como crucif icar o Senhor novamente -pois a
primeira oferta foi rejeitada.

Solução Arminiana (Não Recomendada)
• "Maldição" ser "queimada" - Estão destinados

para juízo eterno. Deus não recebe apóstatas de
volta.

Solução Moderada (Recomendada)
• Recomenda-se evitar esses extremos

"contaminados" pelas óticas das respectivas
teologias sistemáticas (que ocasionalmente vão
além da Bíblia ou não deveriam ser aplicadas a
alguns textos - interpretações "viciadas")
• Examinemos cuidadosamente o texto, e

submetamos o mesmo ao escrutínio da própria
epístola e do Novo Testamento

Derrubando Premissas Sistemáticas
1. Um crente pode não perseverar em santidade
–1Co 3:1 Eu, porém, irmãos, não vos pude falar

como a espir ituais , e sim como a carnais, como a
crianças em Cristo. 2 Leit e vos dei a b eber, n ão
vos dei alimento só lido; porque ainda não podíeis
suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda
sois carnais . 3 Porquanto, havendo entre vós
ciúmes e contendas, n ão é assim que sois carnais e
andais segundo o homem?

Derrubando Premissas Sistemáticas
1. Um crente pode não perseverar em santidade
–1Co 5:1 Geralmente, se ouve que há entre vós

imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo
entre os gentios...
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Derrubando Premissas Sistemáticas
1. Um crente pode não perseverar em santidade
–1Co 5:9 Já em carta vos escrevi que não vos

associásseis com os impuros;10 refiro-me, com
isto, n ão propriamente aos impuros deste mundo,
ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras;
pois, neste caso, teríeis de sair do mundo...(segue)

Derrubando Premissas Sistemáticas
1. Um crente pode não perseverar em santidade
–1Co 5: 11 ...Mas, agora, vos escrevo que n ão vos

associeis com alguém que, d izendo-se irmão , for
impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou
beberrão, ou roubador; com esse tal, n em ainda
comais.12 Pois com que direito haveria eu de
julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro?

Derrubando Premissas Sistemáticas
1. Um crente pode não perseverar em santidade
• Hb 12:25 Cuidado! Não rejeitem aquele que fala.

Se os que se recusaram a ouvir aquele que os
advertia na terra não escaparam, quanto mais
nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte
dos céus?...(segue)

Derrubando Premissas Sistemáticas
1. Um crente pode não perseverar em santidade
–Hb 12:28 ...Portanto, já que estamos recebendo

um Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim,
adoremos a Deus de modo aceitável, com
reverência e temor,29 pois o nosso Deus é fogo
consumidor!

Derrubando Premissas Sistemáticas
2. Salvação não pode ser "perdida"
–Jo 10: 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz;

eu as conheço , e elas me seguem.28 Eu lhes dou a
vida eterna; jamais perecerão, e n inguém as
arrebatará da minha mão.29 Aquilo qu e meu Pai
me deu é maior do que tudo; e da mão do Pai
ninguém pode arrebatar.

Derrubando Premissas Sistemáticas
2. Salvação não pode ser "perdida"
–Jo 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a

mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o
lançarei fora.
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Derrubando Premissas Sistemáticas
2. Salvação não pode ser "perdida"
–Rm 8:1 Agora, pois, já n enhuma condenação h á

para os que estão em Cristo Jesus... 38 Porque eu
estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, n em os principados, nem as coisas
do presente, nem do porvir, nem os poderes,39
nem a altura, n em a profundidade, nem qualquer
outra criatura poderá separar-nos do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Derrubando Premissas Sistemáticas
3. A linguagem para descrever a disciplina de

crentes é de extremo rigor
– 1Co 5:3 Eu, na verdade, ainda que ausente em

pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei,
como se estivesse presente, que o autor de tal
infâmia seja,4 em nome do Senhor Jesus,
reunidos vós e o meu espírito, com o poder de
Jesus, nosso Senhor,5 entregue a Satanás para
a destruição da carne, a fim de que o espírito
seja salvo no Dia do Senhor Jesus.

Derrubando Premissas Sistemáticas
3. A linguagem para descrever a disciplina de

crentes é de extremo rigor
– Mt 18:15 Se teu irmão pecar contra ti, vai

argüi-lo entre t i e ele só. Se ele te ouvir,
ganhaste a teu irmão.16 Se, porém, não te
ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas,
para que, pelo depoimento de duas ou três
testemunhas, toda palavra se estabeleça.17 E,
se ele não os atender, d ize-o à igreja; e, se
recusar ouvir tamb ém a igreja, considera-o
como gentio e publicano.

Derrubando Premissas Sistemáticas
3. A linguagem para descrever a disciplina de

crentes é de extremo rigor
– 1Co 3:13 man ifesta se tornará a obra de cada

um; pois o Dia a demonstrará, porque está
sendo revelada pelo fogo; e qual seja a obra de
cada um o próprio fogo o provará.14 Se
permanecer a obra de alguém que sobre o
fundamento edificou, esse receberá
galardão;15 se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano; mas esse mesmo será salvo,
todavia, como que através do fogo.

Derrubando Premissas Sistemáticas
3. A linguagem para descrever a disciplina de

crentes é de extremo rigor
– Hb 10:26 Porque, se vivermos

deliberadamente em pecado, depois de termos
recebido o pleno conhecimento da verdade, já
não resta sacrifício pelos pecados;27 pelo
contrário, certa expectação horrível de juízo e
fogo vingador prestes a consumir os
adversários.28 Sem miser icórdia morre pelo
depoimento de duas ou três testemunhas quem
tiver rejeitado a lei de Moisés...

Derrubando Premissas Sistemáticas
3. A linguagem para descrever a disciplina de

crentes é de extremo rigor
– Hb 10:...29 De quanto mais severo cast igo

julgais vós será considerado d igno aquele que
calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o
sangue da aliança com o qual foi santif icado, e
ultrajou o Esp írito da graça? 30 Ora, nós
conhecemos aquele que disse: A mim pertence
a vingança; eu retribuirei. E outra vez: O
Senhor julgará o seu povo.31 Horrível coisa é
cair nas mãos do Deus vivo.
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Solução Moderada (Recomendada)
Trata-se de crentes.
• A "iluminação" - foram evangelizados e

devidamente iluminados pelo Espírito. Foram
convertidos.
• O "experimentarem" dádivas celestiais - foram

abençoados por Deus por serem filhos de Deus

Solução Moderada (Recomendada)
• Se "associaram" ao ES pois habitados pelo

Espírito, foram instrumentos do mesmo na Sua
obra de evangelização e edificação da igreja

Solução Moderada (Recomendada)
• "Provar" a boa Palavra - foram praticantes da

Palavra e se beneficiaram disso
• "Provar" os poderes do mundo vindouro -

presenciaram o poder vindo do reino eterno se
manifestando em suas vidas e através de suas
vidas

Solução Moderada (Recomendada)
• "Cair" - voltaram-se ao pecado
–1Co 10: 12 Aquele, pois, que pensa estar em pé

veja que não caia.
–Hb 10:26 Porque, se vivermos delib eradamente

em pecado, depois de termos recebido o pleno
conhecimento da verdade, já não resta sacrifício
pelos pecados

Solução Moderada (Recomendada)
• A "impossibilidade de serem renovados para

arrependimento"
–Impossível que sejam ch amados novamente ao

arrependimento e à fé em Cristo ( impossível pois já
passaram por isso. Conversão é uma só. Não se
evangeliza crentes!)
–Aplicação do assunto que foi tratado no capítulo

anterior

Solução Moderada (Recomendada)
• Hb 5:12 Pois, com efeito, quando devíeis ser

mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes,
novamente, necessidade de alguém que vos
ensine, de novo, quais são os princípios
elementares dos oráculos de Deus; assim, vos
tornastes como necessitados de leite e não de
alimento sólido.13 Ora, todo aquele que se
alimenta de leite é inexperiente na palavra da
justiça, porque é criança.
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Solução Moderada (Recomendada)
• Hb 5:14 Mas o alimento sólido é para os

adultos, para aqueles que, pela prática, têm as
suas faculdades exercitadas para discernir não
somente o bem, mas também o mal.1 Por isso,
pondo de parte os princípios elementares da
doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que
é perfeito, não lançando, de novo, a base do
arrependimento de obras mortas e da fé em
Deus,2 o ensino de batismos e da imposição de
mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo
eterno.

Solução Moderada (Recomendada)
• Estariam "crucificando novamente para si" e

"desonrando publicamente" o Senhor
–"novamente" não está no original
–Um crente não pode ser "reevangelizado". Seria

como crucif icar Cristo só para ele novamente. Uma
desonra ao Senhor, cujo sacr ifício está sendo
desprezado pela obstinação pecaminosa.
–Mesma ênfase do capítulo 10

Solução Moderada (Recomendada)
• Hb 10:26 Porque, se vivermos deliberadamente

em pecado, depois de termos recebido o pleno
conhecimento da verdade, já não resta sacrifício
pelos pecados...29 De quanto mais severo
castigo julgais vós será considerado digno aquele
que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o
sangue da aliança com o qual foi santificado, e
ultrajou o Espírito da graça?

Solução Moderada (Recomendada)
• "Maldição" ser "queimada" - uma linguagem

dura de disciplina e inadequação - compatível
com o resto da epístola e do Novo Testamento
• 1Co 3:15 se a obra de alguém se queimar,

sofrerá ele dano; mas esse mesm o será salvo,
todavia, como que através do fogo.
• 1Co 5:5 ...entregue a Satanás para a destruição

da carne, a fim de que o espírito seja salvo no
Dia do Senhor Jesus.

Solução Moderada (Recomendada)
• Hb 10:27 pelo contrário, certa expectação horrível

de juízo e fogo vingador prestes a consumir os
adversários.
• Hb 10:30 Ora, nós conh ecemos aquele qu e disse:

A mim perten ce a vingan ça; eu retr ibuirei. E outra
vez: O Senhor ju lgará o seu povo .31 Horrível co isa
é cair nas mãos do Deus vivo.
–"Seu povo" - são os crentes!

Solução Moderada (Recomendada)
Síntese:
• O texto trata de convertidos genuínos
• Cair - obst in ação em pecar, desob ediência

petulante, etc. Cair em pecado.
• Impossibilidade de serem "renovados para

arrependimento"
–Essa é uma experiência irrepetível do seu passado

• Resta-lhes uma d iscip lin a r igorosa (cuja lingu agem
é compatível com a própria epístola e com o NT)


