
A Eternidade, a Lei e o 
Messias

as bases de nossa fé!

“E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.” Mateus 25:46.



Introdução:

Normalmente, quando falamos de eternidade, nossa mente trás a
imagem do passo seguinte à nossa morte, à salvação ou à condenação
eterna.

Neste estudo, quero dar um novo sentido à esse senso comum, trazendo
mais claramente o que é a eternidade, e de como ela pode ser refletida já
em nossos dias.

Outro ponto que deve fazer parte desta nossa busca é a compreensão do
papel da Lei e do Messias no processo de salvação, e como ter a
expectativa correta do que é ser salvo?



Eternidade:

O que é Eternidade?
- Propriedade daquilo que é eterno.
- Que não é afetado pelo tempo.
- Atemporal

O que é o tempo?
- Grandeza física atrelada ao movimento, estado ou ordem de eventos.
- Está intrínseco às mudanças ou movimentos da matéria.

Se “eternidade” é aquilo que não é afetado pelo tempo, e o tempo refere-se às
mudanças ou movimentos, podemos concluir que a principal característica do que
é eterno é que ele não sofre mudanças. Tiago testifica a respeito de Deus dizendo:

“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, 
em quem não há mudança nem sombra de variação.” Tiago 1:17.



Eternidade:

Quem é Eterno? Somente Deus é Eterno!
Essa verdade é bem estabelecida na introdução do maior de todos os mandamentos da Torá:

הָוה ֶאָחד הָוה ֱאֹלֵהינּו יְׁ ָרֵאל יְׁ ַמע ִישְׁ שְׁ
"Ouve, Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é UM” Deuteronômio 6:4.

A tradução que temos em nossas bíblias deste verso trás à tona apenas um aspecto da declaração do Shemá, a de que
Adonai é o único Deus, mas a expressão no hebraico é mais profunda do que isso, ela alega que Adonai é UM. A
singularidade apresentada no Shemá expressa também a imutabilidade de Deus.

Por ser Deus UM, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Encontramos este mesmo aspecto nas palavras de Yeshua
quando ele disse:

“Eu e o Pai somos UM.” João 10:30.



Redenção:

Baseados no texto de João 10:25-30 podemos concluir que Deus é imutável, assim
como o Messias, e que a sua imutabilidade assegura a nossa redenção.

Há outros elementos que corroboram a imutabilidade da redenção?

“E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia 
de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; 

porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera.” Gênesis 2:2-3.

A maioria dos teólogos, tanto sabatistas como não sabatistas, defendem que o
sétimo dia da criação figura a redenção futura. A redenção que foi preparada antes
mesmo da queda do homem.

Mas será que há bases concretas para acreditarmos que o sétimo dia da criação
aponta para esta redenção universal e futura?



Redenção:

“Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está 
preparado desde a fundação do mundo” Mateus 25:34.

“E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro 
que foi morto desde a fundação do mundo.” Apocalipse 13:8

“Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: Assim jurei na minha ira que não entrarão no 
meu repouso; embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse 
assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: Não entrarão no 
meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas 

novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, Hoje, dizendo por Davi, muito tempo 
depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse 

dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus.
Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, 

entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.” Hebreus 4:3-11



Redenção:

Deus nos criou embora soubesse que iriamos falhar. E, antes
mesmo da queda do homem, já havia criado a redenção. Antes
mesmo do pecado, o Eterno já havia determinado que o
Messias fosse morto para ser o meio pelo qual a redenção nos
alcançaria.

Porque Deus insistiu em nos criar, mesmo sabendo que iriamos
pecar, e ainda, preparar uma redenção eterna antes mesmo
que pecássemos, redenção essa que custaria o sacrifício de seu
Filho?

Só há uma reposta satisfatória para essa pergunta: Deus nos
amou!

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna.” João 3:16.



O tempo Hoje:
Se a eternidade está preparada desde a fundação do mundo, porque não estamos vivendo nela?

Como vimos, o “tempo” caracteriza-se pela mudança e pelo movimento afetando o elemento.
Trazendo para o nosso estudo, podemos facilmente validar que nós estamos sendo afetados pelo
tempo, tanto em mudanças físicas e cognitivas, como espirituais.

Deus criou-nos na esfera temporal justamente para dar ao homem a capacidade de mudança, o
livre arbítrio. E isto também é prova do amor de Deus. Pois, se Deus não tivesse dado ao homem
opção de escolha, o homem seria apenas um escravo, uma criatura incapaz de também
demonstrar amor. Amor é, acima de qualquer outra coisa, uma escolha!

Deus plantou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem
fizesse uma escolha virtuosa, demonstrando amor pelo seu Criador. Mas havia um risco, a de o
homem escolher errado. Se o homem escolhesse certo, entraria na Reino, se escolhesse errado,
necessitaria da Redenção. Já sabemos qual foi a escolha de Adão, mas ainda estamos debaixo do
tempo, e nós também precisamos fazer nossas escolhas.

Por isso o escritor aos hebreus enfatiza tanto o aspecto do Hoje.



O tempo Hoje:
Se ao homem foi dada a possibilidade de escolha, o que implica em
mudança, o tempo mais importante para nós é o Hoje. Pois é no Hoje que
decidimos qual mudança será implantada em nossas vidas.

“Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como 
na provocação e como no dia da tentação no deserto; quando vossos pais me 

tentaram, me provaram, e viram a minha obra.” Salmos 95:7-9.

No Hoje temos a possibilidade de perpetuar a mudança que será
reverberada na eternidade. O endurecimento do coração é uma
perpetuação da corrupção e da morte eterna, ao passo que o
arrependimento é uma perpetuação da restauração e da vida eterna.

Teshuvah = Caminho de Retorno a Deus!

“Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos; renova os nossos dias 
como dantes.” Lamentações 5:21.

ֶקֶדם ׃ ָנשּוב ַחֵדש ָיֵמינּו כְׁ הָוה ֵאֶליָך וְׁ ֲהִשיֵבנּו יְׁ



Porque uma condenação eterna para pecados 
temporais?
Muitos já se fizeram essa pergunta, e as respostas equivocadas para essa pergunta geraram doutrinas estranhas como a
doutrina do purgatório, e da reencarnação kardecista.

A pergunta é justa, mas a resposta deve ser encontrada nas Escrituras. A razão para uma condenação eterna não é
meramente por causa dos pecados temporais, mas por causa do caminho que a falta de arrependimento conduz.

Yeshua foi claro quanto ao que condena o homem:

“E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas 
obras eram más.” João 3:19.

O endurecimento do coração, por amar mais aos pecados do que a Deus, conduz o homem a uma condição permanente
de amor ao pecado, por haverem rejeitado a Luz. A condenação é eterna porque o estado de endurecimento do coração
é eterno. Ao entrar na eternidade não há mudança. Não há arrependimento no inferno, pois o tempo de escolha é o
Hoje.



O papel da Lei na Eternidade.

“Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente.” Salmos 
119:44.

Uma verdade bem estabelecida nas Escrituras é que a Lei do Senhor aponta o
caminho para a Eternidade. O Salmos 119 é um tributo à Torá. Normalmente
olhamos para a Lei como regras e preceitos morais a serem obedecidos, mas a Lei
não deve ser vista desta forma.

A palavra Torá significa “instrução”, “ensino”, e ela concentra em forma de
mandamentos princípios eternos que nos revelam a Deus e seu propósito eterno. A
Lei não salva, mas contem instruções para o caminho que conduz à salvação.

“E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te 
sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.” 2 Timóteo 3:15.



O papel da Lei na Eternidade.

Por isso Yeshua respondeu ao ser indagado por um Mestre da Lei a respeito de como ele faria para herdar a vida eterna:

“E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti 
mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás.” Lucas 10:25-28.



Salvação é pelas obras?

A Lei em si não tem poder para salvar, mas ela aponta para o caminho da
salvação. A própria Torá prevê que haverão pecados e falhas, e, nestes casos, trás
instruções para haver compensações e retribuições a fim de estabelecer uma
justiça (Êxodo 21). Mas, mesmo essas compensações não eliminam o problema
da culpa. Para a culpa a Torá apresenta outro tipo de solução, a expiação
mediante sacrifícios.

O que é chamado de “leis cerimoniais” são na verdade a instituição de um meio
pedagógico para perpetuar nas gerações de Israel, e até os nossos dias, o ensino
de que, mediante sangue alheio, a culpa é expiada e os pecados enfim
perdoados.

Mas estas mesmas leis estabelecem que o sacrifício não proporciona
automaticamente a expiação. É necessário obedecer a um rito. É necessário que
o ofertante tenha consciência do pecado (Levítico 4:14), que de livre vontade
leve a oferta, imponha as mãos sobre o animal, confesse seu pecado diante do
sacerdote (Levítico 5:5). Implicitamente ainda há a necessidade de confiar que a
aspersão do sangue será aceito por Deus para expiação do pecado.



Salvação é pelas obras?

Ou seja, as chamadas Leis cerimoniais estipulam a maneira pela qual a expiação
do pecado e da culpa podem ser alcançados, e mais, estipulam as regras pelas
quais o indivíduo pode lançar mão de tal sacrifício.

O sacrifício anunciado pela Torá foi realizado mediante Yeshua, o Filho de Deus,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o escritor aos hebreus
enfatizou que não há mais necessidade de sacrifícios para expiação de pecados,
visto que Yeshua é o verdadeiro sacrifício anunciado pela Torá.

“Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado.” Hebreus 10:18.

No entanto, os critérios para lançarmos mãos do sacrifício do Messias
continuam os mesmos estipulados pela lei dos sacrifícios, ou seja, é necessário
ter a consciência do pecado, ter arrependimento no coração, ter confissão nos
lábios, e ter confiança no sacrifício do Messias. A Lei não foi abolida, Yeshua
apenas trouxe a ela plenitude através de um perfeito sacrifício. Se desejamos
recorrer ao seu sacrifício para expiar nossos pecados, precisamos observar os
mesmos critérios estipulados na Torá.



A obra do Messias.
A expiação através do sacrifício do Messias tem o poder de transformar nossa
natureza caída e aprisionada pelo pecado. Nós podemos conhecer a Lei, mas nunca
teremos forças em nós mesmos para andar em toda a justiça da Lei, pois a nossa
natureza está inflamada pelo pecado. São as nossas inclinações carnais.

Mas a obra do Messias nos faz participantes de uma nova aliança, onde as
inclinações carnais podem ser mortificadas, e a Lei de Deus escrita em nosso coração
e em nossa mente. (Jeremias 31:31-34)

Por isso Paulo diz:

“Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, 
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o 
pecado na carne; para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos 

segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne 
inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas 

do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é 
vida e paz.” Romanos 8:3-6.



Mediante a Fé!

A Fé no grego “Pistis” significa “confiança no caminho que se está andando”, e no
hebraico “Emunah” significa “fidelidade”.

A Salvação é mediante a Fé pois exige de nós confiança nas promessas de Deus, no
sacrifício de Yeshua, e, principalmente, no caminho proposto por Deus a nós. Mas a Fé
não é apenas um sentimento de confiança, ela é principalmente uma decisão interior
de andar naquilo que temos por verdade: A Palavra de Deus!

No início do estudo falamos que amor não é apenas um sentimento, mas,
principalmente, uma escolha. A Fé também é uma escolha. Uma escolha que carrega
consigo uma Esperança. A Fé, o Amor e a Esperança não podem estar desassociadas
do nosso relacionamento com Deus, que tende à eternidade. Por isso vamos entender
melhor as palavras do apóstolo Paulo quando disse:

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três; mas o maior destes é 
o amor.” 1 Coríntios 13:13.



Conclusão.

• A redenção eterna está garantida pela imutabilidade de Deus, e ela já está estabelecida desde a criação do mundo.
• Enquanto estamos nesta esfera temporal, há possibilidade de mudança, de arrependimento e conserto. A 

importância do tempo Hoje.
• O pecado conduz à morte eterna, e a justiça conduz à vida eterna.
• Precisamos da Lei para sermos instruídos no caminho que conduz a vida eterna.
• Importante! Apesar da Lei mostrar o caminho da vida eterna, ela não tem o poder de perdoar pecados.
• A expiação do Messias é o que nos capacita a entrar e andar no caminho da vida eterna.
• Para tomar posse das promessas de Deus em seu Filho Yeshua, é necessário Fé, Esperança e Amor.

“E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o 
Senhor Deus os ilumina; e reinarão para todo o sempre.” Apocalipse 22:5.


