
“Eu sou aquele que vive, e que estava morto; e eis que eu estou vivo para sempre, amém; e tenho as chaves do inferno e da 
morte.” Ap.1:18 

 

JESUS E O LADRÃO NA CRUZ 

“Como que o ladrão da cruz estaria no mesmo dia no céu com Jesus, se Jesus passaria 3 dias no inferno pregando para os 
espíritos em prisão?” Lucas 23:32 a 43 e 1 Pedro 3:18 a 20 

Antes de tentarmos responder a esta pergunta biblicamente, é importante estarmos no mesmo Espírito ao afirmamos que 
a Bíblia é a Palavra de Deus, e é infalível e inerrante. Sendo assim, partindo-se desta premissa, como meu testemunho 
pessoal, gostaria de citar ainda o testemunho de dois outros homens de Deus sobre a autoridade e a infalibilidade da 
Palavra de Deus. Confira logo abaixo: 

Por: John MacArthur sobre Educação – Inerrante vs Infalível: (Transcrição e tradução do vídeo no YouTube) 

Às vezes as pessoas perguntam: 

“Importa realmente que acreditemos que a Bíblia inteira é sem erro, que a Bíblia inteira é uma autoridade 
da verdade?  

A resposta a esta pergunta é: Sim. 

Sim, isso importa muito, e eu vou lhes dar algumas razões do por que. 

Número um, porque é isso que a Bíblia reivindica para si mesma. Veja, por exemplo, em Salmo 12:6-7 e 2Timóteo 3:16: 

6. As palavras do SENHOR são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 
sete vezes.  

7. Tu as guardarás, ó SENHOR; desta geração tu as preservarás para sempre. 

Toda a Escritura é inspirada por Deus. Em 2 Timóteo 3:16 lemos: 

16. Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para doutrina, para repreender, para 
corrigir, para instruir em justiça. 

A Bíblia afirma isto de novo, e de novo e de novo. Portanto, se verdadeiramente quisermos acreditar na Bíblia, 
precisamos crer em sua dominante reivindicação de ser a Palavra inerrante e inspirada por Deus. 

Em segundo lugar, se fossemos admitir que nem toda a palavra é verdadeira, nem todas as partes da Bíblia foram 
inspiradas, quem fará o julgamento sobre o que é e o que não é verdadeiro? 

Se sairmos desta verdade bíblica, teríamos, então, um comitê humano para sentar julgamento a respeito da Palavra 
de Deus? Isto é algo mortal. 

Eu diria que, até mesmo em relação ao livro de Gênesis, se você começar a contrabalançar suas crenças com o que 
está escrito em Gênesis, e negar a criação de seis dias, você literalmente estará se tornado o juiz da Bíblia, sobre e 
o que é verdade e o que mais você gostaria de alterar ou remover. 

Mas a realidade subjacente é que, e isso é muito importante de se dizer, Deus é incapaz de um trabalho imperfeito, 
Ele é incapaz de produzir uma Bíblia imperfeita, ela é a Palavra de Deus e, portanto, é absolutamente e totalmente 
verdadeira. E maravilhosamente Deus a preservou na medida em que foi traduzida em muitas línguas até os dias de 
hoje, e sabemos disso porque podemos rastrear até aqueles manuscritos originais e ver quão maravilhosamente 
Deus protegeu Sua Palavra, Ele não é capaz de revelar algo que não seja perfeito. 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=J1TWTq7QKiE   

O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35 

Outro testemunho sobre a infalibilidade das Escrituras nos é dado por Dr. Brown: A Bíblia é Infalível? (Is the Bible Infallible?) 
no Canal: ASKDrBrown - Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=p8HwrE3DJlg (somente em inglês) 
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Vamos, então, responder à pergunta original por partes, primeiramente, examinando nas Escrituras os textos bíblicos em 
questão. 

“Como que o ladrão da cruz estaria no mesmo dia no céu com Jesus, se Jesus passaria 3 dias no inferno pregando 
para os espíritos em prisão?” Lucas 23:32 a 43 e 1 Pedro 3:18 a 20 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Então, teria Jesus ido ao inferno depois que entregou o espírito na cruz? Vamos ver o que a Bíblia diz a este respeito.  

Em Mateus 12:40 Jesus fala sobre si mesmo, sobre o que iria acontecer com ele quando fosse morto:  

Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do homem três dias e três 
noites no coração da terra. 

Aqui Jesus está claramente profetizando acerca de si mesmo após a sua morte, de que estaria três dias e três noites no 
‘coração da terra’.  

O coração da terra não é a sepultura, não se trata de 7 palmos abaixo da superfície, algo em torno de 1,80 m de 
profundidade. Jesus não usaria esta terminologia para se referir simplesmente à sepultura, pois se esta fosse sua intenção, 
teria usado uma terminologia mais explícita e comum ao povo de sua época. Certamente teria dito algo como: “assim 
estará o Filho do homem três dias e três noites na sepultura” (sepultura, cova, sepulcro, túmulo). A palavra ‘sepultura’ é 
usada 42 vezes na Bíblia: 30 vezes no AT e 12 vezes no NT, é um termo bem comum na Bíblia. Além disso, a sepultura de 
Jesus não era embaixo da terra, mas numa espécie de gruta ou caverna de pedra, uma sepultura ao nível da terra, ou talvez 
pouco abaixo, dentro de uma rocha. Confira João 20:3 a 7. 

Jesus não estava se referindo ao lugar onde o seu corpo estaria, mas o seu espírito.  O coração da terra é o centro da terra, 
é o local mais inacessível do ponto de vista humano, ainda que o homem tenha realizado escavações e perfurações muito 
profundas, nem mesmo chegou a arranhar a sua superfície. Ao usar as palavras “coração da terra”, Jesus está se referindo 
ao que fica no centro, algo profundo, algo que fica dentro do centro da terra, o local mais profundo da terra.  

Para se ter uma idéia da profundidade da Terra, lemos que a terra tem um raio médio de 6.371 quilômetros. Lembrando 
que o raio terrestre é a distância entre o centro da Terra e sua superfície. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_terrestre 

 

 

Em contrapartida ao raio de 6.371 quilômetros, o buraco mais profundo já perfurado pelo homem fica na Península de 
Kola na Rússia, e tem aproximadamente 12 (doze) quilômetros de profundidade. Fonte: BBC News – https://hypescience.com/o-

que-esta-no-fundo-buraco-mais-profundo-da-terra/ – (Confira também: https://hypescience.com/o-que-esta-no-fundo-buraco-mais-profundo-da-terra/) 

Olhe a imagem acima, à esquerda, e veja a parte que corresponde à crosta. Se a Terra fosse como uma cebola, então a 
crosta seria como a fina pele do planeta, com aproximadamente 40 quilômetros de espessura. O Buraco mais profundo não 
chegou nem mesmo a perfurar 1/3 da crosta. 

Apenas a título de curiosidade, citaremos um pequeno trecho desta página da BBC News, sobre o buraco mais profundo já 
perfurado na terra: 

“A estrutura de 12,2 km é tão profunda que os moradores locais juram que podem ouvir os gritos das almas torturadas no 
inferno. Os soviéticos levaram quase 20 anos para concluí-la.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_terrestre
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O hades, ou inferno, é reiteradamente chamado na Bíblia de “o abismo sem fundo”: Isaías 14:15; Apocalipse 9:1,2; 9:11; 
11:7; 17:8; 20:1; 20:3; Provérbios 9:18; 5:5; 7:27; 15:24; Salmos 55:15; Amós 9:2; Ezequiel 31:15; Ezequiel 32:24. (Confira 
estas referências antes de continuar.) 

 

É para lá que vão as almas dos que não crêem, ‘o coração da terra’, e estarão lá até o dia do julgamento do trono branco, 
conforme está escrito em Apocalipse 20.13-14:  

"e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia; e eles foram julgados; cada homem de acordo com 
suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte." 

 

Ainda sobre a doutrina de que Jesus esteve no inferno após a sua morte na cruz, encontramos muitas outras referências 
bíblicas. Mas talvez um dos textos bíblicos que mais corrobora com esta verdade de que Jesus referia-se ao inferno, ao 
dizer que estaria no ‘coração da terra’ após a sua morte na cruz, está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, confira: 

25. Porque Davi fala a respeito dele: Eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, 
para que eu não seja abalado;  

26. por isso o meu coração se regozijou, e a minha língua exultou; e além disto, a minha carne também repousará 
na esperança;  

27. porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu Santo veja a corrupção.  

28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. 

29. Homens e irmãos, deixem-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua 
sepultura está entre nós até hoje.  

30. Portanto, sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, 
segundo a carne, ele levantaria o Cristo, para sentar-se sobre o seu trono; 

31. ele prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne 
viu a corrupção.  

32. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. 

 

Este texto acima, dos versos 25 a 27, está em Salmos 16: 9-10, onde Davi profetizou a respeito de Jesus: 

9. Portanto meu coração está alegre e a minha glória se regozija; minha carne também descansará na esperança. 

10. Porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu Santo veja corrupção. 

 

Davi nunca esteve no inferno, seu corpo, por sua vez, sofreu corrupção. Porém, conforme o texto bíblico citado acima, o 

corpo de Jesus NÃO sofreu corrupção, mas Jesus esteve sim, no inferno, e quando ressuscitou recebeu um corpo 

incorruptível.  

Novamente este texto é citado em Atos dos Apóstolos capítulo 13 versos 34 a 37, demonstrando claramente que esta 
afirmação feita por Davi refere-se a Jesus: 

34. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse 
assim: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. 

35. Portanto ele também diz em outro salmo: “Não permitirás que o teu Santo veja a corrupção.”  

36. Porque Davi, após ter servido à sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu, e foi posto com 
os seus pais, e viu a corrupção;  

37. mas aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/busca?q=inferno


Davi estava profetizando a respeito de Jesus, pois o corpo de Davi viu corrupção, seu corpo se desfez na terra. Enquanto 
que o corpo de Jesus foi ressuscitado incorruptível, antes mesmo de se decompor. 

Ao profetizar a respeito de Jesus, o Salmo 16 diz que seu “coração está alegre” (verso 9).  

Por que Seu coração está alegre? 

Porque Sua alma não seria deixada no inferno (v.10), e diz ainda no verso 9 que Sua carne também descansará na 
esperança. 

Sobre a ressurreição do corpo, Jesus ressuscitou em carne e osso, conforme a Bíblia testifica em Lucas 24:36 a 44. (Leia esta 
passagem bíblica). 

Ainda sobre a ressurreição do corpo, a Bíblia ensina que Jesus é ‘as primícias’: 

22. Porque, assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados.  

23. Mas cada homem em sua própria ordem: Cristo, as primícias; depois os que são de Cristo, na sua vinda. 

 

Assim como Jesus, também nós, os que cremos, receberemos um corpo incorruptível na vinda do Senhor Jesus. Confira em 
1 Coríntios 15:52 a 54 e 1 Tessalonicenses 4:13 a 17. 

Sobre o fato de Jesus ter estado no inferno, citaremos ainda alguns outros textos. Em 2 Pedro 2:4 lemos: 

4. Porque, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, e os entregou às cadeias da 
escuridão, ficando reservados para o julgamento. 

                                                                                                                                                                                                                                               
Veja agora o que diz em 1 Pedro 3:18 a 20: 

18. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus; 
sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. 

19. Pelo qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão; 

20. os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, 
enquanto se preparava a arca; na qual poucas, isto é, oito almas foram salvas pela água. 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Em Efésios 4:8 a 10 lemos: 

8. Pelo que ele diz: Quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens.  

9. (Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra?) 

10. (Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas). 

São muitos os textos bíblicos que testificam que Jesus desceu ao inferno após a sua morte física na cruz. Gostaríamos de 

encorajá-los a assistirem a pregação do Pastor Steven Anderson sobre este assunto, cujo título é “Jesus Desceu ao Inferno” 

– "Jesus Descended into Hell" – Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=T5rKQyVKShI&feature=emb_logo (em inglês)                                                                                                                                                                                      

Vamos ao segundo ponto da nossa questão. Sabendo que, quando Jesus morreu na cruz, as escrituras testificam que ele 

desceu ao inferno, então, quando Jesus foi para o céu? Ao ressuscitar em seu corpo incorruptível, teria ele ido 

imediatamente para o céu?  

Vejamos. Em João capítulo 20 encontramos a passagem sobre a ressurreição no domingo, quando Maria Madalena 
encontra o túmulo de Jesus vazio. Ela fala com Jesus pensando que Ele é o jardineiro, e quando ela percebe que Ele é o 
Senhor ressuscitado, ela se volta em direção a ele. O que Jesus lhe responde no versículo 17 nos diz algo importante sobre 
a sua ida ao céu, após a sua ressurreição. Confira no versículo a seguir: 

“Disse-lhe Jesus: Não te apegueis a mim, porque ainda não subi a meu pai; mas vá a Meus irmãos e diga a eles: 
"Estou ascendendo a Meu Pai e a seu Pai, e a Meu Deus e a seu Deus." 

https://www.youtube.com/watch?v=T5rKQyVKShI&feature=emb_logo


Portanto, depois de ter ressuscitado em seu corpo transformado e glorificado, Jesus não subiu imediatamente ao céu. Ele 
diz no verso acima: “ainda não subi a meu pai” [no seu corpo glorificado] 

                                                                                                                                                                                                                                            
Segundo as Escrituras, após a sua ressurreição, Jesus permaneceu ainda por 40 dias na terra, e apareceu para mais de 500 
pessoas que testemunharam a sua ressurreição após ter morrido na cruz. Confira nos textos bíblicos a seguir: 

Atos 1:1 a 3 diz:  

1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar,  

2. até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele 
havia escolhido; 

3. aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto 
por eles durante quarenta dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. 

Em 1 Coríntios 15:3 a 6 está escrito: 

3. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi; que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo 
com as escrituras; 

4. e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as escrituras; 

5. e que ele foi visto por Cefas, e então pelos doze; 

6. após isto, ele foi visto por cerca de quinhentos irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora 
mas alguns já dormem.  

7. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. 

A este Jesus, Deus o ressuscitou (Atos 2:32), depois de ter pregado aos espíritos em prisão (1 Pedro 3:19), e ao ter voltado 
de lá em espírito, ele recebeu um CORPO incorruptível, um corpo transformado (Leia 1 Coríntios 15: 35 a 54), um corpo 
físico e materialmente palpável ( Leia Lucas 24:33 a 44). 

Depois de ter saído do mundo dos mortos (porque “mortos” são apenas aqueles que estão no inferno), Jesus recebeu de 
Deus Pai um corpo glorificado (a ressurreição do corpo), e foi visto por mais de 500 pessoas durante 40 dias. Somente 
depois disto Jesus ascendeu ao Céu, onde hoje Ele está, conforme lemos em muitos textos na Bíblia, como por exemplo 
aqui, em Efésios capítulo 1 versos 19 a 23: 

19. e qual é a suprema grandeza do seu poder [do poder de Deus] sobre nós, os que cremos, segundo a operação do 
seu grande poder,  

20. que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares 
celestiais,  

21. muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste 
mundo, mas também no que há de vir.  

22. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas,  

23. que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 

Jesus disse claramente que quem crê nele nunca morrerá. 

25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá; 

26. e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? 

Em Mateus 22.31,32 Jesus nos diz: 

31. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: 

32. Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. 



.                                                                                                                                                                                                                                 
Quanto a Jesus, Ele esteve no mundo dos mortos, e foi de lá que Deus o trouxe de volta. Hebreus 13:20 diz: 

“Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo”  

- A primeira morte é a morte física. A morte do corpo que entra em decomposição, quando ocorre a separação do corpo e 

do espírito. Os que crêem não morrem espiritualmente, mas vão para o céu e aguardam lá o dia da ressurreição do corpo. 

Os que não crêem vão para o mundo dos mortos, “o coração da terra”. Lá estão ‘os mortos’ que o inferno entregará no dia 

do Julgamento do Trono Branco, confira em Apocalipse 20, verso 13. 

- A segunda morte é a morte espiritual: o lago de fogo, onde haverá tormento eterno. Apocalipse 20, versos 10 e 14.  

Na sua carta aos Filipenses, Paulo diz que morrer é lucro, tendo o desejo de partir para estar com Cristo. Mas por causa do 
evangelho, ele diz que convém permanecer na CARNE para pregar a salvação. Confira: 

21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.  

22. Mas, se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho; não sei, então, o que devo escolher.  

23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.  

24. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós.  

Em João 5:25 Jesus diz: 

24. Na verdade, na verdade eu vos digo: Quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida 
eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. 

25. Na verdade, na verdade eu vos digo: Vem a hora, e agora é, (no tempo em que Jesus pronunciou estas palavras) em 
que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. 

                                                                                                                                                                                                                                                       
Em 2 Coríntios 5: 4 a 6 Paulo diz também: 

4. Porque nós que estamos neste tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados; não porque queremos ser 
despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. 

5. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. 

6. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor; 

Em João 3:18 a Bíblia diz:  

17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo 
através dele. 

18. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito 
Filho de Deus. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
No momento em que um crente respira seu último suspiro, sua alma estará no céu. É por isso que João, em Apocalipse 
capítulo 6, mesmo antes do arrebatamento, mesmo antes da primeira ressurreição, antes mesmo do som da trombeta, diz:  

9. E havendo aberto o quinto selo, eu vi, debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra 
de Deus, e por causa do testemunho que eles mantinham. 

10. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, Ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso 
sangue sobre aqueles que habitam na terra? 

Então, eles não estão inconscientes. Eles não estão dormindo a sete palmos debaixo da terra. O corpo está dormindo, mas 
eles estão lá em cima dizendo: “quanto tempo temos que esperar?” 



‘Mortos’ são os que estão no hades, no coração da terra. É quando o espírito deixa o corpo, e vai para o inferno. Lá estão 
todos os que não creram, e estão conscientes também. São estes dos quais a Bíblia fala, quando diz: “e a morte e o inferno 
entregaram os mortos que neles havia.” Os mortos são aqueles que estão no ‘mundo dos mortos’. Vamos conferir isso aqui, 
em Apocalipse 20, versos 12 e 13: 

12. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos; e outro livro foi aberto, 
que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as 
suas obras. 

13. E o mar entregou os mortos que nele havia; e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia; e eles 
foram julgados; cada homem de acordo com suas obras. 

14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 

15. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 

Sabemos que esta passagem refere-se ao Julgamento do Trono Branco em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Sabemos 
também que aqueles que tomarem parte na primeira ressurreição não serão julgados no Julgamento do Trono Branco. 
Veja, neste mesmo capítulo, bem no início, no verso 6, a Bíblia testifica: 

6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes a segunda morte não tem 
poder; mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. 

Perceberam o que isto significa? Qual é a condenação no Julgamento do Trono Branco? O Lago de fogo, ou seja, a segunda 
morte (V.14). 

O texto diz claramente no verso 6, logo acima, que a segunda morte não tem poder sobre aqueles que têm parte na 
primeira ressurreição, em concordância com o que citamos anteriormente em João 3:18, onde lemos:  

Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho 
de Deus. (Confira também João 5:24) 

                                                                                                                                                                                                                                         
Uma vez que esclarecemos todos estes pontos ou doutrinas bíblicas relacionadas ao tema em questão, vamos então àquela 
passagem bíblica em que Jesus conversa com o ladrão na cruz. 

A questão é: se Jesus esteve três dias e três noites no inferno pregando para os espíritos em prisão (1Pedro 3:18 a 20) ou, 
em suas próprias palavras, “três dias e três noites no coração da terra” (Mateus 12:40), o que significa o texto bíblico em 
Lucas 23:32 a 43, mais precisamente o verso 43? Inicialmente, vamos conferir o texto bíblico objeto deste estudo: 

                                                                                                                                                                                                                                                
39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 

40. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma 
condenação? 

41. Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos; 
mas este homem nada fez de errado.  

42. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. 

43. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo: Hoje tu estarás comigo no paraíso. 

44. E era já quase à hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 

45. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. 

46. E Jesus gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E, tendo dito isso, ele rendeu o 
espírito. 

                                                                                                                                                                                                                                              
Existem pelo menos duas explicações para este texto. Porém, pode haver ainda uma outra explicação bíblica, mas que 
ainda não nos tenha sido revelada. Por exemplo, em João 16:12 Jesus nos diz: 

12. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.  



Em Apocalipse 10:4 lemos: 

4. E quando os sete trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever; e ouvi uma voz do céu me dizendo: 
Sela essas coisas que os sete trovões proferiram, e não as escreva. 

                                                                                                                                                                                                                                                
Não nos foi concedido saber o que os sete trovões proferiram em Apocalipse 10:4. E no verso 7 diz o texto que ‘o mistério 
de Deus’ será cumprido nos dias do sétimo anjo. Ou seja, não saberemos este mistério antes da sétima trombeta. 

7.Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele 
declarou a seus servos, os profetas. 

                                                                                                                                                                                                                                               
Diz o texto que o mistério de Deus foi declarado aos profetas, não diz ‘revelado’. Se o mistério tivesse sido revelado aos 
profetas, já não seria um mistério.  

Em 1 Coríntios 13:12 lemos que ainda não conhecemos toda a Verdade, mas apenas em parte. 

12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas 

então conhecerei como também sou conhecido. 

                                                                                                                                                                                                                                             
“Agora conheço em parte”, diz o texto, mas chegará o dia em que conheceremos toda a Verdade, assim como nós mesmos 
somos conhecidos por Deus. 

 Portanto, ainda que nós não possamos compreender todas as coisas, sabemos que a Palavra de Deus é Fiel e Verdadeira 
pelo testemunho que ela dá de si mesma (Salmo 33:4; 119:160; João 17:17); pelo testemunho do Espírito Santo em nós 
mesmos (Romanos 8:16); como também pelo nosso próprio testemunho naquilo que já pudemos compreender 
perfeitamente, através do discernimento espiritual, se é que o Espírito Santo habita em nós. (1Coríntios 2:10-14; Romanos 
8:9; 1Co 3:16; Efésios 2:22). 

Há, de fato, muitas coisas que não compreendemos ainda completamente, como a Trindade enquanto uma só divindade, 

um só Deus, o Deus Trino, mas em três pessoas diferentes: Deus-Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós que temos o Espírito 

Santo não questionamos esta Verdade, mesmo que ainda não a compreendamos completamente. Mas nós cremos por fé, 

diferentemente daqueles que distorcem a verdade criando falsas doutrinas que se adéquam ao seu entendimento carnal. 

Confira, por exemplo, em 2 Pedro 3:16 a 18. 

16. Como em todas as suas cartas, [Paulo] fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, 

que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para sua própria destruição. 

17. Vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo 

erro dos perversos, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. 

18. Porém crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto 

agora, como para sempre. Amém. 

Isto posto, apresentaremos aqui duas possíveis respostas a este enigma em Lucas 23:43. 

Vamos à primeira hipótese: 

De acordo com os textos bíblicos ora apresentados, Jesus esteve três dias e três noites no coração da terra após sua morte 

na cruz, e também que ainda não havia subido ao Céu logo após a sua ressurreição, no domingo pela manhã.  

Disse-lhe Jesus: Não me detenhas porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: 

Eu subo para meu Pai, e vosso Pai; e para meu Deus, e vosso Deus. João 20:17 

                                                                                                                                                                                                                                              
Como, então, podemos entender o texto em Lucas 23, verso 43? 

43. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo: Hoje tu estarás comigo no paraíso. 



                                                                                                                                                                                                                                        
Alguns estudiosos entendem que o problema pode estar na pontuação, uma vez que todo o Novo Testamento foi escrito 
originalmente em grego, e o manuscrito original não continha nenhuma pontuação. Segundo este posicionamento, se 
lêssemos esta passagem em Lucas 23 de acordo com a maneira em que foi escrita originalmente, ficaria assim: 

                                                                                                  
“JESUSDISSELHEEMVERDADETEDIGOHOJEQUEVOCÊESTARÁCOMIGONOPARAÍSO.”                                                                               

(JESUS DISSE LHE EM VERDADE TE DIGO HOJE QUE VOCÊ ESTARÁ COMIGO NO PARAÍSO.) 

                                                                                                                                                                                                                                            
Se neste texto original, acima, fosse aplicada a pontuação, mas de uma maneira diferente, o texto poderia ser lido assim: 

“JESUS DISSE-LHE, EM VERDADE TE DIGO HOJE, QUE VOCÊ ESTARÁ COMIGO NO PARAÍSO.” 

.                                                                                                                                                                                                                                     
Portanto, segundo esta visão, Jesus teria dito ao ladrão naquele dia (hoje), que o paraíso o esperava. E cita ainda alguns 
textos bíblicos em que Deus geralmente usa frases como: “Eu te digo hoje…” como em Deuteronômio 8:1; 9:3; 10:13; 
13:18; e 15: 5 a fim de dar alguns exemplos para fundamentar esta posição. 

Ainda segundo este posicionamento, as vírgulas, pontos, aspas e até os espaços entre as palavras não faziam parte do texto 

original grego, e entendem que este seria o fator que “geraria este equívoco” nas traduções. 

 

Vamos à segunda hipótese, (a qual nos parece biblicamente a mais próxima da Verdade). 

43. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo: Hoje tu estarás comigo no paraíso. (Lucas 23:43) 

Onde é o paraíso? A palavra “paraíso” só aparece no Novo testamento, e é citada somente três vezes: em Lucas 23:43; 
2Coríntios 12:2; e em Apocalipse 2:7. Para sabermos qual é o significado de ‘paraíso’, devemos buscar o entendimento 
desta palavra nos textos em que ela aparece, pois somente a Bíblia é capaz de explicar-se a si mesma. É, portanto, a própria 
Bíblia que vai nos dar o significado de suas palavras e, geralmente, fazendo a mesma declaração duas vezes, mas usando 
duas palavras diferentes, mostrando-nos que essas duas palavras significam a mesma coisa.  

Por exemplo, vamos buscar o significado da palavra ‘igreja’. Precisamos consultar a Bíblia e deixar que ela mesma nos dê a 
definição. Em Hebreus 2:12 está escrito: "(...) no meio da igreja cantar-te-ei louvores." 

Neste texto, Paulo está citando o Salmo 22:22, quando diz:  "(...) louvar-te-ei no meio da congregação."  

Paulo, ao fazer esta citação em sua carta aos Hebreus, ele usa a palavra 'igreja' ao invés de usar a palavra 'congregação', a 
qual aparece no texto original no AT. Portanto, biblicamente, a palavra 'igreja' significa 'congregação’, ou ‘assembléia,’ ou 
‘reunião de pessoas'. 

Vamos conferir outra passagem em que isto ocorre, a fim de encontrarmos a definição da palavra ‘paraíso’. Veja aqui em 2 
Coríntios capítulo 12, diz no verso 2: 

2. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, eu não posso dizer, ou se fora do corpo, eu não 
posso dizer; Deus o sabe) o tal foi arrebatado ao terceiro céu.  

3. E sei que o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer; Deus o sabe),  

4. foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. 

Então, primeiro Paulo diz: "este homem foi arrebatado ao terceiro céu," (v.2) e, então, no verso 3 ele diz: "este homem foi 
arrebatado ao paraíso." Fica claro que 'paraíso' e 'o terceiro céu' é o mesmo lugar. Paulo está intercambiando estas duas 
palavras para dizer a mesma coisa, ou seja, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso.  

Em Lucas 23:43, encontramos a segunda vez em que a palavra “paraíso” é citada: “Verdadeiramente eu te digo: Hoje tu 
estarás comigo no paraíso.”  

Um dos textos em que podemos encontrar a resposta à pergunta que fizemos, e que deu origem a este estudo, está em um 
texto muito interessante em João capítulo 3, onde Jesus explica a Nicodemos sobre o a necessidade de “nascer de novo” 
para entrarmos no Reino dos Céus. No verso 13 ele diz: 



“Ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu.” 

Antes de tentarmos responder à nossa pergunta inicial, temos que nos perguntar: ninguém nunca havia ido para o céu 
antes? O que Jesus estaria nos dizendo neste verso acima? 

A Bíblia nos conta em Gênesis 5:23,24 e em Hebreus 11:5 que Enoque foi tomado por Deus.  Diz que Enoque caminhava 
com Deus e que Deus o levou. Para onde Deus o levou? Certamente Deus o levou para o céu. Em 2 Reis 2:9 a 11 lemos que 
Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. Confira o texto bíblico a seguir: 

9. E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti 
eu seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim.  

10. E ele disse: Pediste dura coisa: Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para 
contigo; mas se não, assim não se sucederá.  

11. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante, e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo, e 
cavalos de fogo, e os separaram a ambos; e Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. 

                                                                                                                                                                                                                                                       
Tanto Enoque quanto Elias foram tomados por Deus para o céu, eles não ascenderam ao céu pelo seu próprio poder. 
Diferentemente de ascender ao céu, como o que Jesus fez quando ascendeu ao céu pelo seu próprio poder e vontade, 
depois de ter ressuscitado em seu corpo transformado. 

Lembram-se do homem rico e de Lázaro? Lázaro foi levado ao céu pelos anjos: 

22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; Lucas 16:22 

Nenhum destes homens ascendeu ao Céu em seu próprio poder, (muito menos tinham eles antes disto, vindo do céu), mas 
eles foram carregados, eles foram tomados por Deus para o céu. Não somente isto, mas quando Jesus diz: 

 “Ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu.” 

Jesus está estabelecendo a sua autoridade sobre o assunto que está explicando a Nicodemos, demonstrando quem Ele é, e 
com que autoridade Ele diz as coisas que está dizendo. É como se Ele dissesse: “Eu vim do Céu, eu vim de Deus, por isso eu 
posso falar a respeito dessas coisas com toda propriedade, embora hoje aqui em carne, eu vim do Céu, pois eu sou Deus.”  

Além disso, é preciso entender que o ‘céu,’ aqui, neste texto, - e é muito importante sempre estudarmos o texto dentro do 
contexto), não é o lugar aonde os salvos vão depois da morte física, mas é o local de habitação do próprio Deus, é o 
domínio em que Ele, o Deus-Todo-Poderoso, habita. É de lá que Jesus veio e, portanto, tem autoridade em tudo o que Ele 
diz.  

Bem, e agora, onde Jesus está hoje?  Em Efésios 1:19 a 21 lemos: 

19. e qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, (...) 

20. que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares 
celestiais,  

21. muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste 
mundo, mas também no que há de vir.  

Resposta: à destra de Deus, muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio. 

Em João 1:18 a Bíblia nos diz que ninguém jamais viu a Deus: 

Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo; o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. 

E em João 14:2 Jesus nos diz: 

 Na casa de meu Pai há muitas moradas; 

Portanto, quando Jesus disse que “nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu”, ele está se referindo ao 
seu lugar de origem, de onde Ele veio inicialmente, antes de se tornar homem, muito acima de todo principado, e poder, e 
potestade, e domínio. 



Agora, observe o que Jesus diz no final deste versículo, em João 3:13: 

 E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3:13              

Deixe-me perguntar uma coisa a vocês: Jesus estava no céu enquanto dizia estas palavras a Nicodemos? Como Jesus 
poderia dizer que o Filho do homem está no céu, se ele estava na terra falando com Nicodemos? 

“O Filho do homem” é um termo que Jesus costuma usar nos evangelhos para descrever a si mesmo. Quando ele diz “Filho 
do homem,” está se referindo a si próprio.  Portanto, observe, neste verso acima encontramos as duas naturezas de Cristo: 
Ele é o “Filho do homem,” enquanto o representante da humanidade, mas Ele é também lá do Céu, ou seja, Ele é Deus.  

Sim, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sim, o Filho e o Pai são pessoas distintas, mas estes três são um, ao mesmo 
tempo. Agora, nós ainda não entendemos isso completamente, mas de alguma forma a Bíblia ensina que há o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo, e que esses três são um, portanto, apenas acredite na Bíblia. 

Se o ladrão, ao morrer na cruz, foi imediatamente para o céu, ele estava com Jesus Cristo em certo sentido, porque ele 
estava com Deus.  Deus e Jesus são o mesmo Deus.  

Se Jesus disse em João 3:13: “Eu estou no céu agora enquanto estou conversando com Nicodemos”, então, não poderia ter 
ele estado no inferno por três dias e três noites e, ainda assim, estar dizendo a verdade quando diz ao ladrão: “hoje você 
estará comigo no paraíso,” logo que o ladrão entregou o espírito para estar com o Senhor no céu? 

Neste verso, (João 3:13), encontramos a doutrina da onipresença de Jesus. Ele estava no céu, desceu para ser homem, mas 
Ele continuou sendo Deus. Ele está ressalvando e salvaguardando a sua divindade, por que ele disse: eu desci do céu, estou 
aqui entre vocês, mas isso não quer dizer que eu deixei de ser Deus, por que sendo Deus, eu ainda permaneço no céu ao 
mesmo tempo: “Eu e o Pai somos um” (João 10:30).  E, finalizando, em João 14: 5 a 11 lemos: 

5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? 

6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

7. Se vós me conhecêsseis, também conheceríeis a meu Pai; e desde agora o conheceis, e o tendes visto. 

8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. 

9. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, 
tem visto o Pai, e como então tu dizes: Mostra-nos o Pai? 

10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim 
mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. 

11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim; ou senão, crede-me por causa das obras em si. 

Para encerrar, lembrem-se sempre de louvar e agradecer ao SENHOR por tudo que já receberam e compreendem da Bíblia, 

ministrado aos corações de vocês pelo Espírito Santo através da Palavra. E cuidem para nunca duvidarem da Palavra de 

Deus, pois a Bíblia diz claramente que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. (Tiago 4:6) 

Lembrem-se sempre de que muitos gostariam de ter o entendimento da Palavra que muitos de vocês hoje já têm, mas 

conhecem pouco ou quase nada, enquanto que a grande maioria está sendo liderada por falsos mestres que ensinam um 

outro cristo, e um outro evangelho, cercados por todo tipo de ventos de doutrina.  

Firmem-se no que já receberam e busquem em Deus, nosso Pai, com o coração sincero e humilde diante d'Ele as respostas 

às muitas perguntas que ainda têm, e que ainda terão, orando em nome do Senhor Jesus. (João 14:13) 

Dêem sempre bom testemunho, ainda que não possam compreender todas as coisas espirituais, para não se tornarem 

pedra de tropeço aos fracos na fé. 

Seja cada um de vocês uma testemunha fiel da Palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que assim seja, 

amém! 

“(...); sim, que Deus seja verdadeiro, e todo o homem mentiroso; como está escrito: Para que sejas justificado em tuas palavras, e 
venças quando fores julgado.”  

Data de publicação: 03/04/2020 



                                                                                                                                                                                                                    
TEXTOS BÍBLICOS, LINKS DE PREGAÇÕES, E TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE PREGAÇÕES: 

                                                                                                                                                                                                                                             

NASCER DE NOVO: https://www.bibliaon.com/nascer_de_novo/ 

1 Pedro 1:3 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou 

novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos;  

 

Hebreus 13:20-21 

Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, 

grande Pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o 

que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém! 

 

João 17:17 

Santifica-os pela tua verdade; tua palavra é a verdade. 

Lucas 20.36 a 38: 

34. E, Jesus respondendo, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, e dão-se em casamento; 

35. mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, não se 

casam, nem se dão em casamento; 

36. nem podem mais morrer; porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 

37. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus 

de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. 

38. Porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos; porque todos vivem para ele. 

Provérbios 9:10 

"O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência"  

Romanos 3:4 

Deus não permite; sim, que Deus seja verdadeiro, e todo o homem mentiroso; como está escrito: Para que sejas 

justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado.  

 

Ver Efésios 2:6 

e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus; 

Eclesiastes 3:21  

Quem conhece o espírito do homem que vai para cima, e o espírito do animal que vai para baixo da terra? 

 

https://www.bibliaon.com/nascer_de_novo/


                                                                                                                                                                     
Recomendações de vídeos e textos relacionados a este estudo: 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
1 - Pregação do Pastor Steven Anderson: ‘O ladrão na cruz e Barrabás – Pregação Batista’ – ‘The Thief on the Cross and 
Barabbas – Baptist Preaching’ (inglês) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WEI6OTDwCHw&t=1203s 

 

2 - Pregação do Pastor Steven Anderson: ‘Jesus desceu ao inferno’ – ‘Jesus Went to Hell’ (inglês) 

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=T5rKQyVKShI&feature=emb_logo  

 

3 - Texto: Quando foram os “três dias e três noites” de acordo com as Escrituras?  

Confira o estudo complementar na página do site: “Textos e Livros” denominado: ‘Três Dias e Três Noites’  

Link: https://profeciasbiblicas.weebly.com/textos--livros.html 

 

4 - Documentário: ‘Versões Bíblicas da Nova Ordem Mundial’ (Filme Completo) - New World Order Bible Versions /Full Movie 
(inglês).                  

Link: www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ&list=PLjDDNIxax4p_84o8aYO8ZN2bMTwtRTwbE 

 

5 - Vídeo: ‘Onde e Quais Bíblias Comprar Semelhantes à Versão King James em Outros Idiomas’ – ‘Where to Buy Foreign 
Bibles Similar to the KJV’ (inglês) 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=alJUAImb5ik&feature=emb_logo 

 

6 - Bíblia Recomendada na Língua Portuguesa: Almeida Corrigida Fiel 2009 

Link: https://www.bibliaonline.com.br/acf/index 

 

7 - EPP #237 | NINGUÉM SUBIU AO CÉU, SENÃO O QUE DE LÁ DESCEU? - AUGUSTUS NICODEMUS 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=v9Y3xHbso40 

 

---------------------------------------------------------- 

Observação: 

Uma das palavras gregas que é comumente traduzida para "inferno" no Novo Testamento é "hades". E a palavra "hadēs" é 
o equivalente grego da palavra hebraica "sheol". 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEI6OTDwCHw&t=1203s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=T5rKQyVKShI&feature=emb_logo
https://profeciasbiblicas.weebly.com/textos--livros.html
https://profeciasbiblicas.weebly.com/uploads/1/2/0/4/120463100/tr%C3%AAs_dias_e_tr%C3%AAs_noites.pdf
https://profeciasbiblicas.weebly.com/textos--livros.html
http://www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ&list=PLjDDNIxax4p_84o8aYO8ZN2bMTwtRTwbE
https://www.youtube.com/watch?v=alJUAImb5ik&feature=emb_logo
https://www.bibliaonline.com.br/acf/index
https://www.youtube.com/watch?v=v9Y3xHbso40


EPP #237 | NINGUÉM SUBIU AO CÉU, SENÃO O QUE DE LÁ DESCEU?  

POR AUGUSTUS NICODEMUS 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=v9Y3xHbso40 (a partir de 3min. 01seg.) 

Esta passagem está lá no evangelho de João, capítulo 3, no verso 13, quando Jesus diz:  

“Ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu.” 

 Tem uma regrinha de interpretação que precisamos sempre lembra aqui, e que é uma regra que nos ajuda a compreender 
passagens que parecem difíceis para tentarmos entender o quadro maior em que aquela passagem foi dita.  

Em que situação Jesus falou o que ele falou; ele estava respondendo ao quê; ele estava tentando reagir a alguma situação 
em particular? 

 E quando a gente faz isso, é a mesma coisa como montar um quebra cabeça. Não sei se você gosta de quebra cabeça, mas 
eu gosto de quebra cabeça, minha esposa muito mais, e meus filhos muito mais ainda. Então eu aprendi uma técnica com 
minha esposa que eu sei que, é o óbvio, porque a gente, quando pega aquelas peças e vai montar, a gente vai procurando 
aquelas peças que com certeza formam a moldura, que são aquelas peças que têm um lado reto, né? E quando a gente 
encontra aquelas que têm uma quina, então a gente já sabe que encontrou um dos cantos do quebra-cabeça.  

Primeiro a gente monta a moldura, e ali dentro da moldura nós vamos começar a encaixar as peças, fica muito mais fácil. 
Você começa primeiro com a moldura por que aí você limitou, não é? Você estabeleceu os limites do quadro e ali dentro 
você vai encaixar as peças. 

Então essa primeira regra, quer dizer mais ou menos isso, ou seja, cada texto tem que ser examinado à luz do seu contexto. 
Ou seja, o que vem antes e o que vem depois.  

Quando a gente lê antes dessa passagem, do que Jesus estava dizendo, vamos encontrar aquele famoso episódio de Jesus 
sendo visitado por um homem chamado Nicodemos e que era um líder religioso dos judeus. E ele veio procurar Jesus de 
noite, e ele trazia algumas inquietações na sua alma, no seu coração. Ele se perguntava se Jesus de fato seria o Messias. 
Chegou mesmo a dizer que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. 

Aí Jesus lhe dá uma resposta surpreendente, né? Parece que Ele muda de assunto, e é algo que o Nicodemos não esperava. 
Jesus disse: 

“Em verdade te digo...” estou lendo aqui o verso 5, na verdade é o verso 3, é que ele falou isso duas vezes, no verso 3 foi  a 
primeira vez que Jesus disse: 

3. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Na verdade, na verdade eu te digo: Se um homem não nascer de novo, ele não 
pode ver o reino de Deus. 

E mais adiante Jesus repete:  

5. Na verdade, na verdade eu te digo: Se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino 
de Deus. 

 7. Não te admires de eu te haver dito: Necessário vos é nascer de novo. 

8. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, e para onde vai; assim é todo o que 
é nascido do Espírito. 

E aí Nicodemos entra em parafuso, né? E a pergunta de Nicodemos para Jesus é essa: 

4. Como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, e nascer? 

9. (...) Como pode ser estas coisas? 

Essa foi a pergunta e a reação de Nicodemos à palavra que Jesus tinha dito.  

Jesus, então, começa a responder com um questionamento para o Nicodemos. “Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre 
em Israel e não entendes estas coisas?” Então Jesus começa a explicar estas coisas.  

https://www.youtube.com/watch?v=v9Y3xHbso40


Só que antes disto, Jesus vai estabelecer a sua autoridade para poder falar dessas coisas que aquele mestre em Israel não 
sabia. E a autoridade que Jesus apresenta para falar das coisas do céu, das coisas espirituais, porque, aqui tem um 
trocadilho que não aparece muito no português, quando Jesus diz aqui, lá no verso 3:  

“Na verdade, na verdade eu te digo: Se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus” no grego, 
literalmente, é “se alguém não nascer do alto,” pode ser traduzido dessa forma, “se alguém não nascer do alto”, ou seja, se 
alguém não passar por esse nascimento cuja origem é do alto, ou seja, lá do céu, o que Jesus estaria dizendo é: “se alguém 
não nascer do céu,” isto é, se não houver esse nascimento celestial a pessoa não pode entrar no Reino dos Céus, então, 
poderia ser traduzir dessa forma. 

Porque Jesus sabe disso? Porque ele fala sobre isso e aquele mestre em Israel não sabia disso? Por que Jesus veio do Céu, 
ele veio de lá. Então é por isso que ele diz aqui, ele diz assim, no verso 12: 

12. Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes, como crereis, se eu vos falar das coisas celestiais? 

E porque Jesus pode falar das coisas do céu? Porque ele disse que uma pessoa tem que nascer do alto, nascer de novo? 

A resposta é esta, é por que ele veio de lá. Então o céu aqui, no verso 13, quando ele diz “ninguém subiu ao céu senão 
aquele que de lá desceu”, o céu aqui é habitação do próprio Deus, é o local onde o próprio Deus habita, não é o local onde 
os homens vão depois da morte, mas é a própria habitação de Deus. E Jesus sabe dessas coisas por que ele é Deus, é outra 
forma de Jesus dizer: “Eu sou Deus por isso eu posso falar a respeito dessas coisas com toda propriedade.” Ele tem o 
conhecimento pleno a respeito destas coisas. 

Então se você entender que ‘céu’ aqui não é o lugar aonde as pessoas vão depois da morte, mas é o local da própria 
habitação de Deus, é o domínio de Deus, é onde Ele se encontra. E é até difícil pra gente falar isso, por que a gente tem que 
falar de Deus em termos espaciais, a gente sabe que Deus é Espírito, e está em todo lugar, mas é que a Bíblia usa essa 
linguagem para poder se comunicar conosco. Fala de Deus em termos espaciais, geográficos, volumétricos, mas a gente 
sabe que Deus é Espírito e não está contido em lugar nenhum e Ele está em todo lugar. 

Mas para efeito de entendimento, o céu é um local de habitação do próprio Deus, onde Ele habita, Deus-Pai, Filho e 
Espírito Santo, a Trindade existe por si. O céu se refere a isso aqui nesta passagem. Então é esse o significado da passagem.  

Então vamos repetir. Jesus disse: “Nicodemos você tem que nascer do alto.” Aí Nicodemos diz: “não estou entendendo 
nada.” Certo? Aí Jesus diz: “Mas você é mestre em Israel e não compreende? Então eu vou te explicar, eu vou te dizer por 
que eu sei e você não sabe. É por que eu sou do céu, eu vim lá de cima, de onde você tem que nascer de novo, de onde 
procede esse novo nascimento.”  

E com isso Jesus estabelece a sua autoridade como Mestre Divino, celestial, o próprio Deus em carne entre nós para nos 
ensinar a respeito destas coisas maravilhosas. Por isso Ele diz: 

13. E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. 

“O Filho do homem” é um termo que Jesus gosta de usar nos evangelhos para se descrever, Jesus se refere a si mesmo 
como sendo o “Filho do homem.” Então, aqui neste verso você tem as duas naturezas de Cristo. 

Ele se chama de o “Filho do homem,” Ele é o representante da humanidade, mas Ele é também do Céu, ou seja, Ele é o 
próprio Deus. Então por isso, por que Ele é o Filho do homem e Ele é Deus, Ele pode falar a respeito dessas coisas. Tem 
uma expressão no final do verso 13, eu vou citar o verso todo pra fazer sentido, em que Jesus diz assim: “E nenhum homem 
subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.” 

Esta expressão “que está no céu,” está entre colchetes por que ela não aparece em alguns dos manuscritos gregos mais 
antigos que nós temos, e alguns acham que foi algum copista que inseriu aí para garantir a doutrina da onipresença de 
Jesus. Ele subiu ao céu, desceu, mas Ele continua sendo Deus. Então algum copista teria inserido isso aí.  

Na verdade, mesmo que fosse original do texto, e há evidências de que essa passagem de fato foi uma declaração de Jesus 
Cristo, o que Ele está fazendo é de fato ressalvando e salvaguardando a sua divindade, por que ele disse: eu desci do céu, 
estou aqui entre vocês, mas isso não quer dizer que eu deixei de ser Deus. Por que sendo Deus eu ainda permaneço no céu 
ao mesmo tempo. “Eu e o Pai somos um” (João 10:30). 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=v9Y3xHbso40 (a partir de 3min. 01seg.) 

https://www.youtube.com/watch?v=v9Y3xHbso40


"O ladrão na cruz e Barrabás" – Pregação Batista Pastor Steven Anderson 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1020&v=WEI6OTDwCHw&feature=emb_logo (A partir de 16min. 56seg.) 

"As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos; 
os seus convidados estão nas profundezas do inferno." Provérbios 9:17,18 

“Existe o lado bom do inferno, chamado Paraíso.” (É o que algumas pessoas dizem) 

Ok, agora você diz, bem pastor Anderson, ele disse que estaria com o ladrão ‘hoje’ no paraíso, se você está dizendo que ele 
foi para o inferno por três dias e por três noites, como isso funciona? 

 Veremos no capítulo três de João, a resposta está no versículo 13, onde ele diz: 

E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3:13 

"Ninguém subiu ao céu ..." 

Agora, pare aí mesmo. Isso diz que ninguém jamais foi para o céu? Não, diz que ninguém nunca ascendeu ao céu, ok? 

Quem conhece o espírito do homem que vai para cima, e o espírito do animal que vai para baixo da terra? 
Eclesiastes:3:21 

  (...) o espírito do animal vai para baixo da terra, e o espírito do homem sobe, certo? 

A Bíblia nos diz em Gênesis 5:23,24 e em Hebreus 11:5 que Enoque foi tomado por Deus.  Diz que Enoque caminhava com 
Deus e que Deus o levou. Para onde Deus o levou? Obviamente ele o levou para o céu. Em 2 Reis 2:9 a 11 lemos que Elias 
subiu por um turbilhão de vento ao céu. 

9. E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti 
eu seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim.  

10. E ele disse: Pediste dura coisa: Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para 
contigo; mas se não, assim não se sucederá.  

11. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante, e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo, e 
cavalos de fogo, e os separaram a ambos; e Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. 

 

Agora, veja bem, estes homens, tanto Enoque quanto Elias, foram tomados por Deus para o céu, eles não ascenderam ao 
céu pelo seu próprio poder. Diferentemente de ascender ao céu, como o que Jesus fez quando ascendeu ao céu pelo seu 
próprio poder e vontade. 

Lembram-se do homem rico e de Lázaro? Lázaro foi levado ao céu pelos anjos: 

22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; Lucas 16:22 

Nenhum destes homens ascendeu ao Céu em seu próprio poder, mas eles foram carregados, eles foram tomados por Deus 
para o céu. 

Agora, vejamos, em João 3:13 Jesus diz: 

 E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3:13 

Deixe-me perguntar: Jesus estava no céu enquanto dizia isso? 

Mas onde ele disse que estava o ‘Filho do homem’? Jesus disse: no Céu. Então, isso nós mostra que Jesus Cristo, 
basicamente, como que estando fora do tempo, porque ele está dizendo isso no pretérito, que ninguém subiu ao céu, 
exceto ele próprio. Agora, do ponto de vista cronológico, Jesus já havia subido ao céu até aquele momento? Ele não 
ascendeu ao céu até o final de seu ministério, após a sua morte, sepultamento e ressurreição.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1020&v=WEI6OTDwCHw&feature=emb_logo


Ele não vai ascender ao céu até chegarmos a Atos capítulo 1, no entanto, aqui está ele falando isso como se já tivesse 
acontecido. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 4:17 que Deus fala das coisas que não são como se elas já fossem: 

(Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí) perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica 
os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. (ACF) 

Ele conhece o fim desde o princípio. Jesus Cristo era Deus em carne e, portanto, ele disse que o ‘filho do homem’ está no 
céu naquele mesmo momento, enquanto conversava com Nicodemos. 

Agora, você diz, bem, como Jesus pôde dizer isso? Porque Jesus Cristo é Deus, ok? Agora, sim, há o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. E sim, o Filho e o Pai são pessoas distintas, mas esses três são um, ao mesmo tempo. Agora, nós ainda não 
entendemos isso completamente, mas de alguma forma a Bíblia ensina que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que esses 
três são um. E, portanto, se o ladrão morre na cruz, e imediatamente vai para o céu, ele está com Jesus Cristo em certo 
sentido, porque ele está com Deus.  Deus e Jesus são o mesmo Deus.  

E para que você saiba, sabe, novamente, você pode sentar aí e arrancar os cabelos, e jogar com palavras, e se perguntar, 
tipo, eles são a mesma pessoa, ou são entidades diferentes?  Sabe, você pode usar todas essas palavras. 

Mas veja, apenas acredite na Bíblia. Os três são um. Se Jesus diz: Eu estou no céu agora enquanto estou conversando com 
Nicodemos, então, não poderia ter ele estado no inferno por três dias e três noites e ainda estar dizendo a verdade, 
quando diz ao ladrão: “hoje você estará comigo no paraíso,” assim que o ladrão subisse para estar com o Senhor no 
paraíso? 

Agora você diz, bem, espere um minuto pastor Anderson, prove que o ‘Paraíso’ é o céu.  

Ok. Bem, antes de tudo, você não acha que tudo em que acreditamos deveria basear-se na Bíblia e nada mais? Tudo não 
deveria vir da Bíblia? Ok, bem, a palavra ‘paraíso’ é mencionada três vezes na Bíblia. 

Aqui está o que eu acho engraçado: as pessoas vão ensinar: "bem, 'paraíso' é onde os santos do Antigo Testamento foram 
quando morreram, eles não foram para o céu, foram para o ‘paraíso’".  

Aqui está o que é engraçado. A palavra 'Paraíso' nunca é mencionada no Antigo Testamento. Então é isto o que eles dizem: 
"no Antigo Testamento eles foram para o paraíso, no Novo Testamento eles foram para o céu". 

Mas toda vez que procuro versículos sobre o 'paraíso', todos eles estão no Novo Testamento. Não é um pouco estranho se 
é este o lugar para onde os santos iam, no Antigo Testamento? 

Ok, aqui está o que é interessante, vejamos as três menções de "paraíso" na Bíblia: 

Número um: é onde Jesus diz ao ladrão na cruz: "hoje estarás comigo no paraíso". 

Número dois: Vá para 2 de Coríntios capítulo 2, vejamos a segunda menção. Por que, veja, se vamos obter nossa doutrina 
sobre 'paraíso' na Bíblia, isso significa que precisamos procurar todas as três vezes em que a palavra 'paraíso' é 
mencionada lá, e depois decidir o que achamos que é, não basta dizer: “bem, acho que é o lado bom do inferno”, certo? 

O inferno não tem um lado bom, ok?  

Diz em 2 Coríntios e, a propósito, mostre-me um versículo na Bíblia que usa a palavra 'inferno' como um lugar positivo. 
Procure todas as 54 menções de 'Inferno', e mostre-me qual delas é uma menção positiva. Mesmo quando menciona que 
Jesus esteve no inferno por três dias e três noites, diz que a única razão pela qual sua alma está descansando na esperança 
é por que ele não será deixado no inferno. Então, basicamente, sua esperança é que ele sairá de lá. Portanto, nunca é 
mencionado como um lugar positivo.  

Quero dizer, eu sei que isso soa um pouco básico quando estou aqui pregando que o inferno é um lugar ruim, e toda vez 
que é mencionado é sempre um lugar ruim, mas as pessoas ensinam essa doutrina. 

Veja agora em 2 Coríntios capítulo 12, diz no versículo 2: 

2. Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, eu não posso dizer, ou se fora do corpo, eu não 
posso dizer; Deus o sabe) o tal foi arrebatado ao terceiro céu.  

Então, para onde ele foi arrebatado? Para o terceiro céu.  

3. E sei que o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer; Deus o sabe), 4. foi arrebatado... 



Foi arrebatado para onde? 

ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. 

Resposta: Para o ‘paraíso’. Ele foi arrebatado para cima para o paraíso, ou para baixo no paraíso? Para cima. (verso 2) 

Agora, veja, a própria Bíblia define o significado de suas palavras, e geralmente a Bíblia define o significado fazendo a 
mesma declaração duas vezes, mas usando duas palavras diferentes, mostrando-nos que essas duas palavras significam a 
mesma coisa. 

Então, primeiro Paulo diz: "este homem foi arrebatado ao terceiro céu," (v.2) e então ele diz: "este homem foi arrebatado 
ao paraíso" (v.3). Portanto, a partir das Escrituras fica claro que 'paraíso' e 'o terceiro céu' são o mesmo lugar, não poderia 
ser mais claro, certo?  

Em Apocalipse capítulo 2, encontramos a terceira e última menção desta palavra. 

Número três: 

7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Àquele que vencer eu darei de comer da árvore da 
vida, que está no meio do paraíso de Deus. 

Diz o texto: “àquele que vencer darei de comer da Árvore da Vida” (e diz no final do verso 7:) “que está no meio do paraíso 
de Deus." Novamente, a Bíblia está nos dizendo que aqueles que vencem, e a Bíblia define isso para nós em alguns 
capítulos antes, quando diz: 

4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.                                                                        
5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 

Portanto, a Bíblia nos diz que se crermos no Senhor Jesus Cristo, somos aqueles que vencem, e a Bíblia diz que: “nós que 
vencermos comeremos da Árvore da Vida, que está o meio do paraíso de Deus.” (Apocalipse 2:7) 

                                                                                                                                                                                                                                           
Veja, quando morrermos iremos para o céu. E em João, capítulo 14, a Bíblia diz:  

2. Na casa de meu Pai há muitas mansões; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. 

3. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que, 
onde eu estou, ali possais estar vós também. 

4. E para onde eu vou vós sabeis, e o caminho vós conheceis. 

E onde está Jesus? Sentado à direita do Pai. Ele disse que quando vier na segunda vinda, quando a trombeta tocar, ele vai 
nos receber para si mesmo, para que onde ele estiver, lá também nós estejamos. E estaremos no céu, estaremos comendo 
da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. 

Agora, essas são as três menções na Bíblia em que aparece a palavra ‘paraíso’. Então, qual dessas três menções soa como 
se fosse o inferno? Parece como algo que está no centro da terra, parece ser um outro compartimento, um container para 
os santos do Antigo Testamento? Esta doutrina não é bíblica.  

Portanto, se você acredita que o paraíso é uma espécie de compartimento no inferno para os santos do Antigo Testamento, 
você sabe, isto não surgiu ao se procurar a palavra ‘paraíso’ na Bíblia. Talvez tenha vindo ao se procurar o significado da 
palavra ‘paraíso’ na Alexa. (risos). E não quero passar o sermão inteiro falando sobre isso, passei sermões inteiros 
desmentindo isso e mostrando muito mais escrituras de santos do Antigo Testamento indo para o céu, e estando no céu, e 
todas essas coisas diferentes, não quero gastar o sermão inteiro nisso. (fim da transcrição e tradução em 25 minutos e 25 segundos) 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1020&v=WEI6OTDwCHw&feature=emb_logo 

 

Em Apocalipse 1:18 o Senhor Jesus diz: 

“Eu sou aquele que vive, e que estava morto; e eis que eu estou vivo para sempre, amém; e tenho as chaves do inferno e da 
morte.” 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1020&v=WEI6OTDwCHw&feature=emb_logo
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