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LIÇÃO 12 – CONCEITOS IMPORTANTES – INFERNO
1) INTRODUÇÃO:
a) A doutrina do inferno tem uma longa história e diversas interpretações até chegar
ao que é hoje. Na Idade Média, as pessoas tinham medo intenso do inferno. Na idade
moderna, surgiram diversas alternativas de interpretação e depois a rejeição quase
total. Atualmente, é comum negar a condenação do inferno.
b) Objetivos: analisar a doutrina bíblica a respeito da condenação dos ímpios.
2) NOÇÕES DO ANTIGO TESTAMENTO: SHEOL
a) Etimologia: origem incerta; ligado a ša'al, palavra que significa "enterrar", ref. a
šu'al, "enterrador"; significa „túmulo‟, „sepultura‟, „morte‟, „abismo‟.
b) Significado: 65x no AT, recebe diversas traduções.
i) sepultura, inferno ou morte (Gn 44.29; Sl 9.17; 86.13; 88.3; 89.48; Pv 9.18);
ii) mundo dos mortos: local para onde vão todos os mortos (Sl 49.15)
c) Lugar dos mortos: pessoas boas e ruins, ricos e pobres, crianças e adultos, justos e
ímpios; não era um lugar desejável, mas não era lugar de suplício (Jó 24.19; Sl 9.17;
16.10; 31.17; Ez 32.23).
d) Deus controlava o Sheol (Jó 26.6; Sl 139.8; Am 9.2).
e) Justos e injustos:
i) não há diferença entre justos e ímpios: Jó 3.17s; 9.20s; Sl 6.4s; 88.3s; Is 14.9s.
ii) há diferença entre justos e injustos após a morte: Is 66.24; Ez 32.23; Ml 4.1-3.
f) Teologia do AT:
i) a morte não era o fim absoluto da existência;
ii) os mortos continuavam existindo como "sombras" (Pv 2.18; 9.18; 21.16; Is 26.14).
3) NOÇÕES DO NOVO TESTAMENTO GREGO: HADES
a) Etimologia: provavelmente composta de „a‟ (não) + „idein‟ (ver), isto é, invisível.
b) Origem: mitologia grega, Hades é nome de deus do mundo inferior e dos mortos;
equivalente a Plutão na mitologia romana (latina), deus dos mortos e dos ricos. Ele
andava pelo mundo a fim de roubar pessoas para o seu reino no submundo.
c) Septuaginta: sheol foi traduzida para Hades, com o mesmo sentido.
d) Influência: Hades não é apenas local dos mortos, mas de suplício, de sombras.
e) Novo Testamento: Hades aparece 11x no NT — traduzida por „inferno‟ ou „morte‟
i) “descerás até o hades” (Mt 11.23; Lc 10.15);
ii) “portas do hades” (Mt 16.18);
iii) “no hades” (Lc 16.23);
iv) “alma no hades” (At 2.27,31);
v) “onde está, ó hades” (1Co 15.55);
vi) “chaves da morte e do hades” (Ap 1.18);
vii) “e o hades o seguia” (Ap 6.8);
viii) “a morte e o hades” (Ap 20.13); “a morte e o hades” (Ap. 20.14);

4) NOÇÕES DA BÍBLIA LATINA: INFERNO
a) Etimologia: do latim latina pré-cristã inferus "lugares baixos", inferiores infernos;
lugar subterrâneo, de infra+ernus, „mundo inferior‟, „de baixo‟.
b) Problema de tradução: quase todos os termos hebraicos e gregos foram traduzidos
como inferno (Vulgata), o que gera muita confusão e ideias equivocadas.
5) RESUMO
a) Sheol: a palavra significa apenas “mundo dos mortos” e não tem relação com a
ideia popular de inferno.
b) Hades: a palavra grega foi usada para traduzir a ideia original hebraica de “sheol”,
porém já existia na mitologia grega. Portanto, para entender o „hades‟ no NT, é
necessário ter como base o „sheol‟ hebraico.
c) Inferno: por fim a palavra latina „inferno‟ foi usada para traduzir o „sheol‟ hebraico e
o hades grego; mas essa palavra também já existia na mitologia romana (latina).
Posteriormente, a palavra „inferno‟ recebeu diversas contribuições do catolicismo
popular e da literatura fictícia da idade média. Tudo isso contribui para formar a noção
popular de inferno que as pessoas têm hoje.
6) PARA REFLETIR
a) Sola scriptura: devemos formular uma teologia bíblica da vida pós-morte, despida
de crendices e mitos que influenciaram a noção popular.
b) Lamentação: o destino dos ímpios deve ser lamentado e a doutrina do julgamento
não deve ser motivo de alegria para os cristãos, mas de clamor e intercessão.
c) Esperança: o evangelho é a boa notícia da salvação e não uma mensagem de
terror contra os descrentes. Ser cristão significa deixar todo julgamento para Deus
enquanto coopera com Ele na obra de salvação do mundo.

