


E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e 
soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi 
feito alma vivente. Gênesis 2:7

Breve revisão





Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, 
não aprenderás a fazer conforme as abominações 
daquelas nações.
... Nem encantador, nem quem consulte a um espírito 
adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos;
Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao 
Senhor; e por estas abominações o Senhor teu Deus os 
lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18:9-12



Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os 
mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco 
terão eles recompensa, mas a sua memória fica 
entregue ao esquecimento.
Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já 
pereceram, e já não têm parte alguma para sempre, 
em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. 
Eclesiastes 9:5,6



Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças, porque na sepultura, para 
onde tu vais, não há obra nem projeto, nem 
conhecimento, nem sabedoria alguma.

Eclesiastes 9:10



E o pó volte à terra, como o era, e o espírito 
volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7



Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os 
que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os 
que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 
João 5:28,29

Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se 
acabaram. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira 
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas 
serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil 
anos. Apocalipse 20:5,6



Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura 
e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada 
e esplendidamente.
Havia também um certo mendigo, chamado 
Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele;
E desejava alimentar-se com as migalhas que 
caíam da mesa do rico; e os próprios cães vinham 
lamber-lhe as chagas. Lucas 16:19-21

PARÁBOLA DO RICO E LÁZARO



E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado
pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu
também o rico, e foi sepultado.
E no inferno, ergueu os olhos, estando em
tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu
seio.

Lucas 16:22-23



E, clamando, disse: Pai Abraão, tem
misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que
molhe na água a ponta do seu dedo e me
refresque a língua, porque estou atormentado
nesta chama. Lucas 16:24



Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que

recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro
somente males; e agora este é consolado e tu
atormentado. E, além disso, está posto um grande
abismo entre nós e vós, de sorte que os que
quisessem passar daqui para vós não poderiam,
nem tampouco os de lá passar para cá.

Lucas 16:25-26



E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à 
casa de meu pai, Pois tenho cinco irmãos; para 
que lhes dê testemunho, a fim de que não venham 
também para este lugar de tormento. 

Lucas 16:27-28



Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas;
ouçam-nos.
E disse ele: Não, pai Abraão; mas, se algum
dentre os mortos fosse ter com eles,
arrepender-se-iam.
Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés
e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que 
algum dos mortos ressuscite.

Lucas 16:29-31



Além das discussões sobre a questão da imortalidade

da alma, as pesquisas mais recentes defendem que

esta narrativa não passa de uma interpolação apócrifa,

uma vez que não é encontrada em alguns dos 

manuscritos mais antigos.

(CAIRUS, 2006, citado por AGUIAR & BARROS, 2013)

CAIRUS, A. E. The rich man and Lazarus: an apocryphal interpolation? Journal of Asia Adventist Seminary, v. 9, n.1, p. 35-

45, 2006.

AGUIAR, A. T. de, BARROS, D. R. da S. Estudo sobre a morte em Lucas 16:19-31. Kerygma, v. 9 n. 1 (2013)









5 palavras erroneamente 

traduzidas por “inferno”:

1. GEENA (hebraico) (12 vezes 

nas Escrituras gregas) que é uma 

forma simplificada da expressão 

ge (vale) ben (filho) e Hinom

(nome da família proprietária da 

área), ou seja, Vale do filho de 

Hinom. (Jer. 7:31-34); Mateus  

5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; 

Marcos 9:43, 45, 47; Lucas 12:5; 

Tiago 3:6;
Vale do filho de Hinom



5 palavras erroneamente traduzidas por “inferno”:

2. HADES (grego) usada no NT juntamente com 

3. Sheol (hebraico) usada no AT significam “sepultura, 

lugar dos mortos, morada dos mortos”. Apoc. 20:13; 

Apoc. 20:14; Jó 17:16; Isa. 14:9-11; Apoc. 20:10 

Silva, D. N. da, SALT/NE nov./2002, http://jesusvoltara.com.br/atuais/inferno_existe.htm



4. TÂNATO: (Θάνατος, transl.: Thánatos, lit. "morte"). 

I Cor. 15:55 como inferno. 

O verso 54, anterior, diz que a morte (inferno) perde a vitória e o aguilhão 

porque Jesus nos dá a imortalidade. Também não tem nada a ver com 

um lugar de fogo onde as pessoas ficam queimando.

5. TÀRTAROS (lugar de trevas). 

Esta palavra ocorre na Bíblia apenas uma vez em II Pedro 2:4. 

Apoc, 20:9,10,14 

Silva, D. N. da, SALT/NE nov./2002, http://jesusvoltara.com.br/atuais/inferno_existe.htm



LITERALMENTE FALANDO:

Por suas atitudes, quem merece de fato, o Céu? – O Rico ou

Lázaro?

A fugaz “doutrina” da imortalidade da alma.

Céu e inferno.

―E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o

que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava;

porém tudo declarava em particular aos Seus discípulos.

Marcos 4:33 e 34. (Gonzalez, L. Assim diz o Senhor.)



Diz o Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa que

PARÁBOLA é uma ―narração alegórica.

Alegoria é: ―Exposição de um pensamento sob forma

figurada; ficção que representa um objeto para dar

ideia de outro; continuação de metáforas que

significam uma coisa nas palavras e outra no sentido.



Parábola (grego: comparação, tipo, figura).

Linguagem em códigos.

Uma estória engendrada, um conto, que esconde e

acoberta uma verdade importante (Eze. 17:2; 24:3).

A parábola, pois, tem o objetivo de transmitir uma 

verdade; mas ela mesma não é esta verdade.

(Gonzalez, L. Assim diz o Senhor.)



―Por isso lhes falo por parábolas; porque eles vendo, não veem; e,

ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a

profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis mas não

compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o

coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com

seus ouvidos, e fecharam os seus ouvidos; para que não vejam com

os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração,

e se convertam, e Eu os cure.

Mateus 13: 13-15.



―Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada

lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que

fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a

Minha boca; publicarei coisas ocultas desde a fundação

do mundo.

Mateus 13: 34-35. 



Profecia messiânica:

―Abrirei em parábolas a Minha boca...Salmo 78:2.

A narrativa de Jesus sobre o Rico e Lázaro: uma parábola ou 

uma doutrina real?

Os mais eminentes exegetas dizem que não se pode firmar 

doutrina sobre parábolas, pois ela é uma ficção, uma

alegoria, uma metáfora.



O Doutor Joseph Angus, teólogo evangélico (da

Igreja Batista), em sua obra História, Doutrina e

Interpretação da Bíblia, pág. 181:

“Converter delicados pormenores em grandes 

verdades escriturísticas é obscurecer o grande 

desígnio do todo.



E assim trazemos um significado para a

parábola em vez de extrair dela o significado.

Isso é um hábito que nos pode levar aos 

enganos mais sérios.” (Gonzalez, L)



― É regra aceita em teologia que as doutrinas 

não devem ser baseadas sobre parábolas.

F.D. Nichol, Answers to Objections, nota ao pé,

pág. 567 – citado em Subtilezas do Erro.



O Rico da parábola.

• Nem a Bíblia nem Jesus disseram que o rico era mau.

E ser Rico não é característica do desagrado de Deus;

pelo contrário, a riqueza do cristão é sinal de bênçãos

do Céu. • Abraão foi chamado ―amigo de Deus.

Gênesis 13:2:

―Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro.



• Jó, o habitante da terra de Uz, homem sincero,

reto e temente a Deus, foi também amado por Ele.

Jó 1: 1 a 3: ― “...e era o seu gado 7.000 ovelhas,

3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500

jumentas, era também muitíssima a gente a seu

serviço, de maneira que este homem era maior

que todos os do Oriente”.



• Salomão, José de Arimatéia, Nicodemos (este,

afirmam, era tão rico, que sua fortuna daria para

sustentar a nação judaica por 10 anos).

Não é nenhum pecado ser rico.

E a Bíblia informa simplesmente, nesta parábola:

―Havia um homem rico... e ele morreu... (Luc. 16:22).

O que é errado? O que fez o Rico para se perder e ser 

lançado no inferno? (Gonzalez, L. Assim diz o Senhor.)



Coloquemos em pauta, agora, o mendigo Lázaro.

• Nem a Bíblia, nem Jesus, mencionam que ele tenha sido um

crente bom e fiel, e muito menos cumpridor da Lei de Deus.

• Mendicância é prova do desfavor de Deus (perdão Senhor!).

Davi diz: ―Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi

desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o

pão. Sal. 37:25.



O mendigo foi salvo pelos méritos da pobreza? Isso

contraria frontalmente o plano de salvação (o homem 

só será salvo mediante sua fé na aceitação de Jesus 

Cristo como seu Salvador).

A Bíblia diz que “os pobres sempre teremos conosco”

(Mat. 26:11), devemos ampará-los, mas também eles

deverão fazer sua decisão ao lado de Cristo, se é que

desejam habitar o Céu um dia.



Argumentando literalmente, se Lázaro por ser mendigo

foi para o Céu, o Rico não pode deixar de ir também,

pois usou de genuína humanidade, não expulsou o

mendigo de sua porta, ...Isto bastaria para derrubar a

tese de que essa parábola tem que ser aceita

literalmente para fundamentar a doutrina da

imortalidade da alma e do galardão imediato após a

morte.



Diz o relato fictício que Lázaro morreu, e foi para o ―seio de

Abraão. Lucas 16:23.

A parábola, se tomada ao pé da letra, ensina que o homem,

sendo pobre, mendigo, desvalido, ao morrer, tem como prêmio,

ou recompensa, o Céu (seio de Abraão). Então:

• Você não acha que o seio de Abraão seja muito pequeno,

porque no máximo este patriarca devia ter de altura, 2,30 m?

• E os pobres e mendigos que morreram antes de Abraão, para

que seio foram?



• Caberá no seio de Abraão todos os pobres do

mundo quando morrerem?

• Bem, se apenas por ser mendigo alguém tem 

direito ao Céu, o crente então jamais poderá ficar 

fora dele, e que seio é esse para caber tanta

gente?



Abel, que viveu antes de Abraão, para que seio

foi?

• E Abraão, para onde foi? Para o seu próprio

seio? Percebeu?

A fronteira entre o Céu e o inferno é tão próxima?



E as almas? PÓ + FÔLEGO DE VIDA (ESPÍRITO) = ALMA VIVENTE

• Tinham dedos (Luc. 16:24). Gen. 2:7.

• Tinham línguas (Luc. 16:24).

• Tinham olhos (Luc. 16:23).

• Tinham sede (Luc. 16:24).

• Falavam e ouviam (Luc. 16:27-31).

Na Parábola não aparecem o Senhor Jesus, nem Deus, nem

anjos.



No livro de Juízes 9:7-15, a parábola de Jotão.

Em II Reis 14:9 ― Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de

Judá, dizendo: O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que

está no Líbano, dizendo: Dá tua filha por mulher ao meu filho;

mas os animais do campo que estavam no Líbano, passaram e

pisaram o cardo.

Jeoás compôs a parábola para Amazias. Este não a atendeu (II

Reis 14:11), e por isso, o povo o ― cardo (Amazias) foi ferido

pelos ―animais do campo (exército do ― cedro – Jeoás).



Parábola da ovelha perdida (Lucas 15).

Na parábola do semeador, a semente é o 

evangelho.

A vinha do Senhor é a casa de Israel. Isaías 5:17.

Nenhuma das 44 parábolas proferidas por Jesus 

podem ser aceitas literalmente, porque parábola 

é uma ilustração para clarear o ensino.



É um equívoco considerar parábolas pelo lado 

literal e aplicá-las para sedimentar doutrina 

bíblica.

Jesus não ensinou o que se prega hoje em dia,

baseando-se nesta parábola.

Finalmente, essa parábola não foi mencionada

por Jesus como uma doutrina.



A única coisa de escatológica e doutrinária, em toda
a narração: só o verso 31, que é o final da estória e
que trata da ressurreição, nada mais.

O Rico da parábola era uma ―símile dos judeus, a quem
Deus fez os depositários dos oráculos divinos. Deveriam
por isso ser a luz das nações.

Os reis da terra deveriam caminhar vendo a glória
de Deus sobre eles. Isaías 60:3.



O mendigo da parábola – analogia aos gentios.

Os judeus depositavam confiança de serem filhos de 
Abraão. “Somos descendência de Abraão‟ (João 8:33),
diziam, com altivez.

No pátio do Templo de Jerusalém havia uma linha 
demarcatória que, se os gentios dali passassem, eram 
mortos no ato.



Exemplos de verdadeira fé entre os gentios: 

o centurião romano de Cafarnaum. Mateus 8:5-13. 
―Não sou digno de que entreis em minha casa... ―Diga 
somente uma palavra e meu criado sarará... (verso 8). 

―...Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé... (verso 
10), assegurando que muitos gentios assentar-se-ão à 
mesa com Abraão (Veja Gálatas 3:27-29; Romanos 
10:12). 



―E, partindo Jesus dali, foi para as bandas de Tiro e

Sidom. E eis que uma mulher cananéia, que saíra daquelas

cercanias, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia 

de mim, que minha filha está miseravelmente 

endemoninhada. Mas Ele não lhe respondeu palavra. E os

discípulos, chegando ao pé dEle, rogaram-lhe dizendo:

Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E Ele

respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas 

perdidas da casa de Israel. Mateus 15:21-24.



Então chegou ela e adorou-O dizendo: Senhor, socorre-

me. Ele porém, respondendo disse: Não é bom pegar 

no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela

disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos 

comem das migalhas que caem da mesa dos seus 

senhores. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó 

mulher, grande é a tua fé: Seja isto feito para contigo 

como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou

sã. Mateus 15:25-28.



Mateus 10:5-6 ―Jesus enviou estes doze, e lhes

ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das

gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos;

mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel.

Romanos 11:9 ―E Davi diz: Torne-se-lhes sua mesa

em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua

retribuição.



Por isso, os judeus foram ― quebrados e outros ― 

galhos foram ― enxertados na Oliveira – nós, os 

gentios – representados na parábola, por Lázaro, o 

mendigo. Romanos 11:17-21.

Deus deu aos judeus o próprio Messias. E qual foi a

reação do Rico (judeus)?: ―...Veio para o que era Seu,

e os Seus não O receberam... João 1:11.



Os judeus, rejeitaram o Messias (o Rico morre).

Apedrejamento de Estêvão, o primeiro mártir (Atos 7:54-60).

E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que

estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas terras da Judéia

e de Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1



―Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister

que a vós se pregasse primeiro a Palavra de Deus; mas visto 

como a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que

nos voltamos para os gentios; porque o Senhor assim no-lo

mandou: Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de

salvação até os confins da Terra. E os gentios ouvindo isso,

alegraram-se, e glorificavam a Palavra do Senhor; e creram todos

quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a Palavra do

Senhor se divulgava por toda aquela província. Atos 13: 46-49.



―Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia,

que também os gentios tinham recebido a Palavra de Deus.

Atos 11:1.

Resumo: O RICO EM TORMENTO (judeus)

Perderam a hegemonia nacional

Perderam o privilégio de ser o povo escolhido de Deus (Deut.

7:6).

Perderam o majestoso templo, a nação, e dispersos foram por

todo o mundo.



LÁZARO CONSOLADO no seio de Abraão (gentios)

―Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquEle que vos
chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz; vós que em outro
tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis
alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.

I Pedro 2:9-10. 

ABRAÃO – o pai da fé, segundo a Bíblia. E todos os que se salvarem,
o serão pela fé em Cristo, e nunca por obras ou méritos próprios; e
serão chamados filhos de Abraão pela fé. Gálatas 3: 9.



O SEIO DE ABRAÃO - Privilégios e favores. Ó gentios! Como
Deus nos ama!

Na parábola do Rico e Lázaro, Cristo mostra que nesta vida os 
homens decidem seu destino eterno.

Se não ouvem a Moisés e aos profetas - Milagres não
produzem fé por si mesmos. As palavras de Jesus eram
proféticas, pois quando ele ressuscitou dos mortos, seus
inimigos não se sentiram mais inclinados a aceitá-los do que
antes. MOODY, Comentário.



Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a
Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão,
ainda que algum dos mortos ressuscite.

Lucas 16:31

Por isso é que se diz: "Se hoje vocês ouvirem
a sua voz, não endureçam o coração, como na
rebelião". Hebreus 3:15.
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