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UMA REFLEXÃO RARA
• Delirante para inconversos • Irrelevante para a igreja?



Falsas teologias centradas no homem

Evangelho focado no aqui e agora



O QUE NÓS ESPERAMOS 
DE DEUS?

Alegrar-se nele para sempre, CMW, 1



A VISÃO BEATÍFICA DE DEUS
1João 3.2-3



“
-Dicionário Aurélio

Beatífico: Que torna bem-aventurado; 
que produz êxtase, ou dele resulta



“A visão beatífica implica o perfeitíssimo 
e claro conhecimento de Deus e 
das coisas divinas, tais como pode 
pertencer a uma criatura finita

-Turretini, 20.8.VIII, p. 729, v. 3



TEXTO INICIAL

— 1CORÍNTIOS 13.1-13 —



➤ O que é feito sem amor não serve para nada (v. 1-3) 
➤ O amor cristão é diferenciado (v. 4-8) 
➤ O que temos, aqui e agora, é ainda imperfeito (v. 9-12) 
➤ Aqui e agora, Deus nos dá fé, esperança e amor (v. 13)



“
-Paulo, 1Coríntios 13.8,13

O amor jamais acaba; mas, havendo 
profecias, desaparecerão; havendo 
línguas, cessarão; havendo ciência, 
passará. […] Agora, pois, permanecem a 
fé, a esperança e o amor, estes três; 
porém o maior destes é o amor



“É preciso unir três coisas aqui, que 
inseparavelmente coexistem entre si em 
felicidade: contemplação, amor e alegria

-Turretini, 20.8.VI, p. 728, v. 3



Amor  
(iniciado; 1Co 13) 
» consumado

Fé (não andar  
por vista; 2Co 5.17 
» contemplação)

Esperança 
(aguardar; Rm 8.25) 

» alegria

1Co 13.13



Aqui e agora Glória

Contemplação Fé; “como por espelho”  
(1Co 13.12; 2Co 3.18; 4.6)

“Face a face”; santidade 
absoluta (Sl 17.15; Jo 17.22,26)

Alegria Esperança; iniciada; parcial 
(2Co 6.10; Gl 5.22)

Não leve e momentânea, nem 
falsa e impura, inexprimível e 
eterna; emanará da posse do 

próprio Deus (Jo 16.22; 
Sl 16.11; Is 25.8; Ap 21.4)

Amor Abençoador; inicial; 
imperfeito e fraco

Mais puro, mais perfeito, a 
nada mais amando além de 

Deus, ou em Deus



“Assim como a felicidade é a perfeição plena e 
última da alma e de todas as suas faculdades, 
assim ela requer a operação de todos os 
poderes, uma vez removida toda e qualquer 
imperfeição, isto é, contemplação perfeita 
e, dela, alegria e consolação supremas

-Turretini, 20.8.VI, p. 728, v. 3



“A contemplação vislumbra Deus como o 
bem supremo; o amor se concretiza em 
relação a ele e está mui intimamente unido a 
ele; e a alegria desfruta dele e se sujeita a ele

-Turretini, 20.8.VI, p. 728, v. 3



“A contemplação aperfeiçoa o intelecto; o 
amor, a vontade; a alegria, a consciência

-Turretini, 20.8.VI, p. 728, 731, v. 3



“Não mais andaremos pela fé, e sim pela vista, 
contemplando a Deus face a face. O amor 
consumado, pelo qual estaremos unidos a Deus, 
corresponderá ao amor iniciado, o qual santifica 
o coração. A alegria corresponde à esperança, a 
qual acompanha o gozo da coisa que se espera

-Turretini, 20.8.VI, p. 728, v. 3



“A contemplação gera o amor. Deus não pode ser 
visto sem ser amado; o amor arrasta a alegria 
após si, porque ele não pode ser possuído 
sem que se fique cheio de alegria

-Turretini, 20.8.VI, p. 728, v. 3



“A distinção entre o Criador e a criatura é 
preservada, de modo que se denota apenas 
uma similaridade, não uma igualdade 

-Turretini, 20.8.VIII, p. 729, v. 3



Visão do corpo glorificado; sobrenatural, 
espiritual (Mt 5.8; 1Co 15.44)

Limitada por finitude: “o finito não pode 
abranger o infinito” (Turretini, 730)

Daí, “saudade” (Jó 19.25-27)



A terra de 
Canaã Jerusalém O tabernáculo

O sábado O casamento



A COMUNHÃO DOS “JUSTOS 
APERFEIÇOADOS”

Hebreus 12.22-23



NO OUTRO MUNDO OS SANTOS CONHECERÃO UNS AOS OUTROS

➤ Influenciados pela glória da transfiguração, Pedro, Tiago e 
João reconheceram Moisés e Elias 
(Mt 17.3; cf. 2Pe 1.17-18) 

➤ Paulo estava certo de que veria os Tessalonicenses na 
glória e se alegria por isso (1Ts 2.19,20)



“A visão e amor de Deus, no qual todos os 
santos se amarão igual e reciprocamente, 
absorverão todos [os] afetos [gêneros de 
conhecimento terreno e carnais]

-Turretini, 20.11.II, p. 753



“Nada impedirá que os santos conheçam 
uns aos outros: o pastor a suas ovelhas, e 
as ovelhas a seu pastor; o esposo a sua 
esposa, e a esposa a seu esposo; os pais a 
seus filhos, e os filhos a seus pais e até 
onde vão suas relações; e os que foram de 
especial dignidade na igreja

-Turretini, 20.11.III, p. 753



“Isso contribui grandemente para a 
consolidação da alegria dos santos e os 
laços da sociedade celestial

-Turretini, 20.11.III, p. 753



Lá verei a minha mãe, 
Lá hei de estar. 

Lá verei também meu pai, 
Lá hei de estar.

Lá verei o meu Jesus, 
Lá hei de estar. 

Lá verei o meu Jesus, 
Lá hei de estar 

Lá não mais verei a dor 
Lá hei de estar 

Lá não mais verei a dor 
Lá hei de estar

Hei de estar na alvorada 
Arautos do Rei



A RESTAURAÇÃO DE TUDO
Ap 21.1,6; Is 65.17; 66.22



Gênesis Apocalipse
Criação perfeita Restauração perfeita

Comunhão inocente Comunhão redimida

Rebelião Obediência perfeita

Separação Comunhão restaurada

Perfeição quebrada por desobediência Perfeição inquebrável; eterna

Juízo prometido O mal (mar) já não existe



➤ Uma adaptação cósmica à ressurreição 
➤ A era da vida e da igreja glorificada 
➤ O sistema divino perfeito; governo justo 
➤ Valores do reino (o que valorizamos aqui, devidamente 

considerado lá) 
➤ Dependência perfeita



“Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos 
testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a 
Raiz e a Geração de Davi, a brilhante 
Estrela da manhã

-Jesus Cristo, Apocalipse 22.16



“A estrela da manhã, ou da alva, surge pouco 
tempo antes do raiar do sol. Somente aqueles 
que aguardam pela aurora na escuridão 
podem vê-la. Assim, apenas os santos que se 
postarem nas trevas, almejando a luz, é que 
desfrutam do Senhor. Ele se dispensa àqueles 
que o buscam num mundo escuro.

-Um Chamado ao Discipulado Radical



CONCLUINDO…
Últimas considerações



A pastoral do Boletim: “a bênção final”



“Será que não há muito a fazer para aliviar o 
sofrimento do mundo […] pelas boas obras 
e pregação das boas novas?

-Russel Shedd, A Escatologia do NT, p. 68



“
Somos exortados a não 
ficar amedrontados 
sobre o que acontecerá 
no futuro […], mas sim 
ficar “acordados”, 
prontos com a face 
erguida como quem 
viaja para destino 
previsto, seu lar eterno.

-Russel Shedd, A 
Escatologia do NT, p. 69

As boas-vindas do Pai 
que nos agrada, 

completarão a alegria 
duma vida vivida à 
luz da eternidade



“Aos que perguntam “Que acontecerá ao 
mundo?”, respondemos: “Seu reino está 
chegando”. Aos que perguntam “Que está 
diante de nós?”, respondemos: Ele, o Rei, está 
diante de nós”. Aos que perguntam “Que 
podemos esperar?”, respondemos: […]



““Não nos encontramos à frente de um deserto 
inexplorado […], com um objetivo que 
ninguém ousaria predizer; estamos fitando 
nosso Senhor vivo, como Juiz e Salvador, que 
estava morto e vive para todo o sempre; 
fitamos aquele que veio e virá, e que reinará 
eternamente. […]



““Talvez encontremos aflições; sim, isso deve 
acontecer, se queremos participar dele. Mas 
sabemos sua palavra, sua palavra régia: “Não 
se turbe o vosso coração […] eu venci 
o mundo”

-Jan M. Lochman, Raízes vivas da Reforma, p. 65
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