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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 25:31-32 

PALAVRAS-CHAVE: Consumação; Glória; Eternidade. 

OBJETIVO: Apresentar a estrutura básica do Evangelho: criação, queda, redenção e 

consumação. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Entender como a grande narrativa impacta a forma como 

enxergamos o mundo; Compreender a realidade espiritual e material da consumação; 

Distinguir a realidade do estado do homem após a morte; Identificar os eventos que marcam 

a consumação; Vivenciar a expectativa da glória futura. 

 

Para entender a passagem 

 

“Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu 

trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará 

umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes.” 

(Mateus 25:31-32) 

 

RELEMBRANDO A LIÇÃO ANTERIOR E SE AUTOEXAMINANDO 

 

No Ato 3 da grande narrativa bíblica, fomos surpreendidos com a graciosa salvação 

promovida por Deus em favor do Seu povo eleito. Observamos que embora merecedores 

do castigo e condenação eterna, Deus em sua soberana vontade, expressando seu infinito 

amor, enviou seu Filho como expiação em favor dos homens.  

Desafio: Na aula passada, pedimos que os irmãos realizassem uma pesquisa de 

textos bíblicos que evidenciam a obra da graça de Deus na redenção. Compartilhe 

conosco: 

a) Sobre a depravação total: 

___________________________________________ 

b) Sobre a eleição incondicional: 

_______________________________________ 

27/02/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: Amamos a narrativa do Evangelho:  

Ato IV - CONSUMAÇÃO 
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c) Sobre a expiação particular: 

_________________________________________ 

d) Sobre a graça irresistível: 

___________________________________________ 

e) Sobre a perseverança dos santos: 

____________________________________ 

  

INTRODUÇÃO 

 

Estamos diante do último instante da história bíblica. Até aqui entendemos os atos da 

Criação, Queda e Redenção, mas agora veremos o fechamento: Consumação - o ato que 

aponta para o definitivo cumprimento de todas as promessas redentoras. Assim, quando 

enxergamos os quatro atos em sua completude, como que formando um quadro, 

chamamos cada um desses atos de pilares da cosmovisão, pois eles fundamentam o modo 

como enxergamos o mundo. 

 

I. PERSPECTIVA MOLDADA PELO EVANGELHO  

 

Aquilo que reside no mais profundo de nosso ser – o coração, é o que determina o 

que somos, fazemos e desejamos. James W. Sire, em seu livro “Dando Nome ao Elefante” 

afirma que a cosmovisão é: 

 

“…um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que 
pode ser expresso em uma história ou em um conjunto de 
pressuposições (suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente 
verdadeiras ou totalmente falsas) que sustentamos (consciente ou 
subconscientemente, consistente ou inconsistentemente) sobre a 
constituição básica da realidade, e que fornece o fundamento no qual 
vivemos, nos movemos e existimos” 

 

Desta forma, admitimos que nossa perspectiva da realidade deve estar moldada pelo 

Evangelho, portanto, deve-se aplicar na realidade o “grande quadro”. Em outras palavras, 

é quando encarnamos as verdades dessa história, e vivemos conscientes dessa história, 

que a nossa cosmovisão se coaduna com a revelação bíblica. Como bem disse C. S. Lewis 

“Eu creio no cristianismo tal como creio no Sol. Não porque apenas o vejo, mas porque 

através dele eu vejo todas as outras coisas.” Por exemplo: Viver à luz da criação nos faz 

amar as pessoas mais difíceis, pois sabemos que ainda assim elas carregam a imagem e 



3 
 

semelhança de Deus. Viver à luz da queda implica em deixar de alimentar sonhos distantes 

a fim de construir uma sociedade melhor. Viver à luz da redenção nos leva à uma 

compreensão de mundo muito maior, pois nos apresenta a transformação das pessoas e 

de todas as coisas através do Evangelho. Além disso, considerando a esperança de uma 

glória vindoura, entendemos que resta o cumprimento final de todas as coisas, logo, não 

vemos ainda todas as coisas sujeitas a Cristo (Hb 2:8) e, ao olharmos para nós mesmos, 

enxergamos a imperfeição no chamado de glorificar a Deus. É exatamente neste último 

ponto que se encontra a consumação. 

 

II. ENTENDENDO A CONSUMAÇÃO 

 

Consumação é o fim da era presente e o começo de uma eternidade sem os efeitos 

da Queda. Perceba que este ato marca a transição de uma nova realidade, marcada pela 

segunda vinda de Cristo em que o todo o mal será definitivamente eliminado (Ap 21:1-5). A 

consumação é a expressão de que toda a materialidade será remida (isso nos distancia da 

visão grega sobre separação da alma e o corpo), ou seja, não se trata de uma expectativa 

tão somente “espiritual”, mas da ressurreição, glorificação, transformação de nossos corpos 

(1 Co 15:19-22). Até os habitantes do céu aguardam com ansiedade o fim da era presente 

e a nova criação (Ap 6:9-11). Chegar em casa é ter toda a materialidade redimida por Deus, 

para que voltemos a aproveitar a criação em todos os seus deleites e assim sejamos 

conduzidos ao Criador em honra e louvor. Philip Ryken diz algo sobre isso no seu livro 

“cosmovisão cristã”:  

 

“a vida futura não é imaterial e insubstancial, e sim uma existência 
encarnada... a vida eterna é tanto física quanto espiritual. Deus nos 
redimirá como pessoas completas”. 

 

III. A REALIDADE APÓS A MORTE 

 

Diante da realidade da morte cabe sempre a pergunta: O que vai acontecer quando 

eu morrer? Há vida após a morte? O cristianismo afirma que a morte não é o fim, que nossa 

vida presente tem consequências futuras. O corpo será colocado na terra por algum tempo, 

em seus túmulos aguardando o Grande Dia (Ec 12:7 cf. Gn 2:7; 2 Co 5.8). 

Entretanto, enquanto as almas dos crentes são aperfeiçoadas em santidade e 

experimentam imediatamente a glória (Hb 12:23; Fp 1:23; Lc 23:43), durante o período 
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entre a morte a segunda vinda de Cristo, as almas dos ímpios são lançadas nos tormentos 

do inferno (Lc 16:22-24; Sl 49:14). Quanto a isso, a nossa Confissão de Fé assim 

sistematiza: 

 

“Cap. XXXI, 1. Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a 
corrupção1. A alma, porém, não morre nem dorme, porque possui 
subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus, que a deu2. 
As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são 
recebidas no Paraíso, onde eles estão com Cristo e vêem a face de 
Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos3; e 
as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em 
tormento e trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia4. 
Além destes dois lugares, destinados às almas separadas de seus 
corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro.  

(1 Gênesis 3:19; Atos 13:36 2 Eclesiastes 12:7 3 Lucas 23:43; 2 
Coríntios 5:1, 6, 8; Filipenses 1:23; Hebreus 12:23 4 Judas 6-7; 1 Pedro 
3:19; Lucas 16:23-24)”. 

 

IV. O JUÍZO FINAL 

 

O que mais sabemos sobre o futuro? Sabemos que Jesus um dia voltará (Jo 14.3, At 

1.9-11). Haverá a segunda vinda de Jesus conforme afirmam as Escrituras (1 Ts 3.13) ou 

“a manifestação” (1 Tm 6.14). Sabemos também que quando Jesus voltar, ele virá como 

juiz do juízo final. Haverá a correção de todos os males. Todo pecado será exposto (Ec 

12.14; Rm 2.16; 2 Co 5.10).  

Essa perspectiva do julgamento faz parte do fim da era presente, portanto, encaixa-

se dentro do escopo da consumação. Além disso, há uma verdade irredutível neste ponto: 

todas as nossas palavras e ações são contempladas pelo Santo Deus. Nesse papel 

consumador temos que Cristo:  

a) Ele julgará as nações (Mt 25.31);  

b) Ele julgará os ímpios (2 Pe 3.7);  

c) Ele julgará os cristãos nominais (Mt 7.21-23; Mt 25.11,12; Mt 22.11-13; Am 5.18; 

Ml 3.2 4); 

 d) Ele julgará as forças espirituais do mal: A falsa religião (Ap 18,2,20); O anticristo 

(Ap 19.20); O diabo (Ap 20.10); 

e) Ele julgará a igreja (II Co 5.10; I Co 3.13). 

 

Neste grande dia, determinado por Deus, todos hão de comparecer perante o Tribunal 

de Cristo, a fim de manifestar a glória de Sua misericórdia e graça na salvação eterna dos 
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eleitos, e, Sua justiça na eterna condenação dos perversos e desobedientes (Rm 9:22-23; 

Mt 25:21, 34; 2 Ts 1:7-10) 

 

V. VIVENDO OS ÚLTIMOS DIAS 

 

Diante dessas verdades tendemos a pensar que tudo o que nos resta é aguardar. 

Contudo, é necessário destacar que uma nova era já foi instaurada. O Antigo Testamento 

prepara os fiéis para os “últimos dias” (Dt 4.27-31; Is 2.2; 9.1; Jr 23.20; 48.47; 49.39; Dn 

2.28; 8.17-19; Mq 4.1; Os 3.4-5), e todo o Novo Testamento testifica de que os “últimos 

dias” já foram inaugurados (At 2.17; 1 Co 10.11; 2 Tm 3.1; Hb 1.2; 1 Pe 1.5; 19-20; 1 Jo 

2.18). Os crentes estão vivendo numa nova era, instaurada na primeira vinda de Cristo, a 

era do reino messiânico. Essa realidade em que o por vir invade a era presente é conhecida 

como “já” e o “ainda-não”. Nós já experimentamos alguns efeitos do por vir, mas ainda não 

por completo. Por exemplo, somos filhos de Deus, mas ainda aguardamos a redenção 

material como parte dessa adoção (Jo 1.12; Rm 3.23); temos vida eterna, mas ainda 

estamos sujeitos a morte física; somos novas criaturas, mas ainda não habitamos em novos 

céus e nova terra; o reino de Deus é chegado, mas ainda oramos “venha o teu reino”. Ou 

seja, vivemos em uma sobreposição de eras. Como vivemos simultaneamente em duas 

eras, vivenciamos uma tensão. Não é fácil vivermos a tensão do “já” e do “ainda não”. 

Vamos buscar compreender:  

No mesmo contexto em que Jesus afirma que sua vinda é iminente (Mt 24.8, 32-34), 

ele declara que irá demorar (Mt 24.6; 25.5,19). Na verdade, o Novo Testamento todo ensina 

que a segunda vinda de Cristo está próxima (Mc 9.1; Mt 10.23; Rm 16.20; 1 Co 7.29; Ap 

22.7, 12, 20), mas também ensina que está distante e que ninguém sabe (Lc 12.45; 19.11; 

2 Ts 2.1-3; Mc 13.32; At 1.7; 1 Ts 5.2; Ap 16.15). Por meio dessa realidade, o salvador nos 

ensina a trabalhar a nossa expectativa. Se a vinda está próxima, então somos consolados 

em meio aos sofrimentos (Lc 21.28). Se a vinda está daqui a algum tempo, isso nos levará 

ao movimento, ao invés de ficarmos paralisados (1 Ts 4.11; 2 Ts 3.6-12), somos 

estimulados ao serviço (Mt 25.29,40). Se essa hora, para nós, é incerta, então devemos 

vigiar (Lc 12.3940). Em resumo: A proximidade desperta o consolo, a demora desperta o 

serviço, e a incerteza desperta a vigilância. O que aprendemos até aqui? Que a realidade 

escatológica da consumação nos molda. A escatologia molda nossas atitudes.  

Assim, a consumação tem um efeito importante em nossa cosmovisão. Sem a 

consumação teremos um ponto de vista distorcido a respeito da história do fim. Vejamos: 
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Nós não admitimos uma visão “super-realizada do reino”. Este que é um conceito presente 

na teologia da libertação e que cativa muitos evangélicos. Dentro dessa visão, devemos 

“ajudar a inaugurar o reino”. Contudo, não há sequer um texto nas Escrituras que apoie a 

visão de que os cristãos constroem o reino. Kevin DeYoung pontua muito assertivamente 

quando diz que ao falarmos de reino os termos adequados são “entrar, buscar, anunciar, 

ver, receber, olhar e herdar... no Novo Testamento nunca somos aqueles que trazem o 

reino”. Essa ideia “super-realizada do reino” é defendida pela corrente pós-milenista e por 

algumas correntes sociais progressistas de nosso tempo. Ela é repleta de “já”, porém 

carente do “ainda não”. 

Por outro lado, há um segundo extremo, portanto, equivocado. Uma visão 

“subrealizada do reino”. Bom, essa visão é pouco “já” e muitos “ainda não”. Ela aparece 

dentro da perspectiva dispensacionalista – por exemplo: quando estes afirmam que o reino 

foi postergado por causa da rejeição de Israel. Essa perspectiva está arraigada na maioria 

das mentalidades dos crentes. Por exemplo, as músicas que só falam de um reino vindouro, 

mas esquecem da realidade presente do reino, como se quem reinasse agora fosse 

Satanás. No entanto, Satanás é chamado de “príncipe deste mundo” (Jo 16.11; 14.30; Ef 

2.2) e não rei, porque ele é um usurpador do reino. Essa posição “sub-realizada do reino” 

geralmente é escapista, busca se isolar nos círculos eclesiásticos e não está muito 

interessada na “vida lá fora”. 

Diante dessa realidade, conseguimos perceber o impacto que uma visão distorcida da 

consumação pode causar? Qual a nossa postura? Bom, diante da realidade da nossa vida 

futura deveríamos enxergar a nossa vida presente. A nossa expectativa do futuro molda a 

nossa postura no presente. Nossa escatologia tem influência na nossa vida agora. 

Anthony Hoekema ensina que a tensão entre o aspecto presente e o aspecto futuro 

do reino deve gerar um equilíbrio de ação na igreja:  

 

“A igreja deve viver com um senso de urgência, percebendo que o 
fim da história, como o conhecemos, pode estar bem próximo. Porém, 
ao mesmo tempo, ela deve continuar a planejar e trabalhar por um 
futuro nesta terra presente, que pode durar um longo período”.  

 

Portanto, a consumação é o completar da redenção, mas não é para esta vida e não 

é operada pela igreja. Somos sal da terra, e como tal, retardamos a putrefação, mas não a 

impedimos. A consumação ou a redenção consumada, será uma obra exclusiva de Cristo 

em nós. As obras de justiça social são boas, mas não aumentam as fronteiras do reino de 
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Deus, este se expande apenas quando joelhos se dobram, corações se arrependem e 

bocas confessam. Precisamos viver o “já” tendo em vista o “ainda não”. Assim, a cidadania 

celestial deve moldar a nossa cidadania terrena.  

 

CONCLUSÃO 

 

Vimos, finalmente, a consumação de todas as coisas – como o cristão é preparado 

nesta vida para a vida porvir; sendo santificado e perseverando em sua peregrinação. 

Vemos o que acontece após a morte do homem, seja do justo ou do injusto, sobre o céu e 

o inferno, o julgamento final, a ressurreição do corpo e a redenção final e definitiva da 

criação: novos céus e nova terra – todas essas coisas operando segundo o propósito e 

decretos de Deus e para glória dele. 

 

APLICAÇÃO 

 

1. Tenha uma perspectiva de vida e mundo moldada pelo Evangelho. 

2. Não seja sufocado pelo presente a ponto de perder a esperança da glória futura. 

3. Não se desespere diante dos sofrimentos, aflições e da iminência da morte. 

4. Creia em Cristo e em suas palavras. Ele voltará e há de estabelecer seu reino de 

justiça e paz! 

5. Viva como um cidadão do Reino celestial, impactando as responsabilidades de sua 

cidadania terrena. Somos peregrinos (Tg 1.1; 1 Pe 1.1), não viajantes, mas 

“estrangeiros residentes”. 
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   EXERCITANDO 

 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    ) Após a morte, o homem dorme em sono profundo aguardando a ressurreição. 

(    ) A vida futura é uma realidade espiritual e imaterial. 

(    ) A expectativa da eternidade molda a forma como vivemos. 

(    ) A igreja é o meio pelo qual Deus está redimindo o mundo. 

(    ) A volta de Cristo é o evento que marca o fim da era presente e início da era futura. 

(    ) A ressurreição do corpo é uma doutrina inegociável para os cristãos. 

(    ) Precisamos aprender a viver a tensão do reino “já” inaugurado, mas que “ainda não” é 

pleno. 

(    ) Na sua vinda e no seu reino, Jesus há de julgar vivos e mortos. 

 


