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1. JUÍZO INDIVIDUAL 

Concluímos a primeira parte desta formação com os seguintes questionamentos: No final dos tempos, 

os que estiverem vivos, então, verão a parusia. Mas e os que já morreram? Qual é o destino? Já 

ressuscitaram ? Onde estão ? O que diz a nossa fé?  

Com respeito aos que já morreram , precisamos entender antes de tudo que ressurreição não é a 

simples revivificação  de um cadáver. O cadáver, o corpo de um defunto, será pó e acabou, é o final de um 

processo biológico. É como uma semente que morre e ressuscita na planta. A árvore que nasce será sempre 

diferente da semente que morreu. Muito embora exista uma relação de essência entre a planta e a semente, a 

planta não é uma fotografia da semente e a casca desta última vira cadáver, desaparece. 

Como será o nosso corpo ressuscitado? Não sabemos. É como se perguntássemos sobre a fisionomia, 

ou sobre o corpo futuro de um embrião com dois meses de vida no ventre de uma mãe, ou então, como será 

a futura planta que nascerá de uma semente? São Paulo diz que é insensato perguntar isto ( 1 Cor 15, 35-44). 

Como São Paulo o que podemos afirmar  é que a planta será diferente da semente, que uma pessoa adulta 

será diferente de um embrião e que o nosso corpo ressuscitado será diferente do nosso cadáver. É o mesmo 

corpo, mas, como diz o catecismo, será espiritualizado. A ressurreição manterá  a identidade pessoal do 

corpo. Não material.  

No juízo veremos plenamente e sem rodeios o que somos e o que fizemos em vida. O pecador verá o 

pecado, o violento verá a violência e quem amou verá seus atos de amor porque no juízo tudo será presente. 

É, portanto, na vida que decidiremos a eternidade. A decisão final, no juízo final, será uma síntese de todas 

as decisões tomadas durante a vida. 

Na parábola do Joio e do Trigo ( Mt 13, 24-30) Mateus nos orienta que, no final das contas, é no 

juízo final que cada um verá se é joio ou se é trigo. Não cabe aos empregados do campo a decisão 

antecipada de separar o joio do trigo durante a vida das sementes, sob pena de arrancar o trigo junto com o 

joio. Isso nos sugere que a justiça humana é falha , parcial, limitada e muitas vezes movida por paixões e 

preconceitos. É por isso, também, que a pena de morte , do ponto de vista da Teologia, é altamente 

questionável por ser um julgamento antecipado. De fato, ninguém é puramente joio e ninguém é puramente 

trigo. Somos todos uma mistura que na história vamos assumindo a identidade de joio ou de trigo. No juízo 

final nos julgaremos com os critérios da verdade que transcendem de longe a legalidade humana. 



 

2. JUÍZO COLETIVO OU UNIVERSAL  

 

Além do juízo particular há o Juízo Universal, que é o julgamento coletivo, que ocorrerá no fim dos 

tempos. O Antigo e o Novo Testamento falam do assunto. O capítulo 5 do Livro da Sabedoria é inteiramente 

dedicado ao Juízo Final.  

            Já o livro do Profeta Isaías (66, 18) diz: 

“Virei recolher as tuas obras e os teus pensamentos e irei reuni-los com os de todas 

as gentes e línguas; e eles comparecerão, todos, e verão a minha Glória.” 

 

Nos Atos dos Apóstolos (1,11) vê-se que, logo após a Ascensão, a volta de Jesus como Juiz foi 

anunciada por dois anjos. Os Apóstolos S. Mateus (cap. 24) e S. Lucas (cap. 21) falam longamente sobre o 

assunto. 

A ressurreição de todos os mortos, “dos justos, dos injustos” ( At 24,15), antecederá o Juízo Final. 

Este será “a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão: os que tiverem feito 

o bem, para uma ressurreição de vida; os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de 

julgamento”( Jo 5, 28-29). Então Cristo “vira em sua glória, e todos os anjos com Ele. ( ...) E serão reunidas 

em sua presença todas  as nações, e Ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as 

ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. (...) E irão estes para o 

castigo eterno, e os justos irão para a Vida Eterna” ( Mt 25, 31- 33. 46) 

É diante de Cristo – que é a Verdade – que será definitivamente desvendada a verdade sobre a 

relação de cada homem com Deus ( Jo 12, 48). O Juízo Final há de revelar até as últimas consequências o 

que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre:  

Todo o mal que os maus praticam é registrado sem que o saibam. No dia em que 

“Deus não se calará” ( Sl 50,3), voltar-se-á para os maus: “Eu havia”, dir-lhe-á, 

“colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu Chefe, reinava no céu à 

direita do meu Pai, mas na terra os meus membros passavam fome. Se tivésseis dado 

aos meus membros, vosso dom teria chegado até a Cabeça. Quando coloquei meus 

pobrezinhos na terra, os constituí meus tesoureiros para recolher vossas boas obras 

em meu tesouro; vós, porém, nada depositastes em suas mãos, razão por que nada 

possuis junto a mim  ( Sermão de Santo Agostinho)  

 O Juízo Final acontecerá por ocasião de volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia 

desse Juízo, só Ele decide de seu advento. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua 

palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de 

toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá 

conduzido tudo para seu fim último. O Juízo Final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as 

injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte que a morte. 

A mensagem do Juízo Final é apelo à conversão enquanto Deus ainda dá aos homens “o tempo 

favorável, o tempo da salvação”( 2 Cor 6,2). O Juízo Final inspira o santo temor de Deus. Compromete com 

a justiça do Reino de Deus. Anuncia a “bem-aventurada esperança”( Tt 2,13) da volta do Senhor, que “virá 

para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram         

( 2Ts 1,10).    



O juízo é a reflexão sobre o sentido da vida pessoal e o sentido da história, do mundo. Neste juízo 

muita gente alheia vai brilhar, muitos anônimos irão aparecer e muitas “estrelas” irão baixar a cabeça e pedir 

perdão. É aqui que o purgatório encontra seu sentido. 

A opção fundamental, para estar afinada com o projeto de Deus , deverá ser uma opção por Deus e 

pelo homem que é a imagem de Deus. Mateus em seu evangelho deixa muito claro o referencial, ou seja, os 

critérios de avaliação final: “tive fome, estava nu, estava preso [oprimido], com sede...” ( Mt 25, 31 ss). 

Estas serão as perguntas fundamentais e as respostas deverão ser para estas perguntas porque no juízo final 

não haverá enganação. No fundo é a caridade que conta. Quem vive a caridade não precisa ter medo de nada 

( 1 Jo 4, 17-18).  

 

             Muitos teólogos entendem que o desdobramento do Julgamento divino em Juízo Particular e Juízo 

Final ou Universal deve-se ao fato de nós, seres humanos, pensarmos em termos de sucessão cronológica: 

um morre hoje, outro amanhã. Mas para Deus, isto é, da perspectiva da eternidade, existe um só momento: a 

própria eternidade. Sendo Deus eterno, para Ele não há hoje e amanhã; Deus é o eterno EU SOU. De fato, 

até a ciência humana já reconhece e compreende que tudo o que realmente existe é um único momento, que 

não tem princípio nem terá fim. O Juízo Particular e o Universal, a partir desta perspectiva, seriam, de um 

modo que não podemos agora compreender, uma só coisa: uma mesma realidade vista a partir da eternidade, 

e não a partir da sucessão cronológica das vidas humanas à qual estamos habituados e  presos. 

 

3.  PURGATÓRIO: purificação para Deus  

O Catecismo da Igreja Católica , número 1030, diz “Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas 

não estão  completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua 

morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do Céu”. 

O purgatório, na fé católica, é a última oportunidade de amadurecimento para o Bem, para Deus. O Bom 

Pastor  não quer que se perca nenhuma das suas ovelhas e faz questão que a síntese final da nossa vida seja 

uma decisão gloriosa para o Bem.  Esta decisão é pessoal, livre e, por isso, difícil.  

Não há como participar da pura felicidade eterna, junto com Deus, se não estivermos totalmente 

purificados, porque em Deus não há espaço para o mal. 

Purgatório, na fé católica, deverá ser entendido, então, como algo muito positivo na vida de cada um. É a 

alegria de estar salvo, mas ainda não preparado para o encontro definitivo com o criador. 

A Igreja denomina Purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo 

dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao Purgatório sobretudo no Concílio de 

Florença, a tradição da Igreja fala do fogo purificador.( 1 Cor 3,15; 1 Pd 1,7) 

Este ensinamento apoia-se  também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura 

fala: “Eis porque ele [ Judas Macabeu] mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam 

morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado” ( 2 Mc 12,46). Desde os primeiros tempos, a  Igreja  

honrou a memória dos defuntos e ofereceu o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam 

chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências  e as obras de 

penitência em favor dos defuntos. 

 Na história da Igreja se criou muitas fantasias sobre o purgatório: fogo, escuridão, sofrimento, etc. A 

doutrina da Igreja é bem clara: o purgatório não é um lugar específico. É um estado de purificação para 

entrarmos livres e limpos para a glória eterna. Purgatório também não é castigo. É graça. 



O purgatório poderá ser antecipado, dar-se na vida, antes da morte. Isto acontece quando gradativamente 

nos libertamos, nos purificamos do fogo do egoísmo, do pecado. É, portanto, um processo que acontece na 

vida e na morte. Um processo de purificação. 

A vida é contraditória. Existem acidentes de percurso que atingem alguns, dos quais todos são culpados, 

e isto não poderá ser motivo de condenação eterna de uma parte do povo de Deus. Ninguém, pessoalmente, 

tem culpa, por exemplo, de ter nascido num ambiente ateu, de não ter sido batizado, de ter sido abortado, de 

ter pecado por causa do mau exemplo dos outros. Ninguém se excluirá da vida eterna por causa disto, mas é 

preciso purificação porque o mal não faz parte do projeto de Deus. 

Rezar pelos mortos, na tradição da Igreja, faz sentido. Se nós rezamos e acompanhamos como Igreja 

durante a vida, na salvação e na purificação dos nossos irmãos, por que abandonar depois da morte? Na 

purificação final? Ninguém deverá ser abandonado a enfrentar sozinho o momento de decisão. É preciso a 

oração da Igreja. 

Com respeito ao tempo cronológico de purificação, na Idade Média, falava-se em dias, anos, séculos, 

etc. Isto são coisas da história. O tempo, na outra dimensão, é outro, e a Igreja diz hoje que para Deus não há 

tempo. Tudo será presente num mesmo momento. 

 

4. O INFERNO 

O número 1033 do Catecismo diz que não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a 

opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo 

ou contra nós mesmos: “Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é 

homicida; e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele” ( 1Jo 3,14-15). Nosso 

Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves 

dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. ( Mt 25, 31-46) . Morrer em pecado mortal sem ter-se 

arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo- Poderoso 

para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com 

Deus e com os bem-aventurados que designa com a palavra “inferno”. 

 A condenação eterna acontece sim, e a teologia contempla esta possibilidade quando o homem 

renuncia à conversão para o bem e se torna cúmplice da maldade. Quando ele diz como Caim: “O que tenho 

eu a ver com meu irmão?” ( Gn 4,9). Quando o ser humano quer bastar-se por si só, negando a 

transcendência, renunciando o paraíso proposto por Deus. Desta maneira o ser humano cria o inferno  e é 

vítima dele aqui e também no além. O inferno é a solidão daqueles que não contribuíram em nada para a 

glorificação do mundo.  

Jesus fala muitas vezes da “Geena”,  do “fogo que não se apaga”( Mt 5, 22.29), reservado aos que 

recusam até o fim de sua vida crer e converter –se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o 

corpo ( Mt 10,28). Jesus anuncia em termos graves que “enviará seus anjos, e eles erradicarão de seu Reino 

todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente”( Mt 13,41-42), e que 

pronunciará a condenação : “Afastai-vos de mim , malditos, para o fogo eterno!” ( Mt 25,41) 

O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em 

estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do Inferno, 

“o fogo eterno”. A pena principal do Inferno consiste na separação eterna de Deus, o Único em quem o 

homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. 



As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do Inferno são um chamado à 

responsabilidade com  a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. 

Constituem também um apelo insistente à conversão :  “Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é 

o caminho que conduz à perdição . E muitos são os que entram por ele.  Estreita, porém, é a porta e apertado 

o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram”( Mt 7, 13-14). 

Deus não predestina ninguém para o Inferno, para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus ( um pecado 

mortal) e persistir nela até o fim. Na Liturgia Eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja 

implora a misericórdia de Deus, que quer  “que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se”( 

2Pd 3,9) 

 

5. O CÉU  ( CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA N. 1023 - 1029)  

 

O céu não é um  lugar geográfico, mas sim a absoluta transcendência da pessoa para o bem. A expressão 

“subir ao céu” é uma linguagem literária ( simbólica) que é usada muitas vezes na Bíblia. Elias subiu ao céu 

( 2 Rs 2, 11-18); Henoc subiu ao céu ( Gn 5, 24) . Isto significa transcender –se. Céu não é um espaço para 

cima ou para baixo. É a glorificação da pessoa.  

O apóstolo Paulo diz que não é possível ter ideia daquilo que nos espera na eternidade. “São coisas que 

os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou” ( 1 Cor 2,9). Não dá para 

imaginar, dentro do nosso referencial humano, o que é a absoluta transcendência, o céu. É a vitória do amor, 

a última palavra. 

Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados , vivem para sempre 

com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus , porque o veem “tal como ele é” ( 1 Jo 3,2) , face a face ( 

1 Cor 13,12)  

Com nossa autoridade apostólica definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos 

os santos mortos antes da Paixão de Cristo ( ...) e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o 

santo Batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ( ...) ou ainda, se houve 

ou há algo a purificar, quando, depois de sua morte, tiverem acabado de fazê-lo, ( ...) antes mesmo da 

ressurreição em seus corpos e do juízo geral , e isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao 

céu, estiveram, estão e estarão no Céu, no Reino dos Céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na 

sociedade dos santos anjos. Desde  a  paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a 

essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. 

Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela , com a 

Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada “o Céu”.  O Céu é “viver com Cristo”. 

Os eleitos vivem  “nele”, mas  lá conservam   - ou melhor, lá encontram  - sua verdadeira identidade, seu 

próprio nome (  “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná 

escondido e lhe darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo, que ninguém 

conhece, a não ser quem a recebe” – Ap 2,17). 

Por sua Morte  e Ressurreição, Jesus Cristo nos “abriu” o Céu. A vida dos bem-aventurados consiste 

na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os 

que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que 

estão perfeitamente incorporados a Ele.  



Este mistério de comunhão bem-aventurada  com Deus e com todos os que estão em Cristo supera 

toda compreensão e toda imaginação. A Escritura fala-nos dele em imagens: vida, luz, paz, festim de 

casamento, vinho do Reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, Paraíso. “O que os olhos não viram, os ouvidos 

não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam” ( 1Cor 

2,9). 

Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir seu  

mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Essa contemplação de Deus em sua glória 

celeste é chamada pela Igreja de “visão beatífica” 

 

6. A ESPERANÇA DOS CÉUS  NOVOS E DA TERRA NOVA 

No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do Juízo Universal, os justos 

reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado: 

Então a Igreja será “consumada na glória celeste, quando 

chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o 

gênero humano também o mundo todo, que está intimamente 

ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade, 

encontrará sua restauração definitiva em Cristo” ( LG 48)  

Esta renovação misteriosa, que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura a 

chama de “ céus novos e terra nova”( 2 Pd 3,13). Será a realização definitiva do projeto de Deus de “reunir”, 

sob um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu  e as que estão na terra” ( Ef 1,10) 

Neste “ universo novo”, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. “Enxugará toda 

a lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim! 

As coisas antigas se foram !”( Ap 21,4) 

Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por 

DEUS desde a criação e da qual a Igreja peregrinante era “como o sacramento”. Os que estiveram unidos a 

Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus ( Ap 21,2), “a Esposa do Cordeiro”(Ap 

21,9) . Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor-próprio, que destroem ou ferem a 

comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos 

eleitos, será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua.  

Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, “ a fim de que o próprio 

mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja, sem mais nenhum obstáculo, a serviço dos justos”, 

participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado ( Santo Irineu) . 

“Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de 

transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos 

que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça, e sua felicidade irá satisfazer e 

superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens ( GS 39, 1)  
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