
 

 
 
Num jornal da Finlândia, um estudioso garantiu que as 
escavações  levaram-no às portas do inferno. Durante 
pesquisas ele ouviu gritos e gemidos, como se fossem, de 
milhões de pessoas. 
Não nos cabe a nós, afirmar se os gritos ouvidos pelo 
cientista, eram realmente do inferno.  
É verdade que a mitologia ensina que inferno é um lugar 
subterrâneo onde estão as almas dos mortos 
Mas segundo o cristianismo, é um lugar ou situação 
pessoal em que se encontram os que morreram em estado 
de pecado e sem receberem Jesus Cristo na sua vida, como 
Salvador. 
Na Língua Portuguesa, “inferno” quer dizer tormento, 
martírio, grande desordem, balbúrdia.  
Do ponto de vista religioso, inferno sempre foi um assunto 
polémico. Para muitos, causa temor; para outros,  serve de 
chacota. A verdade é que através de pesquisas, estudiosos 
chegaram à conclusão que o inferno existe, é real e 
assustador. 
 
Um lugar de tormento e fogo (Lucas 16.23,24 e 28), assim 
está descrito o” inferno” na Bíblia.  
A descrição no Livro Sagrado foi recentemente confirmada 
pela Ciência. Um cientista comunista que dizia não 
acreditar no Céu nem na Bíblia, depois de um episódio 
surpreendente, passou a afirmar que ¨o inferno existe¨. Os 
pesquisadores ficaram chocados com o que viram e 
ouviram durante as escavações que fizeram. Eles 
convenceram-se que perfuraram as portas do inferno. 
Segundo o pesquisador, Dr. Azzacove, declarou a um 
jornal finlandês, ¨as brocas de repente, começaram a girar 
descontroladamente, indicando que nós tínhamos 
alcançado uma bolsa ou uma grande caverna vazia. Os 

sensores de temperatura mostraram um aumento 
dramático no calor de dois mil graus fahrenheit (1.093,333 
graus Celcius). De seguida baixamos um microfone para 
ouvir os sons dos movimentos das placas e em vez de 
movimentos de placas, ouvimos vozes humanas que 
gritavam de dor. No início, pensamos que o som vinha do 
nosso próprio equipamento, mas quando fizemos os 
ajustes, as nossas suspeitas foram confirmadas. Os gritos 
não eram de um único ser humano mas, sim, de milhões 
de seres humanos. 

 
Inferno? Onde fica? 

 
A Bíblia cita o inferno como um abismo no interior da 
Terra. De acordo com cientistas, a crosta terrestre tem 50 
milhas até chegar ao fogo, mas nalguns lugares, no fundo 
dos oceanos, a distância é menor que uma milha.  
Recentemente os pesquisadores descobriram nas 
profundezas oceânicas uma rachadura por onde o fogo 
escapa e, em torno dessa rachadura, vermes enormes que 
não existem em nenhum lugar do planeta. Eles também 
revelaram que o centro da Terra é mais quente que a 
superfície do Sol, com uma temperatura que chega a 12 mil 
graus Fahrenheit (6.648,889 ºC).  
Parece uma história de ficção científica, mas é um facto. 
Segundo os estudiosos, são os vulcões que trazem para 
fora o que existe no interior terrestre. Quando o vulcão 
Santa Helena entrou em erupção atirou 150.000 toneladas 
de gás sulfuroso, ou seja, enxofre e lavas para a terra. 
Ora 
¨O inferno é algo que tem sido demonstrado como 
um local de tormento e sofrimento...¨ 
Jesus foi o maior precursor dos ensinamentos a respeito do 
inferno. ¨O inferno é um lugar de tormento e sofrimento, 
por isso o Senhor Jesus teve o cuidado de explicar aos Seus 
seguidores que todos os que não criam nele iriam no fim 
da sua vida terrena viver uma eterna condenação nesse 
lugar. 
Muitos pensem que o inferno é uma fantasia. Há pessoas 
que pensam que o inferno é apenas o local onde vive o 
diabo, acham que é um lugar de orgias, drogas e coisas 
similares, mas é pior do que se possa imaginar. 
Lá estarão todos os endurecidos de coração que rejeitam a 
Palavra de Deus.  
Na Bíblia está escrito que o inferno é um local de 
tormentos (Lucas 16.23) e não uma coisa fictícia, é real.  

 



Mesmo os próprios cientistas, são obrigados a reconhecer 
que existe algo no interior da Terra que é sobremodo 
aterrorizador.  
Habitantes?  
Infelizmente, já existem milhões de seres humanos no 
inferno, e outros milhões serão lançados nele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O inferno segundo a bíblia é: 
Um fogo perpétuo e inextinguível -Mt. 3.12; 18:8, 25:41  
Um fogo eterno—Jud 1:7  - Mc.9.43 
Um castigo perpétuo—Mt 25:46   
Um lugar de cadeias perpétuas—Jud 1:6   
Um lugar de escuridão—2 Ped 2:17   
Um lugar de tormento – Luc.16.23,24 
Um lugar de ranger os dentes – Mt.8.12 
Um lugar de condenação eterna – Jo.3.18 
 
¨E, se alguém não foi achado inscrito no Livro da 
Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo¨ 
(Apocalipse 20.15) 
   
Há vários anos atrás foi publicado um livro, ´´A Porta da 
Morte no Além” por Dr. Maurice Rawlings. Esse livro diz 
que o Dr. Rawlings, especialista em Doenças 
Cardiovasculares, ressuscitou muitas pessoas que tinham 
estado clinicamente mortas. O Dr. Rawlings, era um ateu 
devoto. 
Mas algo aconteceu em 1977 que mudou dramaticamente a 
vida do Dr. Rawlings!  
Ele estava a tentar clinicamente que um homem voltasse a 
respirar, porque tinha desfalecido. Em cada momento que 
o homem recuperava a batida do coração e a respiração, o 
paciente gritava:" eu estou no inferno "!  
O Dr. Ficou aterrorizado pois os seus gritos eram de um 
clamor assustador. 
Diz o Dr. Maurice Rawlings “Eu notei um olhar 
genuinamente alarmado na face dele. Ele tinha um olhar 
terrificado pior que a expressão vista em morte! Este 
paciente teve um gesto grotesco que expressa horror 
empinado! Os olhos dele estavam dilatados, suava 
abundantemente e tremia de um modo assustador. 
Mas uma outra coisa estranha aconteceu. Ele disse-me:Dr. 
você não entende? Eu estou num inferno. . . Por favor não 
me deixe voltar para o inferno "!. O homem falava com 

gravidade e muito sério. Ele eatava em pânico como eu 
nunca tinha visto antes ".   
(Maurice Rawlings, o Door,(Thomas Nelson Inc de Morte 
de Além., 1979) pág. 3).   
 
A Bíblia fala continuamente de um lugar chamado inferno. 
Há mais de 162 referências no Novo Testamento que 
adverte acerca  do inferno. E mais de 70 destas referências 
foram articulados pelo Senhor Jesus Cristo!    
 
No livro de Lucas Jesus dá um quadro de uma estadia no 
inferno: 
   
(Lucas 16:22-28) - 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 
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 
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 
 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 
Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos 
 
Não deixes ninguém te convencer que quando morreres 
tudo acaba ou vais viver no espaço.  
A bíblia diz: Hebreus 9:27: E, como aos homens está 
ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,   
 
Se nunca recebeste Jesus como seu Salvador, fá-lo agora. 
Faz esta oração, com convicção e certeza de coração.   
“Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador e preciso de Ti como 
Salvador. Sei que Tu morreste por mim, numa cruz, levando sobre 
Ti os meus pecados para que eu não fosse condenado por causa deles. 
Estou arrependido e peço-te perdão de todos os meus pecados. Recebe-
me, pois eu quero ser um Filho de Deus. 
   
" Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande 
salvação? " Hebreus? 2:3 
 

 
Nota final: 
Fixa bem o 
rosto da 
figura . 
De certeza 
que o 
sofrimento 
dele não se 
compara 
com o 

sofrimento mais penoso das pessoas que caírem no 
inferno!  


