A ESCATOLOGIA do ser e o “βη̂μα” de CRISTO... Ou... Tribunal de CRISTO...
Amados e santos irmãos em CRISTO...
O amado irmão Edson mencionou o momento de bênção em que passaram ontem aí em
Campinas SP... E em uma das santas palavras que surgiram durante aquele momento sagrado
à mesa, a palavra que está em 2 Coríntios 5:10...
"Porque importa que todos nós compareçamos perante o "BEMA" (traduzido por TRIBUNAL),
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo..."
Está sendo revelado a nós, os filhos de DEUS, que nossa relação com o SENHOR que inicia-se
na ETERNA REDENÇÃO, mas que nos envolve em uma CAMINHADA, uma jornada de VIDA,
como a expressão da VERDADE que recebemos do SENHOR, na manifestação que se dá em
nosso CORPO, na vida que neste momento passamos, onde cada um seguirá como pessoa,
mas também como parte do corpo de CRISTO e sendo corpo de CRISTO, cada parte o é
igualmente importante e deve se manifestar com honra e dignidade...
Este aspecto da LIBERDADE após a REDENÇÃO, deve ser para nós uma revelação de chamada à
nossa nova identidade em CRISTO, e percepção desta identidade como uma pessoa que
embora membro do CORPO DE CRISTO, não está isenta da bênção da personalidade pessoal e
então da responsabilidade pessoal, novamente somos chamados à condição humana
semelhante ao primeiro Adão, que estava sendo apresentado ao ETERNO, mas também à sua
própria personalidade humana na relação com o ETERNO que está envolvida em PRIVILÉGIOS e
RESPONSABILIDADES...
Importante saber que esta PALAVRA de revelação da VIDA ETERNA enquanto no CORPO, que
está envolvida em RESPONSABILIDADE SANTA, é a GRAÇA da manifestação da identidade dos
filhos de DEUS que saberão que suas vidas são de fato vividas por eles e cada um deles
reconhecerá no PAI E SENHOR, o ETERNO DEUS, que em QUEM é possível RECONHECER o
AMOR pela DISCIPLINA, nos exortando a OLHAR PARA CRISTO e CONSIDERAR a ELE MESMO,
nos lembra do combate intenso contra o PECADO, o MAL, a DESOBEDIÊNCIA, o MAL, que nos
exigiria até ao sangue, sendo, portanto, exortados pelo SENHOR como segue:
“Filho meu, não menospreze a correção que vem do SENHOR, nem desmaies quando por ELE
és reprovado; porque o SENHOR corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É
para disciplina que perseverais (DEUS vos trata como filhos); pois que filho há que o pai não
corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se tem tornados participantes, logo, sois
bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos
corrigiam, e os respeitávamos; não havermos de estar em muito maior submissão ao PAI
espiritual e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes
parecia; DEUS, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da
SUA santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria,
mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela
exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos; e
fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco; antes, seja
curado...” (Hebreus 12:5-13)...

O SENHOR sempre está cuidando dos SEUS filhos...
Seremos conduzidos ao “tribunal” de CRISTO...
Este momento não é o momento do JUÍZO FINAL. Não é o “TRONO DA SUA GLÓRIA” (Mateus
25:31), onde perante ELE todos comparecerão para receberem a SENTENÇA de sua condição...
O momento quando os filhos de DEUS comparecerão ante ELE, ante CRISTO, para que “cada
um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo...” (2 Coríntios 5:10), é
outro momento e realidade para os filhos de DEUS...
E neste ponto é importante parar e pensar sobre estas questões preciosas...
Como DEUS fará isto? O que isto significa? Como a minha mente poderá entender a MENTE
DO SENHOR em como ELE não minimizará qualquer mal ou nem mesmo nivelará todo o bem
como se tudo fosse igual, não havendo distinção entre os atos humanos em qualquer nível?
Julgaremos ao SENHOR pelos nossos valores e ou pelos nossos entendimentos?
Que valores terão nossos males feitos em nosso corpo naquele dia?
Que valores terão nossos atos do que é bom em nosso corpo, naquele dia?
Teremos medo deste dia?
Onde está o aferidor e o condutor para toda a REVELAÇÃO sobre este dia e momento?
O SENHOR ao operar a SANTA REDENÇÃO em CRISTO e que nos alcançou como filhos para a
ETERNIDADE, isso cessaria a DISCIPLINA, aqui e no dia eterno, quanto ao que está revelado em
comparecermos perante do tribunal de CRISTO para que recebamos pelo que fizemos?
Não há contradição no SENHOR, como não há mentira ou falsidade, ou enganos, assim,
estamos diante do sempre AMADO E ETERNO PAI que nos REVELA que os atos que fizemos
quando no corpo, e em NOME DE JESUS, isto é, como agindo conforme a NOBREZA da vida que
há em nós e por ELE outorgada em CRISTO, tais atos, são reconhecidos como BENDITOS e
DIGNOS, e serão lembrados como santos e serão tomados naquele dia como algo precioso no
cumprimento de SUA SANTA VONTADE e MAJESTADE sobre tudo e sobre nós...
O bem é de fato bem, como o mal é de fato mal e cada um destes elementos, detém graus de
intensidade e distinções e que serão devidamente reconhecidos pelo SENHOR naquele dia do
comparecimento perante o TRIBUNAL DE CRISTO...
Quando pensamos sobre isso, há uma certa tendência a manter isso no âmbito da mentalidade
humana e reduzir o que está em DEUS operar e fazer naquele dia, ao que imaginamos ou
pensamos sobre aquele dia...
O que contribui apenas para mais equívoco, mas sabemos que ELE é um PAI que detém em SI
MESMO a MAJESTADE e SUBLIMIDADE em todos os SEUS atos e reunidos em SUA VOLTA,
celebraremos o VINHO NOVO, onde então todo o BEM e o MAL que fizemos serão revelados
conforme ELE tão somente pode REVELAR e fazer o que deve ser feito, e sabemos que o

VINHO NOVO que beberemos que é ELE, nos apresenta que todo o mal é mal de fato e todo o
bem é bem de fato, e que NELE se tornam exatamente o que são e NELE se revelam
exatamente como devem ser revelados, e cada um de nós que nos foi confiado o corpo para
viver, em todo o tempo, pecamos e de fato sabemos em verdade que não há um que não
peque em qualquer tempo...
“Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade
não está em nós...” (1 João 1:8)...
Assim, sabemos que quando pecamos, embora não o queiramos e não temos carta de alforria
para pecar, então nos entristecemos e o que fizemos em nosso corpo quando pecamos então?
É fato que o filho de DEUS que peca, em certo período do tempo, pode até mesmo ter sua
consciência cauterizada pelo pecado, e até mesmo poderá estar em apostasia e perder seu
rumo que a fé, lhe mantém no CAMINHO DO SENHOR, (Gálatas 3:1; 1 Timóteo 4:1; Apocalipse
2, 3, 18:4) e então sua vida-corpo poderá até mesmo se acabar nas mãos do Diabo (1 Coríntios
5:1-5), e muitos de fato viverão este tipo de MAL, e estes atos malignos lhes impregnaram uma
marca que será tratada no TRIBUNAL DE CRISTO do jeito e da forma e no poder que somente o
SENHOR pode fazer, mas que serão trazidos perante ELE para que receba o que deve ser
recebido neste dia, assim também o que foi feito de BOM, igualmente é verdadeiramente o
SENHOR revela que há dignidade nesta identificação e modo de vida com que se viveu perante
ELE e os homens, exatamente como é o CARÁTER DE CRISTO.
É fato que todos nós, vivemos dias que pecamos e dias que nos parecemos muito com
CRISTO...
Há condições de fato e aqui no momento em que estamos no corpo, para que possamos
buscar o livramento do SENHOR para com todo o mal...
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça...” (1 João 1:9)...
Certamente o CAMINHO para o LIVRAMENTO do mal que foi feito pelo corpo, está aberto e
pleno do perdão de CRISTO para que sejamos limpos, purificados, perdoados, e conduzidos na
vida em CRISTO...
Mas, também é certo que muitos não se ocuparão desta condição e não andarão pela via do
“SE CONFESSARMOS”, e não se lançarão a este “SE” e permanecerão nos seus próprios
caminhos, fazendo então o mal enquanto estão no corpo, gerando um tipo de situação que é
MÁ e que embora não compareçam no TRIBUNAL DO JUÍZO, pois estão livres pelo SANGUE DE
JESUS, comparecerão perante o TRIBUNAL DE CRISTO para que nesta situação sejamos todos
tratados como o SENHOR quer tratar de todos nós...
Então sabemos que todos nós pecamos em um grau ou outro, em uma profundidade ou outra,
e muitos de nós, talvez a maioria, ao pecar, em verdade, todos soubemos no momento e no
exato momento do pecado e imediatamente após, que estávamos pecando e que O buscamos
de todo o coração, sendo lembrados pelo ESPÍRITO SANTO sobre nosso pecado e ELE
confessamos e suplicamos SEU PERDÃO, e o obtivemos, de fato 70x7 vezes...

DEUS ao nos revelar sobre este dia no TRIBUNAL DE CRISTO, não o faz com vistas ao
amedrontar o seu filho ou para afligir seu filho ou entristecer ou acusar seu filho...
O SENHOR nos revela para nossa alegria, e para SUA GLÓRIA E HONRA e LOUVOR, para que
saibamos que estas questões de nossas responsabilidades que temos após nossa salvação e
nossa vida e nossos dias, e como vivemos, se bem ou mal, não tenham importância ou tudo
seja irrelevante. De forma alguma, tudo é de suma importância e haverá um encontro familiar
exclusivo para tal tratamento, mas EM CASA, em um lugar onde ELE o SENHOR estará
ASSENTADO em seu “βη̂μα” (bêma = lugar para se assentar para conversar sobre tudo o que
precisa ser conversado com vistas a conduzir tudo conforme o que é de fato JUSTO)...
Não há uma conotação de JULGAMENTO ou de TRIBUNAL no sentido do DIA DO JUÍZO, mas de
um encontro com o SENHOR para lidar com algo que entre os filhos, como família, como uma
FAMÍLIA SANTA, ELE, o SENHOR e PAI e nós os seus filhos, tudo deve ser reconhecido e
cuidado e afirmado como de fato é...
Se fizemos o MAL, mal é mal, mas como lidamos com isso, se corremos mil vezes para ELE e
DELE recebemos mil perdões, então que santíssima GLÓRIA e HONRA haverá para o SENHOR e
LOUVOR de fato pelo ATO de SUPREMA E SUBLIME MISERICÓRDIA fazendo cumprir a SANTA
PROMESSA DE CRISTO de em VERDADE limpar o filho amado...
Se fizemos o BEM, bem que é bem, conforme sermos o CARÁTER DE CRISTO, então tal
condição é de tal maneira bendita e relevante que é mencionado, pois de fato a real e
verdadeira manifestação da CELEBRAÇÃO do SENHOR, como o SANTO ALIMENTO, o CORDEIRO
SANTO CEADO, assim o foi, de tal forma que estava sendo manifesta a SUA PRESENÇA naquele
momento naqueles atos digníssimos, e aqueles que assim o viveram serão lembrados...
Este dia chegará não para vergonha, mas para a HONRA E GLÓRIA do SENHOR que afirma a
importância deste momento para o BEM ETERNO, onde tudo o que houve deve ser tratado em
CASA e na forma da CASA e no poder da CASA, isto é de CRISTO e ELE de fato e em VERDADE e
em AMOR, saberá lidar com isto, de tal maneira que tanto o mal será definido como mal, e
condecorado como tal e definitivamente eliminado como mal, bem como o bem será
condecorado como bem e definitivamente reconhecido como bem, e em toda JUSTIÇA tudo
está sendo feito em um momento exclusivo e a parte como família de DEUS e em CASA...
Tais condições, não o será para a construção de uma hierarquia entre os filhos de DEUS, ou
algum tipo de melhores e piores no reino de DEUS, mas para que a JUSTIÇA seja de fato feita
para com todos que viveram e lutaram, e que todos soubessem que cada ato que alguém fez,
nenhum ato é vão, pois tudo está sob utilização de toda a dimensão de tudo que foi outorgado
por DEUS, o SENHOR e CRIADOR para que o utilizássemos e assim tudo o que não somente nós
os cristãos, mas todos os homens fizeram na existência responderão perante o SENHOR...
Os não cristãos responderão por todos os seus atos antes de serem condenados ao inferno
(Mateus 12:36)...
Os cristãos responderão por todos os seus atos antes de estarmos na continuidade da
existência no céu... (2 Coríntios 5:10)...

“Segundo a graça de DEUS que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor; e
outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro
fundamento, além do que foi posto, o qual é JESUS CRISTO. Contudo, se o que alguém edifica
sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se
tornará a obra de cada um; pois o DIA a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo; e
qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que
sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão; se a obra de alguém se queimar, sofrerá
ele dano; mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois
santuário de DEUS e que o ESPÍRITO DE DEUS habita em vós?” (1 Coríntios 3:10-16)...
O FUNDAMENTO é CRISTO e ninguém pode lançar outro fundamento, para a salvação, pois
sem CRISTO não há salvação...
Mas ao estar em CRISTO, no fundamento, “veja como edifica”, isto é, é necessário ter todo o
cuidado em construir a vida em CRISTO... Adão foi dado saber sobre o BEM e o MAL que está
em DEUS e que não poderia viver sem DEUS... Ao novo nascido, é dado saber que o
FUNDAMENTO é o MESMO e que não pode viver fora DELE, mas logo que estiver NELE, então
deve ter todo o cuidado em como está edificando a vida sobre ELE, pois esta parte é de inteira
responsabilidade ao ser, pois o ser é constituído deste atributo particular e pessoal e por isso
responderá perante o SENHOR, mas não como JULGADO NO TRIBUNAL do JUÍZO, mas como
filho de DEUS que está comparecendo na REUNIÃO FAMILIAR do SENHOR, no TRIBUNAL DE
CRISTO ou no “βη̂μα” = Tribunal ou lugar em que ELE se assentou para lidar com estas
questões dos seus filhos e então para tratar de como sua construção de vida se deu...
Em um ambiente deste tipo e qualidade onde a família dos remidos estão reunidos, para a
celebração do VINHO NOVO, a necessidade antecipada de “EXAMINE-SE O HOMEM A SI
MESMO” (1 Coríntios 11:28) ocorrerá naquele momento, sob a NOVA CONSCIÊNCIA de
CRISTO, diante de CRISTO mesmo, para que todas as situações sejam cuidadas conforme
CRISTO assim o fará, para o BEM do seu filho e de toda a família de DEUS...
A obra da REDENÇÃO não anula a obra da SANTIFICAÇÃO e da responsabilidade da construção
cuidadosa sobre o FUNDAMENTO...
A obra da REDENÇÃO JUSTIFICAÇÃO REMISSÃO de PECADOS na CRUZ, não automatiza a via do
que se segue, nivelando tudo e todos aconteça o que acontecer ou de bem ou de mal que tudo
terminará bem no final, no sentido de que não há problema o que for feito, tudo é bom na
PESSOA DE CRISTO e ELE encobre todos os pecados e não há responsabilidade nenhuma do
que fizer no CORPO... Tal definição é absolutamente estranha a todas as advertências bíblicas
sobre a continuidade pessoal, corporal, na dinâmica da vida em CRISTO que pelo ESPÍRITO
SANTO somos chamados a viver, sob a nossa absoluta responsabilidade e liberdade para
operar em COOPERAÇÃO legítima e verdadeira e responsável com ELE...
“Porque de DEUS somos cooperadores; lavoura de DEUS, edifício de DESU sois vós...” (1
Coríntios 3:9)...
O ato da REVELAÇÃO deste DIA do encontro com o SENHOR em seu “βη̂μα”, deveria despertar
em todos os cristãos o mais profundo e verdadeiro LOUVOR e GRATIDÃO e ALEGRIA e

sentimento de bênção, pois vai lidar conosco em todas as dimensões que como filhos devemos
ser tratados sempre NELE, por meio DELE e para ELE, e que a exatidão de todos os detalhes
com que ELE irá operar naquele momento nos é por demais elevado e inimaginável, sendo a
nós objeto da REVELAÇÃO entre tantos momentos de SUA GRAÇA sobre nós, também este...
O DIA ou o momento de CRISTO em que assentado com os SEUS, revelará a obra de cada um,
“como que pelo fogo”, isto é por ELE mesmo, assim a exposição da JUSTIÇA e ORDEM de
CRISTO são manifestas na vida de todos os filhos de DEUS, neste tratamento que será feito por
ELE, em que todos nos seremos cuidados pessoalmente, no mal e no bom uso enquanto no
corpo...
O aviso sobre a negligência é claro, sobre a anulação de toda a vida...
Haverá alguém que após sua salvação NADA FEZ em CRISTO? É possível que não... Não
sabemos, mas ELE adverte até este último grau de negligência...
Haverá alguém que após sua salvação nunca mais pecou? Não... Ninguém jamais NÃO
PECOU... Mas é possível, e de fato é verdade que todos os que querem viver piedosamente em
CRISTO terão vivido em SUA PIEDADE muitas vezes e em muitos momentos...
Todos seremos cuidados nestes aspectos, de tal maneira que ELE nos fala do “GALARDÃO”...
“μισθός” (misthós) = salário, recompensa, merecimento, premio, resultado do que se recebe
após toda a labuta, batalhas, tentativas...
Este reconhecimento pelo que foi feito de BOM enquanto no corpo, haverá este DIA no
“βῆμα” de CRISTO...
“Pagai a todos o que lhes é devido... A quem honra, honra...” (Romanos 13:7)...
Certamente para o SENHOR há uma diferença entre os que a ELE honraram e os que não o
honraram, e ambos devem ser conduzidos ao encontro com ELE em SEU “βῆμα” para que haja
condução devida a toda esta situação que tem que ser tratada por ELE e assim ELE o fará...
O que será o dano de que fala o SENHOR neste texto?
Certamente não é a perda da salvação, pois esta está ligada ao FUNDAMENTO, mas após o
fundamento esta pessoa não viveu conforme a grandeza do vocação que foi chamado...
Então o que será?
“ζημιόω” = Zemióu = dano, detrimento, uma experiência de haver perdido algo... Assim, o
dano o “ζημιόω” é haver perdido a oportunidade para que recebesse a honra devida a quem
viveu o pleno CARÁTER DE CRISTO e que optou por não viver assim...
E esta pessoa enquanto no corpo, negligenciou, deixou escoar pelo tempo, a oportunidade de
viver conforme a santa vocação que foi chamado e optou por ouvir as diversas vozes
alternativas que a VOZ DE CRISTO, assim como o mundo foi seduzido pelo DIABO, as BESTAS, o
crente, estes cristãos foram seduzidos pelo FALSO PROFETA... (Apocalipse 16:1-16)...

Assim, temos uma advertência santíssima a todos nós, a que saibamos que a via para o
PERDÃO e a PURIFICAÇÃO do SENHOR está aberta e ELE pronto a nos receber e perdoar e
purificar de toda injustiça, e então continuarmos a construir uma vida sobre o FUNDAMENTO
de forma PRECIOSA...
Esta advertência está conectada com as santas advertências ESCATOLÓGICAS por ser
igualmente escatológica...
Logo temos uma ESCATOLOGIA do CRISTÃO, revelada com fineza de detalhes para o nosso
bem, e nossa reflexão, meditação, oração, consagração e viver, como ELE viveu, para
ocuparmos o lugar de sermos o LOUVOR de SUA GLÓRIA...
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão e beba do cálice; pois quem
come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si...” (1 Coríntios 11:28-29)...
A condição de perceber a PALAVRA e a VERDADE e a ORIENTAÇÃO do SENHOR, em que nos
chama a observar a nós mesmos em como estamos lidando com a relação entre nós e ELE é a
mais preciosa chamada a que cada momento nos examinemos o tempo todo, enquanto no
corpo, sem a qual condição, sem a devida atenção e a relevância desta condição, estaremos
nos encaminhando em uma vida desagregada do corpo de cristo, da relação santa e nos
marcando para o enfrentamento de consequências nesta vida e o encontro com o SENHOR
naquele DIA, quando iremos ser corrigidos por estas negligências e ter aquele dano, o
sentimento e a realidade de uma perda que poderia não ter ocorrido, tão somente se
EXAMINÁSSEMO-NOS a nós mesmos e então COMESSEMOS do CORPO E DO SANGUE DE
CRISTO, isto é, vivendo SUA VIDA a cada momento... (João 6:51-58)...
DEUS abençoe amados irmãos...
Talvez seja tarde para muitos... Mas... Talvez não seja tarde para alguns...
heber zenun, pastor, professor, pesquisador, tradutor ATA...
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