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1. INTRODUÇÃO 
 

A eternidade fascina. Todos procuram respostas sobre questões de profunda 

curiosidade humana, tais como: vida após a morte e de que maneira as pessoas passarão a 

eternidade. Nesse resumo, sintetizo as principais ideias do autor John Bevere sobre a 

eternidade, em seu livro: “Movido pela Eternidade: Faça sua vida valer a pena hoje e sempre.” 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 O Eterno 

Deus nos criou para termos sucesso. A forma como ele encontrou de fazer-nos tê-lo é 

através da sabedoria. O Sucesso não somente é desejado por Deus para nossas vidas como 

também é recompensado. Deus é eterno, todavia a eternidade é impossível de ser 

compreendida mentalmente, somente pela fé.  

 

2.2 O Reino de Affabel – A vida em Endel 

O autor insere, nesse capitulo, uma alegoria sobre o Reinado de Affabel (o céu), e seu 

Rei Jalyn (Jesus), onde os trabalhadores do Reino (os salvos) sentem-se plenamente felizes e 

realizados por morarem nessa cidade. Para chegar a Affabel, passa-se por um treinamento na 

Escola de Endel (a igreja, o discipulado) e a sua aprovação com a gerência do conhecimento 

na vida fora da Escola, na cidade de Endel (o mundo). 

Temos a noção de vários perfis cristãos que passam por essa escola, representado pelos 

personagens Independente (o ateu), Enganado (que não vive uma entrega total), Enfraquecida 

(dependente de relacionamentos), Egoísta (o relativista, pra quem todos os “bons” serão 

salvos) e Caridade (piedosa, crente fiel). Os personagens se formam e vão viver a vida em 

Affabel. Cada um toma um destino diferente, pós isso.  

 

2.3 O Reino de Affabel – O dia do Juízo I 

Os personagens vivem na sequencia, sua ida ao Tribunal de Jalyn prestarem contas de 

sua vida em Endel. Todos deslumbram-se com a beleza do Reino e percebem que eram 

estrangeiros em Endel. São separados em dois grupos onde aguardam julgamento: Se 

permanecerão em Affabel (o céu) ou se irão para a Terra de Lone (o inferno). 

Enganado, ao ser julgado é condenado por sua vida religiosa desprovida de atitudes 

(obras). Enfraquecida é condenada por falta de perdão. Vida dupla (professor de Endel, dava 

aulas sobre Affabel, mas envolvia-se sexualmente com suas alunas) é condenado por usar a 

autoridade recebida em seu próprio proveito. Todos são conduzidos à Lone. 
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2.4 O Eterno Lar dos Mortos 

O inferno é lugar de sofrimento consciente
1
, tormento e dor eternos. O Hades é um 

lugar intermediário entre a morte e o Lago de Fogo. No inferno há um cheiro insuportável e 

vermes que eternamente mastigam a carne dos condenados. O Lago de Fogo não foi feito para 

os seres humanos, mas para o Diabo e seus demônios. Todavia, haverão homens e mulheres 

lá, por terem escolhido, em sua vida terrena, a opção de passar a eternidade longe de Jesus. 

 

2.5 O Julgamento de Enganado 

Um cristão verdadeiro não é identificado pelo que diz, mas pelo que faz: se manifesta 

ou não a natureza divina em sua vida. Nem todos que fazem a oração de aceitar Jesus serão 

salvos. É necessário uma mudança no coração, um viver exclusivo pra ele. A salvação é 

gratuita, mas há uma troca: a velha vida pela vida de cruz. O nosso viver fala mais que nossas 

palavras. Aqueles que não tem a vida de cruz enganam aos outros e a si mesmos: acreditam 

serem cristãos verdadeiros. Devemos proclamar os benefícios mas também as advertências da 

obra da Cruz. 

 

2.6 A Grande Queda 

Nem tudo nós podemos compreender. Um grande erro da teologia moderna é permitir 

que a experiência interprete a palavra de Deus em vez de que a palavra interprete a 

experiência. Para expulsarmos demônios não é somente usar a autoridade do nome de Jesus, é 

necessário ter um relacionamento com ele. É possível que uma pessoa “desista” da salvação: 

ela tem um encontro real com Jesus, mas endurece o coração com o tempo e passa a um 

estado de pecado habitual (isso não inclui os novos convertidos, apenas os maduros). Nem 

todos os que perdem a salvação se afastam da igreja. Tem que cuidar sua influência para que 

não contaminem os cristãos sinceros 

 

2.7 O Fundamento 

Temor é diferente de ter medo. O temor produz respeito e reverência, o medo é peculiar 

de quem tem algo “a esconder” de Deus. O temor é o que impede o retorno ao pecado. O 

temor leva à execução dos princípios da palavra de Deus e essa execução, aos resultados. 

                                                 
1
Pg. 72 
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Uma pessoa sem temor pode enganar-se a si mesma e ficar inconsciente da realidade 

espiritual. É necessário explicar a “graça” da salvação, mas também as responsabilidades que 

advém da mesma. 

 

2.8 O Reino de Affabel – O dia do Juízo II 

Esse capítulo fala do julgamento de Egoísta e Caridade. O autor insere a ideia de 

recompensas progressivas, onde a conduta terrena de cada um determinará a honraria ou 

ausência da mesma pela eternidade.  

Enganado encontra-se com um antigo professor, salvo. Todavia, o mesmo não foi 

honrado: perdeu suas obras por não ter ensinado a verdade na sua totalidade. Outro encontro é 

com uma antiga colega de trabalho, subordinada a ele que ocupa um lugar de governo. A 

mesma angariou tal posição pelas motivações de seu coração. 

Caridade recebe posição de honra: ocupará um lugar de governo e desfrutará de um 

relacionamento eterno com Jalyn. 

 

2.9 O Céu 

Jesus irá voltar a terra, junto com seu exército. Vencerá o anticristo e prenderá Satanás. 

Depois, reinará e governará Jerusalém por um milênio. Em seguida, Satanás é solto e lhe é 

permitido enganar as nações por um tempo. Após, descerá fogo do céu e consumirá Satanás e 

os rebeldes, enviando-os ao lago de fogo e enxofre, onde passarão a eternidade. Então, vem o 

julgamento onde quem está no livro da vida, habitará o céu eternamente e quem não estiver 

inscrito, será lançado no lago de fogo, longe de Deus, na presença de Satanás pela eternidade. 

 

2.10 O Tribunal de Cristo 

Nossa idade habitual (em torno de 80 anos) é comparada a nada frente à eternidade. No 

tribunal, não somente as ações serão julgadas, mas também as motivações e intenções. Uma 

consciência que cauteriza pela repetição compulsiva de pecados se torna praticamente 

impossível de receber a palavra de Deus. Uma pessoa sábia, que pensa no Reino, não importa-

se somente com a aposentadoria futura, mas em quanto de trabalho terá somado para o Reino 

de Deus. 
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2.11 A Casa Feita sob Medida para Deus. 

Os resultados esperados por Deus de nossa parte, não podem ser produzidos sozinhos, 

mas na dependência do Espírito Santo. A atuação de Deus na terra pode ser limitada pela falta 

de cooperação de seus servos
2
.  No tribunal, os homens não serão julgados pelo quanto 

produziram com seu chamado, mas pela quantidade que foram chamados para produzir. A 

busca pela presença do Espírito Santo guia os homens em qual seu propósito e qual a maneira 

de cumpri-lo. Deus mostra o quadro final da história, mas não mostra o trajeto, para estimular 

a dependência de Deus e não o raciocínio humano. A maneira de um chamado dar certo é a 

pessoa estar plantada em uma igreja local. 

Para seguir a Jesus e cumprir o chamado do Reino é preciso vencer a segurança, o amor 

ao dinheiro e a dependência de relacionamentos humanos. 

 

2.12 A Multiplicação 

Deus dá uma capacidade de produzir frutos a cada um e os julgará em cima de 

resultados apresentados. A capacitação para o cumprimento do chamado vem da graça de 

Deus: Deus faz através de quem está executando os propósitos dele. Não importa o quanto se 

produz, para a recompensa é necessário ter sido feito com a motivação correta, caso contrário 

de nada valerá.  

As maiores recompensas em Cristo serão para os que se mantiveram submissos as suas 

autoridades. “Os resultados não são a indicação do sucesso – a obediência, sim.
3
”. Cada 

chamado possui um nível e deverá produzir em cima desse resultado proposto. A busca pelo 

Espírito Santo levará a ouvir sua palavra, que levará a multiplicar os esforços. 

Uma das maneiras de multiplicar é ofertando e dizimando. Deus nunca quis sustentar 

sobrenaturalmente as pessoas: seu propósito é usar os homens, como numa parceria. Aquele 

que dizima e oferta vê Deus multiplicando-o, para que possa dizimar e ofertar mais. 

 

2.13 A Influência Pessoal 

O comportamento cristão se observa quando alguém resolve abençoar outra pessoa 

mesmo quando isso lhe seja as próprias custas. Você pode comunicar a mensagem de Deus de 

várias maneiras, todavia, com certa dose de humor e gentileza fica mais fácil de as pessoas 

                                                 
2
 Pg. 197 

3
 Pg. 224 
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ouvirem e entenderem. Deu usa até a má intenção das pessoas para cumprir o propósito dele 

em nossas vidas. A influência deixa um legado. Existem pessoas que cumprem seu propósito 

para que outros possam impactar gerações. Todavia, não é seu ministério público que produz 

esse resultado, mas suas vidas pessoais. Há um fluir natural de quem anda com Jesus, para a 

salvação das almas: as coisas não acontecem de forma forçada. Deus deseja a multiplicação e 

se propõe a recompensá-la. 
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3. CONCLUSÃO 

 

O livro comunica a mensagem bíblica de que todos passarão pelo Tribunal de Cristo, 

usando alegorias e explicações práticas. O autor chama a atenção sobre a maneira como as 

pessoas vivem aqui na terra determinará seus destinos pela eternidade. O autor demonstra, 

com o uso das escrituras que algumas coisas tão importantes para nós hoje, perdem o seu 

valor se comparados à eternidade. 

A eternidade é real e o livro ensina como deve ser o proceder daquele que deseja 

passá-la junto a Jesus, na Nova Jerusalém. 

 

 

  



11 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

BEVERE, John. Movido pela eternidade: faça sua vida valer a pena e para sempre. Rio 

de Janeiro : Luz das Nações, 2009. 


