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TEMA: OS QUATRO MUNDOS: KOSMOS, AYON, OKUMENE E HADES
OU SHEOL
PENSAMENTO: A tradição evangélica responsabiliza o
homem na decisão para salvação (livre arbítrio)
fazendo-o soberano, autor e consumador da mesma.
Todavia, sabemos que isto não é verdade, pois a
soberania absoluta é de Deus, sendo Ele o verdadeiro
Autor da fé e da salvação. Esta salvação é destinada
somente àqueles pelos quais Jesus morreu e que a
Bíblia muitas vezes chama de "todos" e "muitos".
Vejamos, portanto, a existência do MUNDO DA
SALVAÇÃO e do MUNDO DA PERDIÇÃO.
1. O MUNDO KOSMOS É A TERRA; SÃO OS ANIMAIS, AS PLANTAS, OS OCEANOS,
ETC.
a) "Me amaste antes da fundação do mundo". (Jo 17:24)
b) "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe..." (At 17:24)
2. O MUNDO AYON, OS FILHOS DO DIABO (DESCENDENTES DE CAIM).
a) Os ímpios desviam-se desde a sua concepção. (Sl 58:3)
b) Filhos do Reino e filhos do diabo. (Mt 13:36-38)
c) Os anjos separarão os maus de entre os justos. (Mt 13:47-50)
d) “Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada”. (Mt 15:13)
e) Filhos do mundo. (Lc 16:8)
f) O mundo não pode receber. (Jo 14:17)
g) “Se vós fôsseis do mundo...”. (Jo 15:19)
h) “É por eles que eu rogo; não pelo mundo...”. (Jo 17:9
i) Judas, o filho da perdição. (Jo 17:12)
j) “eles não são do mundo, como também eu não sou”. (Jo 17:14-16)
k) Filhos da desobediência. (Ef 2:2)
l) “...a fé não é de todos”. (2ª Tes 2:10-3:2
m) Pessoas destinadas à desobediência. (1ª Pe 2:4-8)
n) Filhos da perdição. (2ª Pe 2:14)
o) “...saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos...”. (1ª Jo 2:18-22)
p) Os filhos do diabo e os filhos de Deus. (1ª Jo 3:10-12)
q) Haviam sido destinados para esta condenação. (Jd 4)
r) “...aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida
desde a fundação do mundo...”.
(Ap 17:8)
3. O MUNDO OKUMENE (OS FILHOS DE DEUS).
a) “...levou sobre si o pecado de muitos...”.

(Is 53:11,12)
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b) “...da iniquidade apartou a muitos.”.
(Ml 2:6)
c) “ E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo...”. (Mt 24:14)
d) “...e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna”. (At 13:48)
e) “...tenho muito povo nesta cidade.”. (At 18:9,10)
f) “Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe.”.
(Gl 4:26)
g) – “...Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de
muitos...” (não de todos!).
(Hb 9:28).
h) “...pelos do mundo inteiro” – (mundo Okumene).
(1ª Jo 2:2)
4. Rm 9:21 – DO VENTRE DE EVA VIERAM A ESTE MUNDO (KOSMOS), DOIS
MUNDOS (AYON E OKUMENE)..
a) Caim – o mundo da perdição.
b) Abel – o mundo da salvação.

(1ª Jo 3:12)
(Gn 3:15)

5. O MUNDO HADES OU GEENA(GREGO); SHEOL(HEBRAICO) OU INFERNO
(LATIM).
a) Lugar preparado única e exclusivamente para o diabo, seus anjos e para os filhos da
perdição. (Mt 25:41 / Mt 13:41,42)
b) O inferno não prevalece sobre a igreja. (Mt 16:18)
c) A alma dos ímpios, dos filhos do diabo, ficará neste lugar para sempre.
(Gn.37:35)
(Pv.9:18)
(Mt.10:28)
(Jó 18:18)

(Sl.16:10)
(Sl.9:17)
(Is.14:9,10)
(Lc.16:19-31) (Mt 12:40) (At.2:27)
(Jó 20:26)
(Mt 25:30)

(Jó 21:13)
(Jó 10:21,22)

PALAVRA FINAL: Se Deus quisesse salvar a
todos, a todos Ele salvaria, pois ninguém pode
resistir a sua vontade. Somos parte do MUNDO
DA SALVAÇÃO, aqueles cujos nomes já estavam
no livro da vida. (Is 46:10)
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