Copyright © 2021, 2022 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPerguntas dos LeitoresPerguntas dos Leitores
Quem vai ser ressuscitado para viver na Terra, e o que vai acontecer com essas pessoas depois da ressurreição?
Veja como a Bíblia responde a essas perguntas.
Atos capítulo 24 versículo 15 diz que haverá “uma ressurreição tanto de justos como de injustos”. Os justos são aqueles que obedeciam a Deus antes de morrer e, por isso, seus nomes estão escritos no livro da vida. (Malaquias capítulo 3 versículo 16) Os injustos incluem aqueles que não tiveram oportunidade suficiente de aprender sobre Jeová antes de morrer. Por isso, o nome deles não está escrito no livro da vida.
João capítulo 5 versículos 28,29 também se refere aos dois grupos mencionados em Atos capítulo 24 versículo 15. Jesus disse que “os que fizeram coisas boas” terão “uma ressurreição de vida”, e “os que praticaram coisas ruins” terão “uma ressurreição de julgamento”. Os justos fizeram coisas boas antes de morrer. A ressurreição deles vai ser de vida porque seus nomes já estão no livro da vida. E os injustos? Esses fizeram coisas ruins antes de morrer. Por isso, a ressurreição deles vai ser de julgamento. Seus nomes ainda não estão no livro da vida, e eles vão passar por um período de julgamento ou de avaliação. Durante esse período, eles vão ter a chance de aprender sobre Jeová e ter seus nomes escritos no livro da vida.
Apocalipse capítulo 20 versículos 12,13 diz que todos os ressuscitados precisarão obedecer às “coisas escritas nos rolos”. Esses rolos são as novas leis que vão existir no novo mundo. Todos aqueles que não obedecerem a elas serão destruídos. — Isaías capítulo 65 versículo 20.
Daniel capítulo 12 versículo 2 diz que alguns vão ressuscitar “para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno”. Esse texto se refere ao resultado final da ressurreição das pessoas: algumas vão ter “vida eterna”, e outras “desprezo eterno”. Ou seja, no final dos mil anos, alguns vão receber vida eterna, e outros vão ser destruídos para sempre. — Apocalipse capítulo 20 versículo 15; Capítulo 21 versículos 3,4.
A situação desses dois grupos de ressuscitados pode ser comparada aos estrangeiros que querem morar em outro país. Os justos são como os estrangeiros que recebem um visto de residência, o que dá a eles alguns direitos. Já os injustos são como estrangeiros que recebem um visto temporário. Tanto quem recebe um visto de residência como quem recebe um visto temporário tem que provar que é de confiança caso queira continuar morando no país. E, independentemente do visto que a pessoa tenha, alguns recebem a cidadania e outros são deportados; o resultado depende de como a pessoa age no novo país. No caso dos ressuscitados, os injustos precisarão obedecer às leis de Jeová e, se quiserem continuar no Paraíso, vão ter que provar que são justos. Então o resultado da ressurreição tanto dos justos como dos injustos vai depender da sua lealdade e de como vão agir lá no Paraíso.
Jeová é um Deus muito amoroso, mas ele também é um Deus justo. (Deuteronômio capítulo 32 versículo 4; Salmo 33 versículo 5) E como prova do seu grande amor ele vai ressuscitar tanto os justos quanto os injustos. Mas Jeová espera que todos os ressuscitados obedeçam aos seus padrões do que é certo e errado. Apenas aqueles que amarem a Jeová e viverem de acordo com as suas leis vão poder continuar vivendo no novo mundo.


