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Há duas passagens no Novo Testamento que, tomadas de certa forma, 
pareceriam indicar que Cristo desceu ao inferno. Uma está em Efésios 4:9, 
onde é dito que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Isso 
provavelmente significa que ele desceu à terra, que é as partes mais baixas. O 
“da” ali não significa que ele estava afundando na terra. Assim, não penso que 
o texto garanta a interpretação que ele desceu ao inferno. 

O outro texto é 1 Pedro 3:18-20, onde é dito que Cristo foi pregar aos 
espíritos que agora estão em prisão. Isto é, eles tinham morrido – tendo vivido 
nos dias de Noé – e estão agora em prisão; e Cristo foi pregar a eles. Alguns 
tomam isso como significando que entre a Sexta Feira da Paixão e o Domingo 
da Ressurreição, Cristo desceu ao inferno e pregou o evangelho ali. Mas 
tampouco penso que esse seja o significado desse texto. Acredito que ele 
significa que, quando essas pessoas estavam vivas nos dias de Noé, o Espírito 
de Cristo pregou a eles através da pregação de Noé; e agora eles estão em 
prisão. 

Assim, minha conclusão é que não existe nenhuma base textual para 
crer que Cristo desceu ao inferno. De fato, ele disse ao ladrão sobre a cruz: 
“Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso”. Essa é a única pista 
que temos quanto ao que Jesus estava fazendo entre a morte e a ressurreição. 
Ele disse, “Hoje – na tarde dessa Sexta, após estarmos mortos – você e eu 
estaremos no Paraíso juntos”. Não penso que o ladrão foi ao inferno e que o 
inferno seja chamado Paraíso. Acredito que ele foi para o céu, e que Jesus 
estava ali com ele. 

Dessa forma, eu não digo aquela frase “ele desceu ao inferno [hades]” 
quando recito o Credo Apostólico. Estude você mesmo e veja se encontra 
outros fundamentos para tal afirmativa. Quanto a mim, diria que o 
fundamento para essa sentença particular no Credo Apostólico é, 
biblicamente falando, muitíssimo fraco. 

 
 

Fonte: http://www.desiringgod.org/ 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em março/2008.  
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