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“E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo”.
Hebreus 9.27
LEITURAS ADICIONAIS

Por que existe a morte? A morte entrou no mundo através do pecado. Foi
uma consequência natural da desobediência de Adão e Eva, Gênesis 2.16O cristão e a Morte
17. O ser humano foi criado para viver, mas o pecado fez com que a morte
Sob a perspectiva cristã, a morte se tornasse parte de nossa história. Nesta lição veremos o que a Bíblia
não deve ser vista como castigo, nos ensina sobre este assunto.
pois seu aguilhão foi destruído
pela ressurreição de Jesus, 1 Coríntios 15.55-57. Ela marca o momento em que o salvo deixa este
corpo para, imediatamente, estar
com Cristo, Filipenses 1.21-23.

I – DEPOIS DA MORTE, O QUE SERÁ? O QUE DIZEM POR AI?

A religiosidade popular fantasia demais. Cada um pensa de uma forma e
acha que está com a verdade. Mas só a Bíblia é uma fonte segura para
Há muitas heresias e interpreta- encontrarmos a resposta correta.
ções incoerentes dos textos bíblicos. A Bíblia não fala de purgatório nem de reencarnação. Mortos
não se comunicam com vivos. O
céu não tem um porteiro. Esta lição faz uma ampla abordagem
dos ensinos bíblicos acerca do
que virá depois da morte.

Os Ímpios Após a Morte
De acordo com o texto de Lucas
16.22-23, aprendemos que os ímpios, após a morte, em plena função de suas faculdades, começam a experimentar o sofrimento
eterno.

Sono da Alma
Segundo esta doutrina, há um estado de inconsciência após a
morte e esta condição perdura até
o dia da ressurreição final. Esta
doutrina é uma das teorias distintivas das Testemunhas de Jeová
e dos Adventistas. Os defensores
desse ponto de vista se apoiam
em textos como João 11.12-14;
Mateus 9.24; Atos 7.60 e 1 Tessalonicenses 4.13-14.

a) A pessoa deixa de existir? Para alguns grupos, quem morre simplesmente desaparece; não há mais nada após a morte. Tudo deixa de existir.
O que fez ou deixou de fazer aqui na terra não tem a menor importância.
b) O espírito reencarna em outro corpo? Outros pensam que a pessoa
volta à terra numa forma diferente ou no corpo de outra pessoa. Vai depender do tipo de vida que levou.
c) E possível comunicar-se com os mortos? Há aqueles que admitem
ser possível ouvir os mortos e falar com eles. Para esses, os mortos estão
vivendo em um mundo de espíritos, de fantasmas, e pode ser que queiram
manter contato com alguém aqui na terra.
d) E impossível saber o que há além da morte? Há aqueles que defendem que não existe a menor possibilidade de sabermos o que existe além
do véu. Afirmam que ninguém foi para o outro lado da vida e voltou para
contar como realmente é.
Todos esses absurdos não nos convencem. Sobre a morte, precisamos ter
uma posição lógica aceitável. Mortos não falam com vivos. Não voltam. Reencarnação é uma invenção totalmente impossível. Bastam-nos os ensinamentos de Jesus, que morreu, visitou o outro mundo, ressuscitou e pode
nos contar como é o outro lado da vida.
II – O QUE JESUS ENSINA SOBRE A VIDA DEPOIS DA MORTE?

a) Só há dois lugares – Toda pessoa terá de fazer sua decisão sobre qual
caminho deverá seguir. E isso enquanto estiver viva. Após a morte não
existirá nenhum momento para voltar atrás. O destino eterno é definido aqui
neste mundo, quando se recebe ou se rejeita a Cristo.
No entanto, esses versículos não
nos permitem criar doutrina. Neles
usam-se uma linguagem figurada,
pois a aparência de quem morreu
é a de alguém que está dormindo.

b) Não está sozinho – Aqueles que aceitaram a Cristo como salvador de
sua vida não estão sozinhos. Os anjos de Deus vêm para acompanhá-lo,
Lucas 16.22. A pessoa é levada para um lugar de descanso, para a presença de Deus, 2 Coríntios 5.8.

Há diversas passagens bíblicas
que combatem o ensino do sono
da alma. Alguns exemplos são os
seguintes: a parábola do rico e de
Lázaro, Lucas 16.19-31; a afirmação de Jesus ao ladrão arrependido, Lucas 23.43 e a cena da
transfiguração, Mateus 17.1-8.

c) Há vida consciente após a separação deste mundo – Na parábola do
Rico e Lázaro isso está claro. O rico vê Lázaro, reconhece Abraão, sente
sede, tem desejos e pede misericórdia. Tem memória, ou seja, lembra-se
de seus parentes. Gostaria de que eles não tivessem o mesmo destino.
Pede para alguém falar sobre a terrível situação eterna de quem está longe
de Deus. Mas é tudo em vão.

Purgatório

d) Não existe uma segunda oportunidade – Lucas 16.26. Quem está no
Paraíso não sai de lá. Quem está no inferno não passa para o Paraíso. Não
importa qual seja a intensidade do desespero e da angústia, não sairá dali.
Enquanto isso, no céu haverá alegria, regozijo e gozo na presença de
Deus.

Esta doutrina ensinada pela Igreja
Católica Romana não tem nenhuma base nas Escrituras. Após
a morte, não existe nenhum lugar
para a purificação das almas.
O futuro dos salvos
a) Após a morte, o cristão vai para
a presença de Jesus. Não há demora alguma entre a morte física
e seu comparecimento à presença
do Senhor: "Hoje estarás comigo",
Lucas 23.43.
b) O estado do justo, após a
morte, é de consciência. Os salvos não ficarão dormindo, aguardando a ressurreição.
c) Depois da morte, o salvo desfruta de plena alegria e descanso,
Romanos 8.18 e Apocalipse
14.13.

A Eternidade

e) A vida eterna é uma realidade – Após essa fase transitória, acontecerá
a definição eterna. Quem estiver no inferno irá para o lago de fogo, Apocalipse 20.14. Quem estiver no paraíso irá para a nova Jerusalém, Apocalipse 21.1-4 Quem escolheu andar com Cristo neste mundo e o recebeu
como seu Salvador tem o seu lugar reservado no céu. O cristão espera uma
cidade que tem fundamentos e Deus é o seu arquiteto e edificador, Hebreus
11.10.
III – COMO SERÁ A CONDIÇÃO DOS SALVOS?
a) Serão como seu salvador – Jesus disse que iria preparar um lugar para
os Seus. Jesus ressuscitou, os salvos também ressuscitarão. Quando
acontecer o arrebatamento da Igreja, os salvos terão um corpo transformado e glorificado, 1 Coríntios 15.35-44.
b) Estarão num lugar onde só acontece o melhor – Não existirá mais
morte, nem pranto, nem dor, nem qualquer coisa que torne o viver humano
difícil e penoso. Lá só haverá alegria, adoração a Deus, jubilo e tudo que
faz o homem mais do que feliz.

a) c) Será um lugar sem pecado – Tudo que corrompe a vida humana, atra-

Onde você passará a eternidade?
A decisão é sua, porque a eternidade é uma realidade. É necessário estar preparado. Receba a
Cristo, mantenha sua fé nEle e
você será vitorioso sobre a morte.
Deixará essa vida, mas a morte
não o impedirá de viver ao lado de
Deus para sempre.

palha o relacionamento com Deus não terá vez ali. Por isso, Paulo chegou
a afirmar que "o morrer é lucro", Filipenses 1.21.
d) Será um lugar maravilhosamente belo – Apocalipse 21.18-21 afirma
que é uma cidade de ouro puro, similar a vidro límpido, transparente e
claro, adornada com toda espécie de pedras preciosas. A Bíblia usa figura
de linguagem para descrever este local, pelo fato da linguagem humana
ser deficiente demais para descrever o que o céu realmente é.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
Após a morte vem o juízo divino
A esperança do salvo
Não ficaremos na sepultura
O salvo deixa esta vida e vai morar com Cristo
A promessa de Jesus: Hoje estarás no paraíso
Ensinos de Paulo sobre a ressurreição
O que vem após a morte

ENDEREÇO BÍBLIA
Hebreus 9.23-28
Jó 19.25-27
Daniel 12.1-3
Filipenses 2.22-26
Lucas 23.33-43
1 Coríntios 15
Lucas 16.19-31

