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A VIDA APÓS A MORTE 

  
      INTRODUÇÃO  

 
 "Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para 
que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da 
morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida." (Hebreus 2:14,15). 
 Há várias razões que levam as pessoas a ter pavor da morte - medo do desconhecido, medo da dor e sofrimento que, às 
vezes, acompanha a morte ou medo do castigo de Deus. Tudo isso, em Cristo e por causa de Cristo, pode ser vencido ao de 
poder dizer com o apóstolo Paulo - "...para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro...estou constrangido, tendo o desejo de 
partir e estar com Cristo, o que é incomparávelmente melhor..." (Filip 1:21-24). 
 O propósito deste curso, "A Vida  Após A Morte", é  de esclarecer o que nos espera na vida porvir, segundo a Bíblia. A 
partir daí vamos apontar Jesus como a nossa única esperança para vencer a morte. Vamos ver também que o amor de Jesus 
por nós deve ser nosso motivo principal de ter esperança na vida porvir e nesta vida aqui.  
 
I. ESBOÇO DO ESTUDO 
 
A. O LUGAR DOS MORTOS 
Onde vão as pessoas quando morrem?  Hades, Paraíso, o Céu, o Inferno? 
Que tal Purgatório? ou Limbo? Onde foi Jesus quando morreu? 
B. O ESTADO DOS MORTOS 
Eles estão conscientes ou inconscientes (dormindo)? Eles se comunicam com os vivos? 
Eles se tornam anjos? São espíritos ou almas sem corpos? 
Eles estão sofrendo ou sendo abençoados? 
C. A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS 
Quando será?  Quem será ressuscitado? Quantas ressurreições haverá? 
O que será ressuscitado? O corpo? O espírito? Como será o corpo ressuscitado? 
O que é bíblico, ressurreição ou reencarnação? Que tal o milênio ? 
D. O JULGAMENTO DOS MORTOS 
Quando será?  Quem vai julgar os mortos? 
Os salvos serão julgados também? Qual será a base do julgamento? 
E. O DESTINO ETERNO DOS SALVOS 
O que é a vida eterna? O que é o novo céu e a nova terra? 
Como será a recompensa dos salvos? Estarão na terra ou no céu? 
Vão reconhecer os seus amados desta vida? Ainda haverá relacionamentos conjugais? 
F. O DESTINO ETERNO DOS PERDIDOS 
O que é o inferno? O lago de fogo é literal ou figurativo? 
Os condenados vão sofrer eternamente ou serão exterminados? 
A alma do homem é mortal ou imortal? 
G. COMO ESCOLHER SEU PRÓPRIO DESTINO ETERNO 
 
II.  PALAVRAS PARA DEFINIR BÍBLICAMENTE: 
Morte, Sepulcro, Hades, Sheol, Inferno. 
 
III.  ALGUNS PENSAMENTOS 
A.  É difícil falar de coisas espirituais com mentes que só tem experiência com coisas materiais. Mesmo assim, vamos 
procurar evitar a linguagem mística e filosófica. 
B.  Estes assuntos estão fora da nossa experiência pessoal. Dependemos das revelações de quem já o experimentou ou 
quem tem condições de saber.  Neste caso,  é Deus e Jesus Cristo quem o revelaram. 
C. Presumimos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Se não aceita isto, precisa estudar outros cursos como "Cristianismo e a 
Crítica Moderna".  Neste curso vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto da vida após a morte. 
D.  Mesmo sendo a Palavra de Deus, a Bíblia registra algumas conversas, idéias e pensamentos humanos. É preciso saber o 
contexto (quem fala, porque fala, etc.) para saber se a conversa é de Deus e homens inspirados ou de homens não 
inspirados. (Por ex. Saul consultando a médium em 1 Sam 28:7-25; o parecer de Gamaliel em Atos 5:38-39) 
E. A Bíblia não responde a todas as possíveis perguntas sobre qualquer assunto (Deut 29:29). Isto não afeta a 
confiabilidade da Bíblia. Ela não foi escrita para responder a toda pergunta, mas àquilo que é mais importante, o que Deus 
sabe que o homem precisa. Não é o conhecimento que salva, mas o conhecer Jesus! Isto a Bíblia nos ensina. 
F.  A Bíblia, às vezes, usa linguagem simbólica.  Precisamos interpretar as figuras. 
G. Acreditamos que a Bíblia, como a Palavra de Deus, sempre ensina a verdade e a verdade não se contradiz. Quando 
parecer que há contradições, temos que reconciliar tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto. 
H. A melhor maneira de definir uma palavra que encontramos neste estudo é ver como foi usada na própria Bíblia.  
 
IV. ALGUMAS  DEFINIÇÕES  BÁSICAS : Morte, Sepulcro, Hades, Sheol, Inferno 
 
A.  "MORTE" se refere à cessação da vida do corpo físico. 
 



1. É O OPOSTO DE VIDA   Se vida é vitalidade e força, morte significa inanimado, inativo, sem energia. Se vida quer dizer 
ser frutífero, então ser morto é ser inútil.  Se vida é benção, morte é maldição. Se viver significa andar na luz, morrer é 
viver nas trevas. Se vida é liberdade, então morte é cativeiro. Se ter vida é salvação, morte é perdição. A Bíblia usa o termo 
"morte" em todos estes sentidos;  às vezes de maneira literal e às vezes figurativa. Há referencias até de pessoas mortas 
enquanto vivem (1 Tim 5:6) e outros que são vivas embora mortas ( Mat 22:32 e Rom 8:10 ).  É necessário ver o contexto 
e o sentido em que a palavra é usada. 
  

2. MORTE  COMO UMA CONDIÇÃO FÍSICA.  Em termos bem simples, o corpo físico deixa de funcionar. O que os 
médicos chamam de " morte clínica " é quando o coração para de bater, os pulmões param de respirar e o cérebro para de 
mostrar sinais de atividade.  Tiago 2:26 diz que "o corpo sem espírito é morto", dando a entender que, ao morrer 
fisicamente, o espírito do homem se separa do seu corpo. Nisto concorda  Ec 12:7 que fala da morte assim: "o pó volta à 
terra como o era e o espírito volta a Deus que o deu". Uma definição Bíblica para a morte física pode ser, então, o momento 
quando o espírito do homem deixa de residir no seu corpo. Pedro falou da sua morte assim:  "...certo que estou prestes a 
deixar o meu tabernáculo..." (2 Pe 1:14,15) e Jesus, na hora da sua morte, "clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego 
o meu espírito. E dito isso, expirou."  (Luc 23:46). 
 

B. "SEPULCRO" (gr.���O�LP
��) é a cova , túmulo ou uma coisa que marca um túmulo.  Quando Jesus morreu,  
José tomou o corpo dele e "o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha; e, rolando uma grande pedra para a 
entrada do sepulcro, se retirou." (Mat. 27:60) (Veja também: Mat. 8:28; 23:29; Mar 6:29) 
 

C. "HADES"  - A palavra grega (HU�KO�) pode ser traduzida literalmente "um lugar não visto", mas a maioria das 
vezes no NT significa "o lugar dos mortos" ou "onde os mortos estão". Não há distinção entre os justos e os perdidos. Tanto 
um (como no caso de Jesus em Atos 2:27,31) quanto outro (como no caso do homem rico em Luc. 16:23) podem estar lá. 
Note bem, que "hades" não é o inferno, apesar de algumas traduções. 
1. Mt 11:23  "Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno (hades); porque se em Sodoma 
se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje." 
2. Mt 16:18 "sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno (hades) não prevalecerão contra ela." 
3. Ap 1:18 "...aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e 
do inferno (hades)." 
4. At 2:27  falando da ressurreição de Jesus dos mortos, "porque  não  deixarás a minha alma na morte (hades), nem 
permitirá que o teu Santo veja corrupção,"  
5. At 2:31 "...referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte (hades), nem o seu corpo experimentou 
corrupção." 
6. Lc 16:23 "No inferno (hades), estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abrão e Lázaro no seu seio." 
(Veja também: Ap 6:8; 20:13,14) 
 

D.  "SHEOL" - A palavra hebraica significa "túmulo" ou "moradia dos mortos" e corresponde à palavra "hades" no NT. 
"Hades" é a palavra grega usada na Septuaginta (a tradução grega do AT) para traduzir "sheol". 
1. Gn 37:35 "...Chorando, descerei a meu filho até a sepultura." 
2. Nu 16:33 "Eles e todos os que lhes pertencem desceram vivos ao abismo; a terra os cobriu..." 
3. Jó 17:16 "Minha esperança ...descerá até às portas da morte quando juntamente no pó teremos descanso." 
4. Sl 49:15 "Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte" 
5. Sl 139:8  "Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também" 

 6. Pr 9:18 " Ele, porém, não sabe que ali estão os mortos; que os seus convidados estão nas profundezas do inferno." (Veja 
também: Isa. 14:9; 9:17; 38:10; Ezek. 32:21; Os 13:14; Jn 2:2) 
 

E. "INFERNO"  - A  palavra "geenna" (gr.�NL�L��H) é derivada de uma frase hebraica que significa "Vale dos 
filhos de Hinom". É o nome do vale ao sudeste de Jerusalém onde os judeus sacrificavam os seus filhos ao deus Moloque,  
jogando-os na fornalha de fogo (2 Reis 16:3; 21:6; 23:10). Na época de Jesus era um lugar onde o lixo da cidade era 
queimada dia e noite. No NT a palavra é usada para o castigo final dos perdidos, mas nunca é usada para indicar o estado 
presente dos mortos. 
1. Mat 10:28 "...temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno (geena) tanto a alma como o corpo." 
2. Mat 23:33 "...Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno (geena)? 
 
Conclusão:  Morte física é quando o corpo físico para de funcionar e resulta na separação do corpo e a alma ou espírito.  O 
corpo físico do morto vai para o sepulcro para decomposição. O estado deste espírito desincorporado se chama de "hades". 
Pode pensar no Hades como um lugar, o lugar dos espíritos desincorporados dos mortos, mas lembre que não trata de um 
lugar material ou geográfico e sim espiritual. O "inferno" não trata do presente estado ou lugar dos mortos.  Estas distinções 
se tornam importantes por causa de algumas traduções da Bíblia. 
 
 V. PONTO DE PARTIDA : UMA CRENÇA ORTODOXA  - Para facilitar o nosso estudo vamos tomar como ponto de 
partida uma idéia ortodoxa . Esta idéia é simples e lógica, baseada em alguns trechos da Bíblia.  Depois, usando este 
modelo como referência, vamos examinar, questionar e até modificar o modelo, conforme outros ensinos Bíblicos. 



 
A. O ladrão arrependido, crucificado com Jesus, ia para o paraíso.  Luc 23:43 "hoje estará comigo no paraíso." 
 
B. Paraíso é onde Jesus foi no dia em que ele morreu. "..estará comigo no paraíso.." 
 

 C. Mas Jesus, quando morreu, foi para o Hades.  Atos 2:31 "sua alma não foi deixada no hades, nem sua carne viu 
corrupção..."   Atos 2:27 "você não deixarás a minha alma no hades". Quando Jesus morreu, o seu corpo foi colocado no 
túmulo e a sua alma foi para o hades. No terceiro dia, sua alma saiu do hades, se reuniu com o seu corpo e Jesus saiu do 
túmulo vivo (Mat. 28: 1-10) 
 

D. Jesus morreu e foi para o hades, isto é, para o paraíso.  Notemos agora que os dois não são a mesma coisa, mas que o 
paraíso era um de dois compartamentos do hades. 
 

E. Lc 16:19-31 fala de dois homens que morreram, um rico e um pobre chamado Lázaro. Se este evento era história ou 
apenas uma parábola não importa muito, porque Jesus sempre usava situações da vida comum para fazer suas parábolas. Se 
não aconteceu, podia ter acontecido. Os dois morreram e foram para o lugar dos mortos,  o hades.  Mas suas situações no 
hades era bem diferente.  Lázaro foi para "o seio de Abraão", sem dúvida uma condição boa de comforto, paz e benção e 
bem cabe a palavra usada para o ladrão - paraíso.  Uma divisão, então, do hades se chama "paraíso" ou "o seio de Abraão". 
O rico foi para o hades (não inferno) e estava em tormentos.  Esta parte do hades era ruim, um lugar de castigo e 
sofrimento. Abrão explicou ao rico que houve uma divisão entre os dois lados e ninguém passava de um lado para o outro 
(Luc 16:26). 
 

F. A conclusão de tudo isso pode ser resumida no seguinte: As almas de todas as pessoas que morreram salvas foram para o 
lado do Hades chamado "paraíso" e as almas de todas as pessoas que morreram perdidas foram para o lado do Hades 
chamado "tormento". 
  

G. No hades, num lado ou no outro, todos iam permanecer até a volta de Jesus e o grande dia do julgamento de Deus. Neste 
dia "todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão;  os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida; 
e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juizo." (João 5:28,29).  
  

H. Este dia, quando Jesus voltar, é o dia que Deus "estabeleceu...em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um 
varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos." (Atos 17:31). 
   

I. Os perdidos vão "para o castigo eterno (inferno), porém os justos (salvos) para a vida eterna (no céu)."- Mt 25:46. 
[Este é o modelo ortodoxo da vida após a morte. Vamos analizar este modelo, conforme alguns ensinos da Bíblia.] 
 

         PARTE A :    O LUGAR DOS MORTOS    
I. DESDE A RESSURREIÇÃO DE CRISTO, OS SALVOS QUE MORREM  VÃO PARA ONDE??? 



 
A. Neste modelo, todos os salvos que já morreram e ficaram no Paraíso lado do Hades, sairam do Hades e foram com Jesus 
para o céu. Os perdidos continuam no Hades esperando o dia do juizo. Se esta interpretação for correta, ela pode explicar 
algumas passagens bíblicas difíceis de entender. 
B. Mt 16:18 Jesus prometeu, " ...edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela."  Hades é visto 
como um tipo de prisão. Quer dizer, as pessoas no Hades não são livres para sair.  Um morto não volta a viver pela força da 
sua vontade. O Hades teria uma porta de entrada e uma porta de saida, mas a porta de saida estava fechada. Jesus prometeu 
que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja (a igreja é pessoas salvas em Cristo, não prédio, denominação 
religiosa, etc.). Se, hoje, as portas do hades não prevalecem contra os salvos, então eles não estão presos lá. Quando Jesus o 
deixou no terceiro dia, ele deixou as portas abertas no lado bom. 
C. Ef 4: 8, 9 falando da ressurreição e ascensão de Cristo, "Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro ...ora, que 
quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra?" De fato, Jesus morreu, foi sepultado, 
desceu até ao Hades, mas foi ressuscitado e subiu ao céu, levando com ele os que foram cativos no Hades. É como se ele, 
saindo, abrisse as portas do Hades e os salvos no Hades sairam com ele, subindo também para o céu. 
D. Tudo isto combina com a desejo do apóstolo Paulo de "partir e estar com Cristo" (Filip 1:23). A sua esperança, ao 
morrer, não foi de ir para o Hades onde Jesus não está. Jesus não permaneceu no Hades mais de 3 dias e ele agora está no 
céu. Para estar com Cristo, Paulo teria que ir ao céu. 
E. No sexto selo de Apoc. 6:9, João viu as almas de cristãos que foram mortos por causa do evangelho de Jesus. Estes 
estavam debaixo do altar e este altar fica perante o trono de Deus no céu (Apoc. 8:3). Estes mártires não estavam no Hades, 
e, sim, no céu. 
F. Jesus prometeu que "aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente" (João 11:26). Desde a ressurreição de 
Jesus, os que crêem nele não morrem. Mesmo que os seus corpos fisicos deixarem de funcionar, suas almas não vão para o 
lugar dos mortos e, sim, diretamente para estar com Cristo no céu. 
G. Desde que os salvos em Cristo que já morreram estejam com Cristo no céu, faz sentido quando o NT diz que, quando 
Cristo voltar, ele "trará juntamente em sua companhia os que dormem." - 1 Tess 4:14  
H. Os cristãos , "enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor...entretanto estamos em plena confiança, preferindo 
deixar o corpo e habitar com o Senhor" (2 Co 5:6-8.) 
I. Em 2 Cor 12:2-4, Paulo falou de um homem que foi "arrebatado até ao terceiro céu" quer dizer, "arrebatado ao paraíso." 
O terceiro céu, a habitação de Deus, é chamado de paraíso, a mesma palavra que Jesus usou sobre o lugar para onde ia o 
ladrão arrependido na cruz.  Parece que Jesus, quando saiu do Hades, levou todos os que estavam no lado bom, chamado 
"paraíso". É como se o Paraíso todo fosse transferido para o céu.  Assim, o paraíso seria uma parte do Hades antes da 
ressurreição de Cristo mas agora faz parte do céu.  
J. Assim, Estevão, morrendo pelo evangelho (At 7:54-60), disse "Senhor Jesus, recebe o meu espírito" e quando ele 
morreu,  Jesus fez exatamente aquilo - recebeu o espírito de Estevão. Hoje, Estevão está com Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
II. QUE TAL A DOUTRINA DO PURGATÓRIO ???         



 
 
A. A CRENÇA CATÓLICA  ("A Vida Que Começa Com A Morte" D. Estevão Bettencourt O.S.B. , Editora Agir 1963  
cum permissu Superiorum Ordinis )  Nota: A doutrina do purgatório só foi oficializada pela igreja Romana no Concílio de 
Florentino no ano 1439. [Todas as seguintes citações da doutrina Católica são do livro acima citado.] 
 
1. O RACIOCÍNIO  DA DOUTRINA CATÓLICA 
a. "O homem foi chamado para participar intimamente da vida de Deus. Mas só é qualificado quem, na hora de comparecer 
perante Deus,  se encontrar livre de qualquer tendência para o mal. É impossível a conciliação da mínima sombra do erro 
com a Verdade, o impuro com o Puro, o imundo com o Santo. Deus,  porém, nos fez o favor de criar o purgatório onde 
postumamente,  nós podemos nos habilitar à plena comunhão com o Senhor." 
b."O arrependimento sincero vale a remissão da culpa e de parte da pena,  mas possivelmente não suficientemente intenso 
para merecer o perdão da pena inteira. Neste caso,  mesmo apagada a culpa, deve dar satisfação pelo pecado. Tal satisfação 
pode ser prestada nesta vida,  mediante a aceitação humilde das aflições ou por fazer atos expiatórios generosos. Caso não 
faça isto nesta vida, existe o estágio que é o purgatório." 
 
2. ARGUMENTOS  "BÍBLICOS"  USADOS PARA DEFENDER A DOUTRINA DO PURGATÓRIO 
 Tudo se basea na idéia que Deus exige do homem a expiação pessoal de faltas cometidas. 
a. Adão foi absolvido  (Sab 10:2)  mas sofreu a pena até o fim da vida  (Gn 3:17s) 
b. Moisés e Arão não entraram em Canaã embora perdoados  (Nm 20:12s) 
c. Davi foi perdoado do adultério mas sofreu a pena (a perca do filho - 2 Sm 12:13s) 
d. Tobit ensinou seu filho que a esmola o liberta do pecado e da morte  (Tob  4:11s) 
e. Joel exigiu junto com a conversão do coração,  jejum e pranto (Jl 2:12s) 
3. PROVAS  "BÍBLICAS" USADAS PARA DEFENDER A DOUTRINA DO PURGATÓRIO 

 a. 2 Mac 12:39-46  Soldados foram mortos na batalha porque guardaram  ídolos. Seus amigos oraram a Deus para o perdão 
completo desses soldados.  Judas até fez uma coleta  para fazer um sacrifício pelos pecados dos mortos. Ele pediu um 
sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. 

 b. Mt 5:25s  "Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário 
não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali 
enquanto não pagares o último centavo." 

 c. 1 Co 3:10-15  "...manifesta se tornará a obra de cada um; pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo; 
e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o proverá.  Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, 
esse receberá galardão;  se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano; mas esse mesmo será salvo, todavia, como que 
através do fogo. " 
d. Mt 12:31-32   Alguns pecados serão perdoados no mundo porvir? 

 e. Lc 12: 47,48 "O servo que conheceu a vontade do seu senhor e não fez será punido com muitos açoites. O  que não 
soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites..." 
 
4. CONCÍLIO DE TRENTO (1547) "Se alguém disser que, depois de receber a graça de justificação, ao pecador 

penitente são perdoados a culpa e a pena eterna, de modo que não lhe fique nenhuma pena temporal a sofrer ou neste 
mundo ou no futuro, no purgatório, antes que lhe possa ser aberta a entrada no reino dos céus, seja anátema." (Dz 840) 

 
5. AS PENAS DO PURGATÓRIO 



a. A pena da dilação - a alma fica separada da visão de Deus. Sem o corpo e as suas paixões, a dor de estar separada de 
Deus é mais intensa ainda. 

b. A pena dos sentidos - por um fogo real e corporal, como no inferno, a alma se torna humilde perante Deus. (1 Co 3:13-
15) 

 
6. A DURAÇÃO DO PURGATÓRIO  - "É impossível avaliar a duração de uma alma no purgatório porque isto depende 

da condição de cada alma . Com certeza não dura por toda a eternidade, e quando vier o julgamento universal, todos 
devem sair dele. Quem começar o seu tempo no purgatório mais perto do julgamento deve sofrer dores mais intensas 
devido ao pouco tempo que lhe resta." 

 
7. A COMUNHÃO DOS SANTOS    

a. "Os cristãos da terra podem oferecer a Deus, em alívio das almas do purgatório, suas orações; além disto,  boas obras 
de caridade, expiação, seus sofrimentos cotidianos, ordinários e extraordinários. Tais ofertas têm o efeito de 
aliviamento e não de absolvição. Estas ofertas fazem com que as almas no purgatório sejam mais profundamente 
penetradas pelo amor de Deus, o qual neles há de consumir mais rapidamente as impurezas do pecado. Assim Deus 
atenua a intensidade das penas dos sentidos daquela alma." 

b. "Dentre os meios de sufragar os fiéis defuntos, o mais eficaz é a celebração do Santo Sacrifício da Missa, oferecendo-
o em prol da alma." 

 
B. O QUE A BÍBLIA DIZ 

1. Esta doutrina depende não das escrituras mas das tradições da igreja romana durante a idade média. 
2.  Lucas 16:19-31  "morreu o rico...no hades, estando em tormentos...está posto um grande abismo entre nós e vós de 

sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós..." 
3.  1 João 1:5-7 "o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 
4. Hb 10:14 "Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados." 
5. Hb 10:17  "De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre." 
6. Gálatas 2:21  "se a justiça é mediante a lei,  segue-se que morreu Cristo em vão." 
7. Efésios 2:8-9 "pela graça sois salvos,  mediante a fé;  e isto não vem de vós,  é dom de Deus; não de obras para que 

ninguém se glorie." 
8. Romanos 3:28 "o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei." 

 
III.  QUE  TAL  A  DOUTRINA  DO  LIMBO ? 
A. A CRENÇA CATÓLICA 
 

1. O RACIOCÍNIO DA DOUTRINA CATÓLICA   - "O batismo dá início à vida cristã no indivíduo, tornando-o filho 
de Deus e destinando-o a gozar, no céu, da visão imediata da Santíssima Trindade...Que se dá, porém, com os 
pequeninhos que morrem sem Batismo?...Não podem participar da bem-aventurança sobrenatural, celeste ... todavia, 
pouco condizente com a justiça divina seria afirmar que Deus condena essas almas ao inferno ... donde se segue deva 
haver um estado póstumo em que as almas das criancinhas não batizadas possam viver conforme suas faculdades 
naturais..a esse estado se dá o nome de "limbo" (do latim limbus = orla de uma veste, zona.) 

 
2. OS DECRETOS DOS PAPAS CATÓLICOS    

a. Inocêncio III (1216) : "A pena devida ao pecado original é a privação da visão beatífica, à que se deve ao pecado 
atual é o tormento da geena perpétua." (Dz 410). 

b. Pio VI (1794) : "É falsa ...a doutrina que rejeita o lugar inferior (limbo das crianças), onde as almas dos que morrem 
apenas com o pecado original são punidas pela pena do detrimento sem algum tormento do fogo..." (Dz 1526) 

 
3. AS PENAS DO LIMBO   Existe muitas idéias contraditórias a este respeito.  De um lado. S. Roberto Belarmino 

(1621)  "O lugar das ditas crianças é no cárcere inferior, lugar horrível e tenebroso, onde certamente não podem ser 
felizes os que aí  habitam.".  Do outro lado : São Tomaz "O limbo de modo nenhum importa em pena positiva, mas é 
mera privação da visão beatífica." 

 
B. O QUE A BÍBLIA DIZ 
1. A Bíblia nunca menciona nenhum estado chamado Limbo 
2. A doutrina que necessita do Limbo, a de pecado original, também não é ensinada na Bíblia. 
3. Mt 18:1-5 As crianças são inocentes. Receber uma criança é como receber o próprio Jesus (v.5). 



               PARTE  2 :    O ESTADO DOS MORTOS 
 
Observação: No seguinte estudo vamos juntar várias passagens que tratam do estado dos mortos. Devemos lembrar que 

várias destas passagens talvez não foram escritas especificamente com o propósito de esclarecer este assunto. O que 
vamos tirar de deduções destas passagens portanto é relativo. Não devemos ser dogmáticos ou insistir numa determinada 
dedução a não ser que a própria passagem afirma claramente tal interpretação. 

 
I. OS MORTOS ESTÃO CONSCIENTES ??? 
 

A.  1 Sm 28:3,11-16, 19  Samuel, morto, falou a Saul.1 
B.  Lc 9:30   Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus. 
C.  Ap 6:9-10  O mártires clamavam a Deus para vingança contra seus opressores. 
D.  Lc 16:25  "Lázaro...está consolado, tu, porém em tormentos." 
E.  Fp 1:21-23  Paulo esperava morrer e estar com Cristo. 
F.  2 Co 5:6-8  Estar com o Senhor implica estar consciente. 
G.  Jo 11:26  O cristão não morre. Sempre existirá conscientemente com Deus. 
H.  Rm 8:38-39  Nem a morte nos separa do amor de Deus. Deve existir algo do homem depois da morte. 
I.   Mt 22:32  "Eu sou o Deus de Abraão, ... Isaque e ... Jacó. Ele não é o Deus de mortos e, sim, de vivos." 
J.  2 Co 4:18  O homem interior continua mesmo depois do corpo físico morrer. 
K.  Sl 22:26  O coração do manso vive eternamente.  Ele nunca deixa de ser. 
L. Ez 32:21  "Os mais poderosos ... lhe gritarão do além: Desceram, e lá jazem eles..." 
M. Rm 14:8,9  "...quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e 

ressurgiu; para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos." 
 
II. OS MORTOS ESTÃO INCONSCIENTES (Dormindo) ??? 
 

A. A Bíblia muitas vezes fala dos mortos como "os que dormem". 
 

1. 1 Ts 4:13,14,15  "...com respeito aos que dormem ...Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que 
dormem...nós os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem...o 
Senhor ...descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, " 

2.  Mt 9:24 " Retirai-vos, porque não está morta  a menina, mas dorme. E riam-se dele." 
3. 1 Co 15:51 " ...  Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos." 
4. 1 Co 15:6,18,20  " depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive 

até agora, porém alguns já dormem ... se Cristo não ressuscitou... os que dormiram em Cristo pereceram...mas de 
fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem..."   

5.  Jo 11:11  "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo." 
6.  At 7:60  (VWrYmR�� TXDQGR� DSHGUHMDGR� GLVVH�� ³µ6HQKRU�� QmR� OKHV� LPSXWHV� HVWH� SHFDGR�¶� &RP� HVWDV� SDODYUDV�

DGRUPHFHX���´ 
7. 1 Ts 5:10  "...Jesus morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos ... com ele." 
8.  1 Co 11:30  "Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem." 
9.  Mt 27:52  "abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos, que dormiam, ressuscitaram..." 
10.  Dt 31:16  "Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais..." 
11.  Sl 13:3  "... Senhor Deus meu! Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte." 
12. Jó 14:11,12   "Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se 

levanta enquanto existirem os céus não acordará, nem será despertado do seu sono." 
         
B. Algumas passagens afirmam que os mortos não louvam a Deus. 

 
1. Is 38:18, 19  "A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te;  não esperam em tua fidelidade os que 

descem á cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam..." 
2.  Sl 6:5  " Pois na morte não há recordação de ti; no sepulcro quem te dará louvor?" 
3. Sl 115:17,18  " Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem á região do silêncio, nós, porém, bendiremos 

o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia."   
4. Sl 88:12  " Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? e a tua justiça na terra do esquecimento?" 

 
C. Ec 9:10  "Tudo quanto te vier á mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não 

há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma." Isto parece dar a entender que nada acontece no 
além. 

 
D. Como conciliar estes versículos com os que afirma que os mortos estão conscientes? 

 
1. "Dormir"pode ser uma maneira figurativa de falar da morte porque o corpo se torna inativo com a aparência de 

quem dorme. Ou, pode ser uma maneira para falar da morte e ainda deixar claro que quem morreu ainda existe. 
Ou ... 

2. Dizer que os mortos não louvam a Deus pode refletir que na ordem das coisas a hora de servir e louvar a Deus é 
nesta vida na terra.   

3. O autor de Eclesiastes afirma coisas que não são necessariamente do ponto de vista de Deus (Ec. 3:19). 



 
III.  PODEMOS  COMUNICAR  COM  OS  MORTOS ? 
 
A  Biblía condena consultar médium , morto ou necromante: (Obs: O dicionário Aurélio define a necromancia como 

³adivinhação pela invocação dos espíritos.´�� 
1. Lv 19:31 - "Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos; não os procureis para serdes 

contaminados por eles: Eu sou o Senhor vosso Deus." 
2. Lv 20:27 - "O homem ou a mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros , serão morts: serão apedrejados; 

o seu sangue cairá sobre eles." 
3. Dt 18:9-12,14 - "Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as 

abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem 
adivinhador , nem prognosticador, nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que faz tal coisa 
é abominação ao Senhor; e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti...porque estas 
nações ." 

4. I Cr 10:13 - "Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra 
do Senhor, a que ele não guardara; e também porque interrogara e consultara uma necromante." 

5. Is 8:19 - "Quando vos disserem: Consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não 
consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos?" 

6. Ap 21:8- "Quanto , porém aos... feiticeiros .... a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a 
saber, a segunda morte." 

 
B. Se é ou não é possível, é proibido por Deus, consultar ou buscar ajuda dos mortos." 
C. Em toda a Bíblia, que relata aproximadamente 4.000 anos de história do povo de Deus, só existe dois casos em que 

alguém que morreu voltou a falar com os vivos. Um caso é de Samuel e Saul, pelo qual Deus castigou a Saul com a 
morte. O outro caso é do próprio Jesus que falou com Moisés e Elias no monte de transfiguração (Mt 17). Nós não 
sabemos o conteúdo da conversa,   mas sabemos que Jesus jamais pecou, então ele não estava consultando, buscando 
ajuda ou pedindo conselhos deles."  

 
IV.  PODEMOS  ORAR  AOS  MORTOS??? 
 

A. É idolatria (Is 8:19)  (presume que os mortos são divinos) 
B. Jesus é o único caminho, o único mediador e o único através do qual devemos orar. 

1. João 14:6  " Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim." 
2. João 14:13, 14  "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se 

me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." 
3. 1 Tm 2:5  "Há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem." 

          
 

1 Alguns pensam que não foi de fato Samuel porque parece que ele mentiu ou errou na sua profecia. O pensamento é que quando ele disse 
³DPDQKm�����HVWDUHLV�FRPLJR´��Y�����HOH�HUURX��3DUHFH�TXH�GHPRURX�PDLV�GH�XP�GLD�SDUD�6DXO�VHU�PRUWR� 
 10 p�SUHFLVR�VDEHU�TXH�D�SDODYUD�³DPDQKm´�QR�JUHJR�GR�/;;�p�aurion TXH�SRGH�VHU�OLWHUDOPHQWH�³QR�GLD�VHJXLQWH´��1XP��������
$W����������PDV�SRGH�WDPEpP�VLJQLILFDU�³ORJR´��0DW���������&RU��������RX�DOJXP�WHPSR�DLQGD�LQGHILQLGR�GR�IXWXUR��'HXW��������O 
mesmo se vê no hebraico que usa a palavra machar TXH�SRGH�VLJQLILFDU�OLWHUDOPHQWH�³DPDQKm´��1XP����������RX�XP�WHPSR�DLQGD�
indefinido do futuro (Deut. 6:20). 
 20 é importante lembrar que o que acontece logo em seguida (caps. 29-30) não aconteceu necessariamente em ordem cronológica 
após os eventos de Cap. 28. 1 Chron 10 fala da morte de Saul (que ocorre em 1 Sam 31), mas 1 Chron 12:19-20 fala dos eventos que 
ocorreram antes da morte de Saul, em 1 Sam 29. Isto não significa que as duas histórias estão em contradição, mas simplesmente que os 
historiadores daquela época não tentaram relatar as coisas precisamente em ordem cronológica. 
 Precisamos lembrar que em estes livros de história o autor ou escritor precisa em alguns casos relatar os eventos acontecendo 
nas vidas de personagens diferentes em lugares diferentes, mas cujas histórias estão se desenvolvendo ao mesmo tempo. No caso das 
histórias de Saul e Davi, o autor relata acontecimentos históricos que aconteceram paralelamente dentro de um prazo de alguns dias ou 
semanas. Para preservar a integridade de cada história, e também para relatar uma história compreensível ele conta primeiramente o que 
aconteceu durante este período na vida de Saul (1 Sam 28), depois conta um pouco da história da vida de Davi durante o mesmo período 
( Caps. 29-30), depois ele volta para a história de Saul (Cap. 31).  
 A seqüência que ele segue não implica numa seqüência necessariamente cronológica. Seguindo uma seqüência estritamente 
cronológica não somente quebraria o fio de cada história, mas deixaria o leitor confuso e necessitaria de explicações complicadas sobre o 
que está acontecendo com quem. Como bom escritor e usando uma técnica empregada desde tempos antigos até hoje, o autor relata 
eventos que aconteceram ora em seqüência cronológica, ora em tempos paralelos, e até fora de ordem cronológica, mas sempre em 
unidades completos e compreensíveis. 
 



PARTE  3 :      A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS 
 
Jó 14: 7 -14 "Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não 
cessarão os seus rebentos.  Se envelhecer na terra a sua raiz,  e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro 
das águas brotará, e dará ramos como a planta nova . O homem, porém, morre, e fica prostrado;  
expira o homem, e onde está ?  Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o 
homem se deita e não se levanta;  enquanto existirem os céus não acordará,  nem será despertado do 
seu sono. ... Morrendo o homem, porventura tornará a viver ? "       
João 11:25 "Disse-lhe Jesus : Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." 
 
I.  João  5 

A. vers. 24, 25 : "...Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra 
em juizo mas passou da morte para a vida...vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do 
Filho de Deus; e os que ouvirem, viverão." 
1.  Esta é a morte espiritual. Já era realidade nos dias de Jesus aqui na terra - a hora já tinha chegada. 
2. Esta é uma ressurreição espiritual porque alguns deles já tinha passado da morte para a vida. 

 
B. vers. 28-29 "...vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: os que 

tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição 
do juizo." 
1. Esta  é a ressurreição do corpo - é o corpo que está no túmulo. 
2. Esta era a ressurreição que ainda era futuro  -  "sairão" . 
3. Todos os mortos vão ser ressuscitados, os justos e os injustos. 
4. At 24:15 "...haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos." 
5. Todos (justos e injustos) ressuscitarão na mesma "hora" e não separados por mil anos. 
6. João 6:39, 40, 44, 54  Os que o Pai deu a Jesus, os que virem o Filho e crerem nele, os que o Pai 

trouxer a Jesus, os que comerem a carne e beberem o sangue de Jesus..."eu o ressuscitarei no último 
dia." 

7. Os salvos serão ressuscitados no último dia. 
 
II.  1 Tessalonicenses  4 

A. vers. 13, 14  "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para 
que vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.  Se cremos que Jesus morreu e 
ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará  juntamente em sua companhia os que dormem." 
1. A base da certeza da ressurreição futura dos mortos é a ressurreição de Jesus. 
2. Esta passagem trata da ressurreição dos salvos em Cristo e não os perdidos fora de Cristo.  

 
B. vers. 15,16 "...nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os 

que dormem.  Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e 
ressoada a trombeta de Deus,  descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; " 
1. O dia da ressurreição dos mortos, o último dia, corresponde com a vinda do Senhor Jesus. Esta 

passagem trata dos eventos no último dia, o dia final. 
2. A vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos não será em secreto ou invisível.   
3. Os mortos em Cristo vem com ele (seus espíritos), os seus corpos ressuscitam e lógicamente os 

espíritos se unem de novo com os corpos para as pessoas serem vivas de novo. 
 

C. vers 17,18  " depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as 
nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." 
1. Os salvos que são ainda vivos quando Jesus vier não morrerão. 
2. Estes subirão da terra no ar para se encontrarem  com Jesus e os mortos ressuscitados. 
3. Jesus, embora descendo dos céus, não vem até a terra. O encontro com ele está no ar. 

 
III.  1 Coríntios 15: 

A. vers. 16-20 "...se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, 
é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas 
a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.  Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os 
mortos, sendo ele as primícias dos que dormem..." 



1. O perdão dos nossos pecados, a esperança para o futuro, a nossa felicidade e nosso futuro 
ressurreição dos mortos -  tudo depende do fato que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. 

2. De fato, Jesus ressuscitou.  Ele sendo as primícias é a garantia da nossa ressurreição. 
 
 
 

B. vers. 21-26 "Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos 
mortos.  Porque assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo.  Cada 
um, porém, por sua própria ordem: Cristo, as primícias; depois os que são de Cristo, na sua vinda. E 
então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruido todo principado, 
bem como toda potestade e poder.  Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos 
debaixo dos seus pés.  O último inimigo a ser destruído é a morte.  " 

 
1. Esta passagem trata da ressurreição dos salvos mas afirma que todos os mortos serão ressuscitados. 
2. Os mortos que são de Cristo serão ressuscitados na sua vinda no último dia (João 6:39). 
3. Na sua vinda Jesus ressuscitará os mortos, justos e injustos (João 5:28-29). Assim a morte será 

destruida. 
4. Jesus não vai começar a reinar quando ele vier.  Pelo contrário, quando Jesus voltar, o seu reino 

termina. Ele devolverá ao Pai o reino que foi a ele entregue. 
5. Aquilo que aconteceu a Cristo na ressurreição e transformação do seu corpo vai acontecer aos outros, 

sendo a única diferença a de tempo. 
 

C. vers.35-49 " Mas alguém dirá : Como ressuscitam os mortos? e em corpo vêm?  Insensatos! O que 
semeias não nasce se primeiro não morrer; e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o 
simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente.  Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve 
dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado.  Nem toda carne é a mesma; porém uma é a 
carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes.  Também há corpos 
celestiais e corpos terrestres; e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres.  Uma 
é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas; porque até entre estrela e estrela há diferenças 
de esplendor. Pois, assim também é a ressurreição dos mortos.  Semeia-se em desonra, ressuscita em 
glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.  
Se há corpo natural, há também corpo espiritual.  Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi 
feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.  Mas não é primeiro o espiritual, e, 
sim, o natural; depois o espiritual.  O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o segundo homem 
é do céu.  Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos;  e como 
é o homem celestial, tais também os celestiais.  E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, 
devemos trazer também a imagem do celestial. " 

 
1. Como será o nosso corpo ressuscitado ? 

a) diferente do nosso corpo presente, porém haverá semelhança 
b) conforme Deus aprouver 
c) um corpo apropriado à nossa nova vida 
d) glorioso em vez de desonroso 
e) poderoso em vez de fraco 
f) espiritual em vez de natural 
g) espírito vivificante em vez de alma vivente 
h) formado no céu em vez de formado da terra 
i) na imagem de Jesus em vez de a imagem de Adão 

 
2. O modelo para a ressurreição dos mortos é Jesus.  Note a natureza do seu corpo ressuscitado : 

a) Tinha a mesma identidade  Lc 24: 13ss (esp. v.31);  João 20: 27;  21: 1-23;  At 1: 4-9 
b) Seu corpo era tocável  João 20: 17,  24-29 
c) Ele comeu  Lc 24: 42, 43;  Jo 21: 1-23 
d) Apareceu e desapareceu  Lc 24: 31;  Jo 20 : 19, 26 
e) Subiu nas nuvens  At 1: 9-11 

 
IV. RESUMO -No último dia, Jesus voltará para ressuscitar todos os mortos, salvos e perdidos, na mesma 

hora.  Os corpos dos mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos gloriosos e incorruptíveis.  Nada é 



falado com respeito à natureza dos corpos dos perdidos. Quando o último inimigo de Jesus, que é a própria 
morte, estiver destruido por Jesus, então , Ele vai entregar o seu domínio ao Pai. 

 
V.  REENCARNAÇÃO OU RESSURREIÇÃO ? 

A. A BÍBLIA NÃO ENSINA REENCARNAÇÃO: 
1.  Mt 11:13,14; 17:10-13; Mc 9:11-13; Lc 1:13,17 - João negou ser Elias. Jesus identificou João com 

Elias porque ele pregou com o espírito e poder de Elias. Lembre-se que Elias não morreu, que ele 
apareceu a Jesus no monte da transfiguração como si mesmo e não como João (Mt 11:10-14). O 
espírito de Elias repousava sobre Eliseu (2 Reis 2:9-18), mas Eliseu não era uma reencarnação de 
Elias porque os dois estavam vivos na mesma hora. Significa que Eliseu continuou o ministério 
profético com o mesmo espírito e poder de Elias. Assim também fez João. Como um atleta hoje em 
dia pode fazer alguém lembrar de Pelé, por exemplo, o ministério de João fazia lembrar o de Elias. 
Quando indagado se fosse Elias, o próprio João respondeu "Não sou" (João 1:19-21). 
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2. João 3:3-5 - Nicodemos entendeu que Jesus falava de nascimento físico, como na reencarnação, mas 

Jesus o corrigiu e explicou que não estava falando de nascer de novo físicamente. Aqui Jesus 
mencionou apenas um novo nascimento e não vários. O novo nascimento que Jesus ensinou era 
espiritual e acontece quando a pessoa se converter a Cristo, como explicou Paulo em Rm 6:3-6. 
Assim começa a nova vida em Cristo - não através de nascer físicamente de novo. Quando batizados 
HP�&ULVWR��QDVFHPRV�³GD�iJXD�H�GR�(VStULWR´��'Dt�FRPHFDPRV�XPD�QRYD�YLGD no Senhor no mesmo 
corpo. 

3. João 9:1-3 - Mesmo se os discípulos entenderam algum tipo de "karma" ou sofrimento por causa de 
pecados em outra vida, Jesus especificamente  renunciou a idéia que a condição da pessoa nesta vida 
depende de algo feito numa vida anterior (v. 3���$�LGpLD�GD�SHVVRD�³SDJDU´�SHORV�SHFDGRV�RX�WHU�TXH�
sofrer ou trabalhar para ser aperfeiçoado é um insulto ao sacrifício de Cristo. (Hb. 10:14; I João 
1:7) 

 

 
B.  A Bíblia ensina ressurreição em vez de reencarnação:  Veja a diferença entre o corpo na doutrina 

Bíblica de ressurreição e o corpo na idéia de reencarnação;  
1. REENCARNAÇÃO     RESSUREIÇÃO 

a) Corpo Mortal     Corpo Immortal 
b) Acontece muitas vezes       Acontece uma vez   
c) Estados intermediários      Um estado último 
d) Em desenvolvimento    Perfeito, Completo  

2. Veja na página anterior (Parte III. C. 1 & 2).  O corpo ressuscitado não é igual ao corpo das pessoas 
agora vivas ou dos corpos de uma "reencarnação".  

3. Quando Jesus trouxe pessoas de volta da morte, como a filha de Jairo (Luc 8:52-6), o filho da viuva 
(Luc 7:11) e Lázaro (João 11:44) todas estas pessoas voltaram com o mesmo corpo e identidade. 



4. Quando o próprio Jesus ressurgiu, Ele voltou no mesmo corpo com as marcas da crucificação. Ele 
não voltou como outra pessoa para viver outra vida e muito menos nasceu como bebê uma segunda 
vez. 

5. Quando Elias e Moisés apareceram com Jesus no monte da transfiguração não foi uma reencarnação, 
algo que por sua natureza implica no espírito voltando no corpo de outra pessoa. Eles voltaram os 
mesmos. Também, sua aparição foi algo extraordinário e não comum, como pretendem os espíritas. 

6. Os discípulos entenderam depois que Jesus falou de João Batista figurativamente como Elias (Mt 
17:13) 

 
C.  "... aos homens está ordenado morrerem uma só vez,  e depois disto o juizo..." (Heb. 9:27) 

 
D. FUNDAMENTOS FRACOS DA DOUTRINA DE REENCARNAÇÃO 

1. Se um homem não sabe da sua trajetória não pode se orientar para o futuro. A disciplina não aproveita 
quem não sabe o motivo . 

2. Casos como de "Bridey Murphy" foram comprovados a ser fraudulentos. 
3. Por que nas sessões dos espíritas latinos, os "espíritos" ensinam a reencarnação mas nas sessões dos 

espíritas britânicas os "espíritos" negam a reencarnação? Será que os "médiuns" estão apenas 
transmitindo os seus próprios pensamentos ? 

4. Douglas Home diz que constatou ao menos doze Maria Antonieta, rainha da França, sete Maria 
Stuart,  rainha da Inglaterra, uma multidão de São Luís e outros reis, uns vinte Alexandres e Césares... 
(�TXDQWRV�'U��)ULW]�VHUi�TXH�WHPRV�³RSHUDQGR´�DTXL�QR�%UD]LO��WRGRV�DR�PHVPR�WHPSR" 

5. O fruto de reencarnação: veja a miséria e a injustiça do sistema do hinduismo da Índia. 



PARTE  4  :  O JULGAMENTO DOS MORTOS                     
 
Heb 9:27 "...como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e , depois disto, o juízo..." 
 
I.  DEUS  ESTABELECEU  UM  DIA  QUANDO  TODAS  AS  PESSOAS SERÃO  JULGADAS 
 

A. Atos 17:31 "...porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que 
destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos." (veja também Heb 9:27 acima) 

B. Rom 14:10-12  "...pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o 
Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará 
contas de si mesmo a Deus. " 

C. 2 Cor 5:10  "Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba 
segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo." 

 
II.  O PRÓPRIO JESUS É QUEM VAI FAZER ESTE JULGAMENTO . 
 

A. João 5:22  "E o Pai a ninguém julga,  mas ao Filho confiou todo o julgamento." 
B. Atos 17:31 "...porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que 

destinou e acreditou diante de todos,  ressuscitando-o dentre os mortos." 
C. Atos 10:41  "..ele (Jesus) é quem foi constituído por Deus Juiz de vivos e de mortos ." 

 
III. A BASE DO JULGAMENTO SERÁ  CONFORME AS PALAVRAS DE JESUS. 
 

A.  João 12:48  "Quem me rejeita e não recebe as minhas palavra tem quem o julgue;  a própria palavra que tenho 
proferido, essa o julgará no último dia. " 

 
IV. A BASE DESTE JULGAMENTO SERÁ A VIDA DA PESSOA AQUI NA TERRA. 
 

A.  A Sua Obediência 
1.  Mat 7:21 "Nem todo o que me diz,  Senhor!  Senhor!  entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade 

de meu Pai que está nos céus.  Muitos,  naquele dia,  hão de dizer-me:  Senhor,  Senhor!  porventura, não temos 
profetizado em teu nome,  e em teu nome não expelimos demônios,  e em teu nome não fizemos muitos milagres 
?  Então lhes direi explicitamente:  Nunca vos conheci.  Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. " 

2. Heb 5:9 "...Jesus...tornou-se Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem." 
3. -RmR������³... se DOJXpP�JXDUGDU�D�PLQKD�SDODYUD��QmR�YHUi�D�PRUWH�HWHUQDPHQWH�´ 

 
B.  As Suas  Obras 

1. Mat 25:31-46 " Quando vier o Filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele,  então se assentará 
no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença,  e ele separará uns dos outros, como o 
pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda.  Então dirá o Rei 
aos que estiverem à sua direita:  Vinde,  benditos de meu Pai!  Entrai na posse do reino que vos está preparado 
desde a fundação do mundo.  Porque tive fome e destes de comer,  tive sede... Então o Rei dirá também aos que 
estiverem à sua esquerda:  Apartai-vos de mim,  malditos,  para o fogo eterno,  preparado para o diabo e seus 
anjos.  Porque tive fome e não me deste de comer,  tive sede e não...  e irão para o castigo eterno, porém os justos 
para a vida eterna." 

2.  Rom 2:2-6  " Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade,  contra os que praticam tais coisas (o 
pecado) ... segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da 
revelação do justo juízo de Deus,  que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento ... no dia em que Deus, 
por meio de Cristo Jesus,  julgar os segredos dos homens ...  " 

3.  Apoc 20:12  "Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram 
livros.  Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme 
o que se achava escrito nos livros." 

4.  Tiago 2:13  "Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia." 
5.  João 4:17  "Nisto é em nós Aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança..." 
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C. As Suas Palavras 



1. Mat 12 :36,37  " Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do 
juizo;  porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado." 

 
 

D. conforme A Sua Oportunidade , Conhecimento E Privilégio 
 

1. Mat 12:41 "Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a 
pregação de Jonas.  Eis aqui quem é maior do que Jonas ." 

2. Lc 10:13   "Ai de ti, Corazim!  ai de ti Betsaida!  porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres 
que em vós se fizeram,  há muito que elas se teriam arrependido,  assentadas em pano de saco e cinza. Contudo,  
no juízo,  haverá menos rigor para Tiro e Sidom,  do que para vós outros. " 

3. Lc 12:47,48  "Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou,  nem fez segundo a sua 
vontade,  será punido com muitos açoites.  Aquele,  porém,  que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas 
dignas de reprovação,  levará poucos açoites.  Mas àquele a quem muito foi dado,  muito será lhe exigido,  e 
àquele a quem muito se confia,  muito mais lhe pedirão." 

4. Mat 23:14 ³$L�GH�YyV��HVFULEDV�H�IDULVHXV��KLSyFULWDV��SRUTXH�GHYRUDLV�DV�FDVDV�GDV�YL~YDV�H�SDUD�R�MXVWLILFDU��
ID]HLV�ORQJDV�RUDo}HV��SRU�LVVR��VRIUHLV�MXt]R�PXLWR�PDLV�VHYHUR�´ 

 
V. O DIA DO JUÍZO SERÁ QUANDO JESUS VOLTAR.  
 

A. Mat 16:27  " Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai,  com os seus anjos e então retribuirá a cada 
um conforme as suas obras." 

B. 1 Cor 4:5  " Portanto, nada julgueis antes de tempo,  até que venha o Senhor,  o qual não somente trará à plena luz 
as coisas ocultas das trevas,  mas também manifestará os desígnios dos corações;  e então cada um receberá o seu 
louvor da parte de Deus." 

C. Mat 25:31-46 " Quando vier o Filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele,  então se assentará no 
trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença,  e ele separará uns dos outros, como o pastor 
separa dos cabritos as ovelhas..." 

 
VI. OS INJUSTOS JÁ SÃO CASTIGADOS ANTES DO DIA DE JUÍZO 
 

A. 2 Pe 2:9 "...o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar,  sob castigo,  os injustos para o dia de juízo." 
B. Judas 1:6 "...e a anjos,  os que não guardaram o seu estado original,  mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele 

tem guardado sob trevas,  em algemas eternas,  para o juízo do grande dia." 
 
VII. A REALIDADE DO DIA DO JUÍZO DEVERIA FAZER CADA UM SE ARREPENDER DOS SEUS 

PECADOS E BUSCAR A JESUS CRISTO.  
A. Atos 24:25 "Dissertando ele acerca da justiça,  do domínio próprio e o juízo vindouro,  ficou Félix amedrontado e 

disse:  Por agora podes retirar-te e ,  quando eu tiver vagar,  chamar-te-ei." 
B. 2 Pe 3:7-12  "Ora,  os céus que agora existem e a terra,  pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo,  

estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.  Há,  todavia,  uma coisa, amados, que não 
deveis esquecer;  que,  para com o Senhor,  um dia é como mil anos e mil anos como um dia.  Não retarda o Senhor 
a sua promessa,  como alguns a julgam demorada;  pelo contrário,  ele é longânimo para convosco,  não querendo 
que nenhum pereça,  senão que todos cheguem ao arrependimento.  Virá,  entretanto,  como ladrão, o dia do Senhor,  
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados; também a terra e as obras 
que nela existem serão atingidas.  Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas,  deveis ser tais como os 
que vivem em santo procedimento e piedade,  esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os 
céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. " 

C. Rom 8:1  " Agora, pois,  já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da 
vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte." 
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IX. PROBLEMAS BÍBLICOS COM A INTERPRETAÇÃO PREMILENIALISTA  : 
 

D. O sacerdócio levítico não pode ser restabelecido.  Leia  Heb 7:11-18 ; 10:9-10 ; 8:4-5 
Então, temos que entender Ez 44:15-27;  41:3 ss de maneira figurativa e não literalmente. 

 
E. Sacrifícios pelos pecados não podem ser restabelecidos. Leia Heb 10:17,18 
Então, temos que entender Ez 43:13, 19-26; 44:27-29; 45:17; Zc 14:21 de maneira figurativa e não literalmente. 

 
F. Circuncisão não pode ser restabelecida. Gl 5:1-4 
Então, temos que entender Ez 44:6-9 de maneira figurativa e não literalmente 

 
G. A lei do sábado não pode ser restabelecida  Leia Col 2:16,17 
Então temos que entender Ez 45:17 ; Is 66:23   e  Zc 14:16-21  de maneira figurativa e não literalmente. 

 
H. A nova aliança já está em vigor, desde a morte de Cristo. Leia Lc 22:30; 2 Co 3:5-6; Heb 9:15; Heb 

12:22,24;  Heb 8:6-8; Heb 10:9-10. 
A idéia premilenialista ensina que a nova aliança é associada com a volta do rei Davi (Jr 30:9 e Ez 37:24-26) ;  

com a restauração de Israel à sua terra (Ez 37:21,25,26; Jr 31:23-24) e com o conhecimento universal de 
Deus (Jr 31:34). Por esta idéia, a nova aliança não está em vigor ainda. 

 
I. Jesus, 2.000 anos atrás, disse que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo (Mc 1:15) . Ele 

prometeu que alguns naquela época não iam morrer antes da chegada do reino (Mc 9:1) . Jesus , de fato, 
estabeleceu o seu reino 2.000 anos atrás e até hoje está ainda reinando sobre Israel no trono de Davi.  Desde 
o 1° século d.C. pessoas fazem parte deste reino.  Leia Ef 1:19ss; 1 Pe 2:21; Atos 2:36; Apoc 2:26-27;  
Apoc 3:7; Apoc 1:5; Sl 110:1-7 com 1 Co 15:26. 

A idéia premilenialista é que, embora com o direito de reinar, Jesus não está reinando ainda. O reino que ele 
anunciou  não foi estabelecido  Só quando ele voltar, ele vai reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores.  

 
J. Agora podemos identificar o porque principal da diferença de interpretação. Os premilenialistas insistem que 

toda escritura seja interpretada literalmente.  Os amilenialistas não.  Mas Deus não queria que todas as 
passagens fossem interpretadas literalmente: 

Por exemplo, 
1. Is 11:6-10 
2. Ez 16:53-55 
3. Ez 37:24-25 
4. Is 34:5-17 
5. Mq 5:2-7 

 
K. Uma boa  parte da confusão vem de  interpretações erradas  de Mateus 24 e Apocalipse 20. 

1. Sobre Mateus 24: 
a) As perguntas que Jesus respondeu foram: quando o templo seria destruído e quais os sinais da sua 

vinda. 
b) O templo foi destruído no ano 70 d.C.  Os discípulos avisados escaparam. 
c) Todas as coisas profetizadas até v.34 seriam cumpridas naquela geração. 
d) Lc 21:20 explica Mat 24:15 - o exército romano sitiou a cidade santa. 
e) Mat 24:14 se cumpriu logo (Rom 10:18 e Cl 1:23). 
f) A grande tribulação (Mat 24:21) era a destruição de Jerusalém em 70 d.C. 
g) Houve sinais para avisar da destruição iminente de Jerusalém mas a vinda de Jesus será sem aviso. Ele 

virá como ladrão. 
2. Sobre Apocalipse 20 : 

a) Este é o único lugar na Bíblia que menciona o prazo de 1.000 anos (milênio). 
b) Apoc 20  só fala da ressurreição dos mártires e não de todos os cristãos que morreram (v.4).   
c) Apoc 20 não fala que os mártires reinaram com Jesus na terra. 
d) Apoc 20 fala de duas ressurreições separadas por 1.000 anos. 
e) Apoc 20 está cheio de linguagem figurativa : chave do abismo, corrente, dragão, tronos, Gogue, 

Magogue, lago de fogo, morte e hades personificados, etc.  
f) A Bíblia já usou o número 1.000 de maneira simbólica para significar totalidade : (Dt 7:9;  Sl 50:10) 

 
 



UMA CRONOLOGIA 
AMILENIALISTA 

 
1. Deus prometeu a Abraão que seu 
descendente seria uma benção para 
todas as nações. 
 
2. Jesus Cristo veio para nos salvar dos 
pecados e estabelecer o seu reino. 
 
3. Jesus morreu pelos nossos pecados, 
como foi profetizado no AT. 
 
4. Porque a nação de Israel rejeitou a 
Jesus como o messias, o reino 
prometido foi tirado dela e dado ao 
Israel espiritual (a igreja de Jesus 
Cristo, composto de todos o salvos em 
Cristo, judeu e gentio). 
 
5. Jesus foi sepultado e ressuscitado no 
30 dia, como foi profetizado no AT. 
 
6. Depois de 40 dias, Jesus subiu ao 
céu onde recebeu o reino do Pai (toda 
autoridade foi lhe dado, no céu e na 
terra). 
 
7. A igreja começou no dia de 
Pentecostes, segundo o eterno 
propósito de Deus. 
 
8. Um dia (o último dia) no futuro (a 
Bíblia não revela quando), Jesus 
voltará para: 
a. julgar os vivos e mortos 
 
b. ressuscitar os mortos, cada um indo 
para o seu próprio destino eterno. 
 
c. destruir todos os seus inimigos, 
incluindo a morte. 
 
d. destruir a terra por um fogo 
consumidor. 
 
e. entregar o seu reino ao Pai que a Ele 
sujeitou todas as coisas. 
 
6. Então começará a nossa eternidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMA  CRONOLOGIA  PREMILENIALISTA 
 
1. Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo e prometeu a ela um 
reino eterno e uma terra (Canaã) por herança eterna. 
2. Deus fez uma aliança com Davi que seu descendente ia reinar sobre Israel 
para sempre. 
3. A nação de Israel foi punida por causa dos seus pecados. 
4. Deus prometeu a Israel que seria restaurada à sua terra com a vinda do 
Messias. 
5. Daniel profetizou de 70 semanas (490 anos) futuras: 
 
 a. depois de 7 semanas (49 anos): a muralha de Jerusalém foi reconstruída 
 b. depois de 69 semanas (434 anos): a vinda de Cristo para estabelecer o 
seu reino aqui na terra. Mas ele não conseguiu. Foi rejeitado e crucificado e 
voltou ao céu. O seu plano de estabelecer o seu reino foi adiado. 
 
[Com isso, o relógio profético de Daniel parou e continua parado até hoje em 
dia.] 
6. Depois de 70 semanas o relógio profético recomeçará: 
 a. Jesus virá nas nuvens para ressuscitar os cristãos mortos e arrebatar a 
igreja da terra. Todos os cristãos Aparecerão perante o tribunal de Cristo neste 
momento. 
 b. 144,000 judeus serão convertidos a Cristo 
 c. Moisés e Elias pregarão por 3 1/2 anos 
 d. Os judeus reconstruirão o templo em Jerusalém 
 e. O Anticristo assumirá poder no mundo 
 f. O Anticristo promoverá uma religião mundial 
 g. Satanás será expulso do céu 
 h. Começará a Grande Tribulação 
i. Rússia atacará Israel 
 j. Fome perseguição, guerra nuclear matarão muitos 
 k. 200,000,000 chineses invadirão Israel 
 l. O Anticristo derrotará os inimigos de Israel 
 m. O Anticristo matará 2/3 dos judeus 
 n. Jesus voltará e destruirá O Anticristo e seus aliados 
���,VWR�VHUi�D�³VHJXQGD�YLQGD�GH�-HVXV´��1HVWD�YLQGD�(OH� 
 a. Ressuscitará os cristãos que morrerão na Tribulação 
 b. Ressuscitará os eleitos do AT. 
 c. Reinará sobre a terra por 1000 anos de Jerusalém 
 G��)D]HU�D�³QRYD�DOLDQoD´�FRP�,VUDHO 
 
8. Por 1000 anos Israel dominará a terra. O templo, o sacerdócio levítico, a 
circuncisão e os sacrifícios pelos pecados serão restaurados. Haverá paz na 
terra mas pessoas ainda morrerão depois de uma longa vida. Neste prazo 
Satanás estará preso. 
9. No fim dos 1000 anos Satanás será solto,  levantará um exército e 
perseguirá o povo de Deus. Ele será derrotado e jogado no lago de fogo. 
10. Os injustos serão ressuscitados e julgados perante o grande trono branco. 
11. Os que morreram no milênio serão ressuscitados. 
12. A terra será destruída por fogo e a nova terra e novo céu serão preparados. 
13. Começara a eternidade 

VIII. DUAS INTERPRETAÇÕES DAS COISAS FINAIS: AMILENIALISMO E PREMILENIALISMO 
 



PARTE  5  :   O DESTINO ETERNO DOS SALVOS 
 
1 Cor 2:9  "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado 
para aqueles que o amam." 
 
I. A BENÇÃO CELESTE É VISTA COMO : 
 

A. UM BANQUETE (o privilégio de comer na mesa de Deus)              
1. Mt 25:1-12 "...o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a 

encontrar-se com o noivo.  Cinco dentre elas eram néscias e cinco prudentes..." 
2. Mt 22:1-14 " O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho...eis que já preparei o 

meu banquete; os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto..." 
3. Mt 8:11  "Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino 

dos céus." 
4. Sentar-se à mesa é sinal de amizade, festividade, fartura, alegria, unidade,  comunhão, aceitação.   

 
B. VIDA  ETERNA 

Mt 25:46 "...irão ...os justos para a vida eterna." 
 

C. CONHECIMENTO  DE DEUS 
Mt 5:8  "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." 
 

D. UM DESCANSO 
Hb 4:1  "Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que 

algum de vós tenha falhado." 
 

E. GLÓRIA,  HONRA , INCORRUPTIBILIDADE E PAZ 
Rm 2:7 "Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade... glória, 

porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem..." 
 

F. GOZO 
Mt 25:21  "Muito bem, servo bom e fiel... entra no gozo do teu senhor." 
 

G. UM REINO 
Mt 25:34  "Vinde, benditos de meu Pai! entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo..." 
 

H. ESTAR COM O SENHOR 
1 Ts 4:17 "...e assim estaremos para sempre com o Senhor." 
 

I. Em certo sentido,  tudo isso já é nossa na vida cristã,  mas imagine como será de uma maneira mais ampla e clara 
no porvir. 

 
II.  O GALARDÃO DOS SALVOS ESTÁ NOS CÉUS 
 

Mt 5:12  "...é grande o vosso galardão nos céus..." 
Mt 6:20  "...mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não escavam 

e roubam..." 
Mt 19:21 "..vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu..." 
Lc 12:33 " vendei os vossos bens e dai esmola; fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível 

nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome." 
2 Cor 5:1,2 "... temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste 

tabernáculo gememos, aspirando por ser vestidos da nossa habitação celestial. 
Fp 3:20  "Pois a nossa pátria está nos céus, e onde também, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." 
Col 1:5 "...a esperança que vos é preservada nos céus..." 
2 Tm 4:18 " O Senhor ... me levará salvo para o seu reino celestial." 
Hb 10:34 "...aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio 

[nos céus] superior e durável." 
Hb 11:16 " ... suspiram a uma pátria superior, isto é, celestial.... Deus ... lhes preparou uma cidade." 
1 Pe 1:3,4 "...nos regenerou para uma viva esperança...para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcescível, 

reservada nos céus para vós outros..." 
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III. O  CÉU - O QUE É ? 
 

A. Céu é a tradução em português da palavra grega "ouranos". A Bíblia usa a palavra em vários sentidos e os judeus 
falaram de 3 céus: a atmosfera, o espaço e a sede ou habitação de Deus. 
1. A atmosfera 

a) Mt 8:20 "...as aves do céu ( têm seus ) ninhos..." 



b) Mt 24:35 "Passará o céu e a terra , porém as minhas palavras não passarão." 
c) Mc 7:34 "...erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse..." 

 
2. O Espaço 

a) Mt 24:29 "...o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes 
dos céus serão abalados." 

b) Hb 11:12 "...uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu..." 
 

3. A sede ou habitação de Deus . 
a) Mt 5:16 "...a vosso Pai que está nos céus." 
b) Mt 18:10 ³����VHXV�DQMRV�QRV�céus YrHP�LQFHVVDQWHPHQWH�D�IDFH�GH�PHX�3DL�FHOHVWH�´ 

 
IV.MAS NOTE-SE QUEM TAMBÉM ESTÁ NO  CÉU  

A. Jesus 
1. Mc 16:19 " ...o Senhor Jesus, depois ..., foi recebido no céu, e assentou-se á destra de Deus." 
2. Hb 9:24 "  Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para 

comparecer, agora, por nós, diante de Deus." 
 

B. Os Anjos De Deus 
1. Mt 18:10  "...não desprezeis a qualquer destes pequeninos; porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus 

vêem incessantemente a face de meu Pai celeste." 
 

C. Os Salvos Que Já Morreram 
1. 2 Cor 12:2,4  "Conheço um homem em Cristo que...foi arrebatado até o terceiro céu...foi arrebatado ao 

paraíso ..." (Se o ladrão na cruz foi estar com Jesus no paraíso então ele agora está no céu.) 
 

D. Os Salvos Em Cristo Ainda Vivos ! ! ! 
1. Ef 1:3 "...Deus...nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo." 
2. Ef 2:6  "e juntamente com ele (Cristo) nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus." 

Hb 4:16  "Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia 
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna." Hb 10:19  "Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no 
Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus ." 

E. Principados, Potestades, Dominadores E  Forças Espirituais Do Mal  ! ! ! 
1. Ef 6:12 "...porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra 

os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ." Ef 1:20 ,21  
"...o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o ..., e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima 
de todo principado, e potestade, e poder e domínio e de todo nome ... não só no presente século, mas também 
no vindouro." Ef 3:10 "...para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos 
principados e potestades nos lugares celestiais..." 

F. Satanás E Seus Anjos 
1. Ap 12:7-9 "Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão 

e seus anjos; todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, 
a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e, com 
ele, os seus anjos." 

G. Dificuldades com esta interpretação 
1. Paulo queria partir para estar com Cristo (Fp 1:21-23). Se ele já está no ceu com Cristo para onde vai? 
2. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, o qual ainda não recebemos (Ef 1:13-14). 
3. Como posso me aproximar ou entrar num lugar onde já estou (Heb 4:16; 10:19)? 
4. As passagens em D. e E. acima seriam então ou num sentido figurativo ou ainda não completo. 

 
H. Parece estranho pensar que nós cristãos vivos estamos no céu e ainda mais estranho pensar que  Satanás e as forças 

do mal estejam lá. Além disso, entendemos que o Pai e Jesus estão no céu mas também estão presentes aqui conosco 
na terra. Eles até habitam em nós. Nós até falamos de Deus como sendo onipresente, quer dizer, existe em todo 
lugar. Uma maneira de compreender tudo isso é pensar no céu, não apenas como o lugar onde Deus habita.  Em 
alguns trechos,  podemos tomar o céu como sinônimo da região espiritual em comparação à região material.  Assim, 
tudo que existe no mundo espiritual está nos lugares celestiais, quer seja Deus, Jesus, os anjos de Deus, as forças 
do mal ou pessoas em Cristo que já possuem a vida eterna. 

V.  O  CELESTE,  ESPIRITUAL,  INVISÍVEL,  CÉU  em CONTRASTE AO TERRESTRE,    MATERIAL,  
VISÍVEL, E  TERRA 

 
x Mt 6:10  "...faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu." 
x Mt 21:25  " Donde era o batismo de João? do céu ou dos homens? 
x João 3:12  " Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais ?" 
x Rm 8:9 " Vós não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós..." 
x 1 Co 15:40-49   "Há corpos celestiais e corpos terrestres ... Se há corpo natural, há também corpo espiritual .... 

O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.  Mas não é primeiro 
o espiritual, e, sim, o natural; depois o espiritual.  O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o segundo 
homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos; e como 



é o homem celestial, tais também os celestiais. E , assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos 
trazer também a imagem do celestial." 

x Col 1:15 " Ele (Cristo) é a imagem do Deus invisível" 
x Col 1:16  "...pois nele (Cristo) foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, 

sejam tronos, sejam soberanias, sejas principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele." 
 

x Às vezes, quando a Bíblia fala do céu e do celestial, trata-se da região espiritual em vez da região material.  Esta é 
uma concepção mais ampla que pensar no céu somente como a habitação de Deus ou nosso lar futuro.  

x Deus é  o Criador e Supremo , e também é Espírito.  Ele é o único que sempre habitou na região espiritual. Ele 
criou todos os outros seres que agora habitam na região espiritual ou celestial.  Por isso, normalmente, quando 
pensamos no céu, pensamos nele como a habitação de Deus. Quando alguma coisa se origina de Deus, a Bíblia 
muitas vezes diz que é do céu. 

x Sendo espiritual e não material ou natural,   fica impossível descrever  o céu em termos materiais. A Bíblia em 
vários lugares descreve o céu mas só pode usar linguagem figurativa para descrever algo que nossos olhos não 
podem ver  (Veja Is 6 e Ap 4 ). 

x Até pensar no céu como um lugar é difícil.  Melhor, talvez, seria pensar no céu como um estado de ser, ou uma 
região não material.  Com certeza não se trata de um lugar localizado em termos geográficos.  As mensagens, 
porém, que a Bíblia nos transmite acerca do nosso lar eterno usam termos que nós compreendemos porque só 
compreendemos aquilo que é ligado à nossa experiência no mundo material.  Podemos confiar que será bom, este 
galardão que Deus tem preparado para as pessoas que morrem em Cristo.  Agora, refletindo em tudo isso, talvez 
possamos conciliar  as passagens  bíblicas que falam do destino eterno dos salvos sendo no céu e as outras que 
falam da nova terra e novos céus. 

 
VI.  NOVOS CÉUS E NOVA TERRA     2 Pe 3:10-13  "... os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos 

se desfarão abrasados; também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.  ... os céus incendiados serão 
desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.  Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova 
terra, nos quais habita justiça." 
A. Os céus aqui se referem, não à habitação de Deus, e, sim aos céus associados à terra (a atmosfera e o espaço).  
B. Este universo material em que nós moramos agora será destruído no dia do Senhor. 
C.  A habitação eterna para os salvos é chamada de "novos céus e nova terra". Céus em vez de céu porque há dois 

céus associados com nossa moradia agora - o ar e o espaço. 
D. Pela lógica, a nova terra e novos céus serão espirituais em vez de materiais porque nossos corpos ressuscitados 

serão espirituais em vez de materiais.  Sendo espirituais quer dizer que pertencem à região espiritual. Podemos 
pensar nos novos céus e a nova terra com celestiais. Por isto, seguindo esta lógica, podemos dizer que o destino 
eterno dos salvos está no céu (região espiritual) ou na nova terra. É a mesma coisa.  Vem do céu, vem de Deus, faz 
parte do mundo espiritual  -  a nova terra deve ser uma habitação apropriada para as pessoas que terão  corpos 
gloriosos, poderosos, incorruptíveis e espirituais. 

 
VII.ALGUMAS  PERGUNTAS : 

A. Reconheceremos os nossos amados na vida porvir? 
1. Parece que sim!  Pelo conforto dado aos que perderam amados à morte. (1 Ts 4:13,14,18) "...Jesus trará em sua 

companhia os que dormem...os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro...depois, nós, os vivos, seremos 
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para 
sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras." 

2. Apesar de mortos várias pessoas não perderam sua identidade, como Moisés e Elias (Mt. 17:3), o homem rico, 
Lázaro e Abraão (Lc. 16:19-31). Presumimos que eles manterão esta identidade após a ressurreição 

B. Os relacionamento matrimoniais continuarão na vida porvir?  
1. Não! Mc 12:25 " Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento; 

porém são como os anjos nos céus." 
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PARTE  6 :  O DESTINO ETERNO DOS PERDIDOS 
 
I.   O DESTINO ETERNO DAS PESSOAS PERDIDAS DESCRITO NA BÍBLIA : 

A. O castigo eterno 
Mat 25: 46 "...e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." 

 
B. Separação eterna do Senhor 
Mat 7: 23  "Então direi explicitamente ... Apartai-vos de mim, os que praticais a iniqüidade." 
Mat 25: 41   "...o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim,  malditos..." 
2 Tess 1:6-9  " ... vingança contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus.  Estes sofrerão penalidade de 

eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder..." 
 

C. O fogo do inferno 
Mat 3:10,12  "...toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo...queimará a palha em fogo 

inextinguível." 
Mat 5:22  "...quem lhe chamar : Tolo, estará sujeito ao inferno de fogo." 
Mat 5:29 "...convém que se perca um dos teus membros,  e não seja todo o teu corpo lançado no inferno." 
Mat 13:30  "Ajuntai  o joio ... para ser queimado;  mas o trigo,  recolhei-o no meu celeiro." 
Mat 13:41,42  " Mandará o Filho do homem os seus anjos que ajuntarão todos os escândalos e os que praticam a iniqüidade,  

e os lançarão na fornalha acesa;  ali haverá choro e ranger de dentes." 
Mat 23:33  "Serpentes, raça de víboras!  Como escapareis da condenação do inferno?" 
Mat 25:41   "...o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda:  Apartai-vos de mim, malditos,  para o fogo eterno,  preparado 

para o diabo e seus anjos..." 
Mc 9:43-44  "...é melhor entrares maneta na vida  do que,  tendo as duas mãos,  ires  para o inferno, para o fogo 

inextinguível  (onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga ) " 
Apoc 20:15; 21:8  "Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,  esse foi lançado para dentro do lago do fogo... 

aos covardes,  aos incrédulos,  aos abomináveis,  aos assassinos,  aos impuros,  aos feiticeiros,  aos idólatras e todos os 
mentirosos,  a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte." 

 
D. A Morte 
Rom 1:32  " Ora,  conhecendo a sentença de Deus,  de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam,  não somente 

as fazem,  mas também aprovam os que assim procedem." 
Rom 6:23  "O salário do pecado é a morte." 

 
E. Destruição, perdição 
Mat 10:28   "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma;  temei antes aquele que pode fazer perecer no 

inferno tanto a alma como o corpo." 
Fil 1:28  " ...Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros, de salvação ..." 
1 Cor 3:17   "Se alguém destruir o santuário de Deus,  Deus o destruirá..." 
Fil 3:19   " O destino deles é perdição..." 
2 Pedro 3:7  " ...o dia do juízo e destruição dos homens ímpios." 
Heb 10:39  "Nós,  porém, não somos dos que retrocedem para a perdição..." 

 
F. Trevas 
Mat 25:30   "...e o servo inútil lançai-o para fora,  nas trevas.  Ali haverá choro e ranger de dentes." 
Mat 8:12   ".. serão lançados para fora,  nas trevas;  ali haverá choro e ranger de dentes." 
2 Pedro 2:17  "...para eles está reservada a negridão das trevas." 

 
G. Tribulação e angústia 
Rom 2:9  "...dará ...ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça.  Tribulação e angústia 

virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal..." 
 

H. A vergonha e horror eterno 
Dan 12:2  "Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror 

eterno." 
 

I. Exterminação   
Sl  37:2,9,10,20,38  " Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde ... Porque os 

malfeitores serão exterminados,  mas os que esperam no Senhor possuirão a terra.  Mais um pouco de tempo e já não 
existirá o ímpio;  procurarás o seu lugar e não o acharás ... os ímpios , no entanto,  perecerão, e os inimigos do Senhor 
serão como o viço das pastagens ... quanto aos transgressores serão à uma destruídos;  a descendência dos ímpios será 
exterminada...." 

At 3:23   " ...toda alma que não ouvir a esse profeta,  será exterminada do meio do povo." 
 

II. TRÊS PONTOS DE VISTA A RESPEITO DO DESTINO ETERNO DOS PERDIDOS :  
A.  O Literal  -  O lago de fogo é literal, então os perdidos passarão toda a eternidade, sofrendo conscientemente neste lago 

de fogo, chamado "Inferno". O sofrimento não será apenas remorso (ou seja, memórias tristes, desespero e angústia),  mas 
dores e tortura física. 

B.  O Simbólico  -  O lago de fogo é uma figura de sofrimento e não literal. Os perdidos passarão toda a eternidade sofrendo 
conscientemente,  não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, com remorso,  memórias tristes, desespero, 
angústia e por estarem perdendo o privilégio de estar com Deus.  



C.  O Condicional  -  O destino eterno do perdido é destruição em vez de tortura eterna. O inferno não é o início de uma 
nova vida de imortalidade no tormento mas o fim de uma vida de rebelião. Castigo eterno se refere ao juízo divino cujos 
resultados são irreversíveis ao invés de uma experiência de tormento sem fim. 

 
III. A IDÉIA LITERAL  DO INFERNO - Argumentos dados em favor de  tormento físico sem fim: 

A.  Toda a linguagem nos versículos acima seria entendida literalmente. 
 

B.  Mc 9:48  "...no inferno onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga."  O fogo do inferno não consome os que nele 
se encontram. De alguma forma, ser lançado no inferno não acaba com a pessoa, então isto implica tormento eterno e 
consciente. 

 
C.  Mat 25:46 "...e irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna."  A duração do castigo dos perdidos é a 

mesma da vida dos salvos.  Se os perdidos não são castigados eternamente, então os salvos não vão gozar da vida 
eternamente. 

 
D.  Lucas 16:23-24  ...o rico "no inferno (Hades), estando em tormentos...  manda a Lázaro que molhe em água a ponta do 

dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama..."  O rico estava sofrendo conscientemente depois 
da morte.  Ele não foi exterminado e o seu sofrimento era físico.  O fogo era literal porque a reação do calor naturalmente 
seria a sede intensa. Notamos que isso era antes do inferno. 

 
E.  Apoc 14:9-11  "será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.   A fumaça 

sobe pelos séculos dos séculos e nem têm descanso algum..."  O sofrimento dos condenados é contínuo, quer dizer, por 
um prazo de tempo que é especificado - eternamente. 

 
F.  Mat 26:24   falando do traidor, Judas : "...melhor lhe fora não haver nascido!" Como seria melhor aniquilado do que não 

nascer? O castigo do perdido é pior do que deixar de existir. Deve haver um sofrimento pior que a morte.  
 

G.  Heb 10:28-29  " ...morre ...quem tiver rejeitado a lei de Moisés.  De quanto mais severo castigo julgais vós será 
considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus...?"  Tem algo pior que morrer que deve ser sofrimento 
depois da morte. 

 
H.  Apoc 20:10   "O diabo...foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde também se encontraram não só a besta 

como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos de séculos. "  Na visão, o profeta falso e a 
besta foram jogados no lago de fogo e 1.000 anos depois, o dragão foi lançado. O profeta falso e a besta ainda estavam, 
então o lago de fogo não acaba com as pessoas. O lago de fogo não aniquila mas providencia sofrimento sem fim. 

 
IV. A IDÉIA SIMBÓLICA DO INFERNO  -   Argumentos dados em favor do inferno sendo descrito em termos 

figurativos. 
A.  As imagens contraditórias de trevas e de fogo excluem uma interpretação literal. Fogo literal gera luz.  Então os termos 

fogo e lago de fogo são simbólicos para descrever um castigo mental, emocional e espiritual mas não físico. (Mas, devemos 
lembrar Moisés e a sarça ardendo com fogo que não se consumia - Exo 3:2 e Sadraque, Mesaque e Abede-Nego que não 
se queimaram embora o fogo queimou os servos Dan 3:22-5) 

B. Fogo físico cria efeitos em coisas físicas e não seres espirituais.  Mat 25 :41 diz que o fogo eterno foi criado para o diabo 
e seus anjos.  Estes são seres espirituais.  Deve, então, ser um tipo de fogo espiritual, a maneira simbólica que Deus usou 
para falar do castigo dos ímpios. (Isto se aplica ao fogo que nós conhecemos.) 

C. Da mesma forma que qualquer descrição dos céus deve ser simbólica, por ser muito além da nossa compreensão, a 
descrição do inferno deve ser simbólica também. 

D. Uma interpretação literal do fogo do inferno cria dificuldades absurdas,  por exemplo, como pessoas que morrem sem 
dentes vão ranger os dentes?  Se o verme não morre, será que o verme se tornou imortal ? (Mais uma vez, isto apenas leva 
em consideração efeitos segundo as leis físicas deste plano de existência.) 

 
V. A IDÉIA CONDICIONAL DO INFERNO - Argumentos dados em favor de um inferno sendo a exterminação dos 

ímpios. 
A.  Em Luc 16,  no caso do rico e Lázaro, a palavra usada não é inferno (o destino eterno dos perdidos), mas Hades (o lugar 

dos mortos que acabará quando Jesus vier). Este caso não trata do destino eterno dos perdidos e, sim, o estado dos perdidos 
entre a morte e o juízo. 

 
B.  O castigo eterno é incompatível com o amor de Deus.  

 
C. Seria injusto, da parte de Deus, torturar eternamente todos os pecadores.  Pela justiça bíblica,  (olho por olho e dente por 

dente ), o castigo deve corresponder com o crime. Será que uma mentira merece uma eternidade de tortura? (Se o salário 
de todo pecado é a morte Rom 6:23, isto não implica em tratamento diferenciado.) 

 
D. Em Mc 9:48 a linguagem vem de Is 66:24 ³(OHV�VDLUmR�H�YHUmR�RV�FDGiYHUHV�GRV�KRPHQV�TXH�SUHYDULFDUDP�FRQWUD�PLP�

porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne." Aqui o fogo e a 
verme estão destruindo os corpos mortos dos inimigos de Deus e não atormentando pessoas conscientes. Um fogo que 
não se apaga quer dizer que não se apaga até consumir os corpos. 

 
E.  Em Apoc 14:9-11 a linguagem é simbólica que nem descreve o destino eterno na visão. Na visão do Apocalipse, o fim 

dos perdidos é o lago de fogo (Apoc 20:14).  
 



F.  Como em Salmo 37 (acima citado), a figura de fogo significa algo que consome aquilo que dentro dele é jogado. Por 
exemplo, joio sendo queimado (Mat 13:30) deixa de existir. 

 
G.  O uso das palavras "destruição", "perecer" e "exterminados" indicam que o destino dos perdidos é ser aniquilados e não 

continuar de existir. (O uso destas palavras pode ser também com o intúito de enfatizar, não algo que tem um fim, mas 
algo que é permanente e irreversível.)  

 
H.  Em Mat 25: 46 , pode-se entender a frase "castigo eterno" em duas maneiras : (1) tormento consciente sem fim 

(castigando eternamente) ou (2) destruição irreversível (castigo eterno). 
 

I. A Bíblia não ensina a doutrina da imortalidade da alma.  Ao contrário, só  Deus possui imortalidade e Ele dá isto aos 
salvos como uma benção. 1 Tm 6:15,16 " ...o único soberano...  o único que possui imortalidade...".   2 Tm 1:10  "...Jesus, 
o qual ... trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho." Os que não recebem este dom de imortalidade, 
logicamente, perecem.  

 
VI. A ALMA DO HOMEM É MORTAL OU IMORTAL? 
 

A.  A ALMA E O ESPÍRITO DO HOMEM 
 

1. Não são a mesma coisa,  não são sempre sinônimos. 
Heb 4:12 "...a Palavra de Deus ... penetra até ao ponto de dividir  alma e espírito..." 
1 Tess 5:23 "...o vosso espírito,  alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo." 
 

2. O espírito do homem (pneuma) ³3QHXPD´�SRGH ser traduzido como "vento" (Luc 12:55); "sopro" (2 Tess. 2:8); 
maneira de pensar (Gal. 6:1); o interior do homem que é sensível e responde a Deus (At 17:16; 1 Cor 2:11); uma 
fantasma (Mat 14:26); um espírito maligno ou um demônio (Mat 8:16); um ser supernatural e não material (João 4:24; 
Atos 23:8); ou o Espírito Santo (Marcos 1:12; Rom 8:23; Efé 3:5) 
a)  É a parte do homem que não é sujeita à morte e que sobrevive a dissolução do corpo. 

At 7:59  Estêvão, morrendo : "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." 
Tiago 2:26  "O corpo sem espírito é morto." 
Luc 23:46  Jesus, morrendo, clamou : "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" 

b) É dado por Deus e não é o produto de esforço humano.   
Heb 12:9  Deus é chamado o "Pai dos espíritos." 
Ecc 12:7  "o pó volte à terra,  como o era,  e o espírito volte a Deus,  que o deu." 

c)  A mesma palavra traduzida "espírito", às vezes é traduzida "vento" ou "respiração" 
Gen 8:1  "Deus fez soprar um vento sobre a terra..." 
Jó 4:9  "com o assopro da sua ira se consomem..." 
Jer 10:14  "...suas imagens são mentira e nelas não há fôlego." 

d) O espírito do homem se refere a sua mente, atitudes, emoções e caráter, o homem interior, não material . 
Mat 5:3  "Bem-aventurado os pobres de espírito..." 
Is 66:2  "...o homem  para quem olharei é este : R�DIOLWR�H�DEDWLGR�GH�HVStULWR���´ 
Is 61:3 " ...veste de louvor em vez de espírito angustiado..." 
Num 5:14  "...e o espírito de ciúmes vier sobre ele..." 
Rom 8:16 " O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." 
1 Cor 2:11 "...qual dos homens sabe as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está?" 

 
3. A alma do homem  -  (gr. psyche),  significa basicamente "vida", mas sua definição exata varia e depende do contexto 

em que é usado.  Veja 4 usos diferentes da mesma palavra "alma". 
a)  Alma é um sinônimo de "pessoa",  sendo um ser vivo. 

At 2:41  "Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados;  havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil 
pessoas (psyche)." 

1 Pedro 3:20   "...nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas (psyche), foram 
salvas através da água." 

 
b)  Alma significa a vida física que o homem tem em comum com os animais e que se perde na morte.  É a força vital 

que anima o corpo e se manifesta na respiração. 
Sl 78:50  "Deus...não poupou da morte a alma deles,  mas entregou-lhes a vida a pestilência." 
Gen 1:20 ,30; 2:7  "Povoem-se as águas de enxames de seres viventes";  " todos os animais da terra e a todas as aves 

dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego da vida..." 
Ez 18:20   "A alma que pecar, essa morrerá." 
Mat 20:28   " ...o Filho do homem (veio) para servir e dar a sua vida  (psyche) em resgate por muitos." 
Heb 12:3   " ...não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas." 

 
c)  Alma significa a natureza intelectual (a mente) e emocional (o coração) em contraste com a natureza espiritual que 

se submete à vontade de Deus. 
1 Cor 2:14  " O homem natural (psychicos) não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura; e não 

pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente." 
 

d) Alma é usado como sinônimo de espírito, ou a natureza interior do homem que não é sujeita à morte. 
At 2:27   "...não deixareis a minha alma no Hades." 
Apoc 6:9   " vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus..." 



Gen 35:18  Raquel, morrendo, "ao sair-lhe a alma..." 
 

B. A  ALMA (OU ESPÍRITO) DO HOMEM É MORTAL ??   Se a alma (ou espírito) do homem é mortal, então ela é 
sujeita a morrer e pode não existir para sempre. A interpretação condicional do inferno entende que a alma não é imortal; 
que a imortalidade é um prêmio dado somente aos salvos. Quem não recebe esta imortalidade permanece na mortalidade 
e, no inferno, perecerá (quer dizer, será exterminado). 
1. A alma é algo feito que antes não existia. Antes de ser formado, a alma, quer dizer, o homem, não existia.  1 Cor 15:45 

diz que Adão foi feito alma vivente. 
 

2. Só Deus é imortal. Os homens não são. 1 Tm 6:15,16 "...o único soberano... o único que possui imortalidade...".   2 
Tm 1:10  "...Jesus, o qual ... trouxe à luz a vida e a imortalidade" 

 
3.  Adão não era imortal.  Ele era sujeito à morte até antes da queda.  Isto se vê pelo fato que a árvore da vida sustentava 

a sua vida e, para que morresse, ele foi barrado do acesso da árvore da vida.  No porvir,  a árvore da vida só é prometida 
para aos salvos  Apoc 22: 2,14 . 

 
4. A alma humana pode morrer igual a uma alma animal, desde que a palavra usada no A.T. para alma (nephesh) é a 

mesma para homem e animal.  
 

C. A ALMA DO HOMEM É IMORTAL ?? 
1. Alma  (nephesh)  não é simplesmente a união do corpo e o fôlego da vida porque Deus tem uma alma (nephesh)  - Lev 

26:11,30. A palavra alma é usada em vários sentidos, e é o contexto que determina o sentido.  Dizer que a alma é 
mortal porque os animais morrem, deixa de reconhecer que a palavra alma nem sempre é usada no mesmo sentido. 

2. Os mortos não deixam de existir.  
Mat 22:32  O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é o Deus dos mortos mas dos vivos. 
Fil 1:23-24  Paulo esperava morrer e estar com Cristo. 
Mat 10:28  Há quem pode matar o corpo mas não pode matar a alma . 

3. As referências a pessoas mortais e imortais se referem ao corpo e não a alma ou espírito. 
Rom 6:12 "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões." 
Rom 8:11 ³6H�KDELWD�HP�YyV�R�(VStULWR�GDTXHOH�TXH�UHVVXVFLWRX�D�-HVXV�GHQWUH�RV�PRUWRV��HVVH�PHVPR�TXH�UHVVXVFLWRX�D�

Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará  também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós 
KDELWD�´ 

1 Cor 15:42 ³3RLV� DVVLP� WDPEpP� p� D� UHVVXUUHLomR� GRV� PRUWRV�� 6HPHLD-se o corpo na corrupção, ressuscita na 
incorrupção . Semeia-se em desonra��UHVVXVFLWD�HP�JOyULD�´ 

2 Cor 4:11 ³3RUTXH�QyV��TXH�YLYHPRV��VRPRV�VHPSUH�HQWUHJXHV�j�PRUWH�SRU�FDXVD�GH�-HVXV��SDUD�TXH�WDPEpP�D�YLGD�GH�
Jesus se manifeste em nossa carne PRUWDO�´� 

  
 
VII. IR PARA O CASTIGO ETERNO É SER CASTIGADO CONTINUAMENTE PARA SEMPRE  OU SER 

CASTIGADO DEFINITIVAMENTE ?  É CASTIGO CUJA AÇÃO DURA PARA SEMPRE OU CUJO EFEITO 
DURA PARA SEMPRE ? 
A.  Mat 25: 46 "...e irão estes para o castigo eterno (eis kolasin aionios), porém os justos para a vida eterna   (eis zoen 

aionios) ." 
B. " AIONIOS "  o adjetivo,  significa  

1. de duração longa, mas limitada a um período definido,  ou 
2. de duração sem fim, para sempre 

C. EXEMPLOS  DE AIONIOS 
Mc 3:29  " ...aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno." 
2 Tess 1:9  " Estes sofrerão penalidade de eterna destruição,  banidos da face do Senhor e da glória do seu poder." 
Heb 5:9  "...tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem." 
Heb 6:2 "...o ensino ...do juízo eterno." 
Heb 9:12  Cristo "entrou no Santos dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção." 
Heb 13:20  " ...pelo sangue da eterna aliança..." 
1 João 3:15 " ...todo assassino não tem a vida eterna permanente em si." 
Judas 7  " Sodoma e Gomorra ...são postas para exemplo do fogo eterno,  sofrendo punição." 
D.  "AION" ,  o substantivo,  significa  

1.   Para sempre, eternidade,  ou 
2.  Um período de tempo 

E. (;(03/26�'(�³AION´ 
1 Pedro 1:25  "a palavra do Senhor  permanece eternamente." 
João 6:51  " Eu sou o pão vivo que desce do céu;  se alguém dele comer, viverá eternamente." 
Luc 1:33  "ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim." 
Mat 13:49  "Assim será na consumação do século: Sairão os anjos e separarão os maus dos justos." 
Mat 28:20 "Eis estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." 
Efé 2:7  " para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça..." 
Lu 18:30  " que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo (aion) por vir a vida eterna (aionios).  

 
VIII. SER DESTRUÍDO,  PERECER,  SER ELIMINADO,  SER EXTERMINADO IMPLICA FIM DE EXISTÊNCIA  

OU NÃO ? 
A. Mat 10:28   "Não temais os que matam o corpo e não podem matar (apokteino) a alma;  temei antes aquele que pode 

fazer perecer (apollumi) no inferno tanto a alma como o corpo."  
B. APOKTEINO significa matar,  destruir 



C. EXEMPLOS DE APOKTEINO 
Mat 17:23  "...e estes o matarão;  mas ao terceiro dia ressuscitará." 
1 Tess 2:15  "...os quais, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas como também nos perseguiram..." 
D. APOLUMMI  significa  destruir,  render inútil,  matar, arruinar,  perder 
E. EXEMPLOS DE APOLLUMMI 
Mat 8:25   Os discípulos : "Senhor, salve-nos! perecemos! " 
Mat 10:6   "...procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel." 
Mat 18:11  " O Filho do homem veio salvar o que estava perdido." 
Lu 15:24  " porque este meu filho estava perdido e foi achado."   
Heb 1:11  "...a terra e os céus...perecerão;  tu, porém, permaneces"  
2 Pedro 3:6  "...veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água." 
Ac 3:23   " ...toda alma que não ouvir a esse profeta,  será exterminada (exolothreuo) do meio do povo."  EXOLOTHREUO 

significa matar ou arruinar. Os desobedientes do povo de Israel foram mortos ou expulsos da comunidade. 
IX.CONCLUSÃO - Imortalidade, na Bíblia, normalmente se refere ao corpo e não ao espírito. Um corpo incorruptível é o que 

Jesus promete aos seus discípulos no dia da ressurreição, enquanto nada assim é prometido aos descrentes senão a perdição. 
Jesus falou que, no inferno, o corpo (obviamente o corpo recentemente ressuscitado) e a alma do perdido vão perecer.  
Perecer, ou ser destruído, porém, não significam, normalmente, que deixam de existir.  Significam simplesmente que são 
perdidos, mortos ou arruinados.  De qualquer forma, o castigo é eterno, quer dizer, não há volta. Se você entender que o 
castigo eterno é de ser lançado no inferno onde continua para sempre ou acaba com a pessoa, com toda certeza será um 
castigo horrível e você vai querer evitá-lo, a qualquer custo. Por que escolher a morte quando Jesus está lhe oferecendo a 
vida? 

 



PARTE  7 :  COMO ESCOLHER SEU PRÓPRIO DESTINO 
 
Deut 30 :15-20  " Proponho a vida e o bem, a morte e o mal;  se ... ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes 
os seus mandamentos ... então viverás ... porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te 
inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que, certamente,  perecerás ... escolhe, pois a vida, para que vivas..." 
Atos 2:40   " (Pedro) deu testemunho, e exortava-os, dizendo:  Salvai-vos desta geração perversa." 
 
I. O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO DOS MEUS PECADOS E RECEBER O PERDÃO E A VIDA 

ETERNA ? 
 

A. RECONHECER QUE É UM PECADOR PERDIDO PRECISANDO DE UM SALVADOR!  
1. O maior problema da humanidade é o pecado, porque o pecado separa a pessoa de Deus. 

 Isaías 59:1,2  "...mas a vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus..." 
2. O pecado leva à morte 

Rom 6:23 "porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor." 

Gal 3:10  "...Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las." 
3. O orgulho humano e a auto-suficiência são as maiores barreiras contra a salvação. Quem não admite que está perdido 

não pode ser salvo." 
 

B. RECONHECER QUE JESUS É A SUA ÚNICA ESPERANÇA 
1. Não há outro caminho que nos leva ao Pai. 

João 14:6  " Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  Ninguém vem ao Pai senão por mim." 
Atos 4:12  "Não há salvação em nenhum outro;  porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os 

homens,  pelo qual importa que sejamos salvos." 
2. Pela sua morte na cruz, Jesus salva, liberta e resgata pecadores 

Gal 3:13 "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele  próprio maldição em nosso lugar,  porque está escrito: 
Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro." 

Isaías 53: 4-6  " Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si ... mas ele foi 
traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre 
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas.  Cada um se desviava 
pelo caminho,  mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos.." 

 
C. CRER NESTAS BOAS NOVAS DA VINDA,  MORTE E RESSURREIÇÃO DE CRISTO 
Marcos 16:15,16  " Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.  Quem, 

porém não crer será condenado." 
 

D. ARREPENDER-SE DOS SEUS PECADOS 
Lucas 13:3  "...se, porém, não vos arrependerdes,  todos igualmente perecereis. " 
Atos 2:38  " Respondeu-lhes Pedro : Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão 

dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." 
 

E. CONFESSAR JESUS COMO SENHOR 
Rom 10:9  "Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos,  serás salvo." 
 

F. SER BATIZADO EM NOME DE JESUS PARA REMISSÃO DOS PECADOS 
Atos 22:16  " Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele." 

 
G. PERMANECER NA FÉ ATÉ A SUA MORTE 
Col 1:22,23  "(Deus) ...vos reconciliou no corpo a sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos , 

inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do 
evangelho que ouvistes..." 

Apoc 2:10  "Sê fiel até à morte e eu  dar-te-ei a coroa da vida." 
 
II. Este é apenas um esboço breve da vontade de Deus para sua vida. Os que entram no caminho de Cristo passam a vida toda 

buscando a sua perfeição,  assim preparando-se pela vida eterna que os salvos em Cristo vão gozar na presença dele. Agora 
você tem que decidir. É você que vai escolher o seu próprio destino eterno. Qual será? 

JESUS CRISTO FALOU :  ³(QWUDL�SHOD�SRUWD�HVWUHLWD��ODUJD�p�D�SRUWD�H�HVSDoRVR�R�FDPLQKR�TXH�FRQGX]�SDUD�D�SHUGLoão e são 
muitos os que entram por ela ), porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que 
DFHUWDP�FRP�HOD�´ (Mat 7: 13,14) 



A VIDA APÓS A MORTA  -  PROVA FINAL  A  
(  PARA SER FEITO SEM OLHAR A BÍBLIA OU ANOTAÇÕES ) 

 
SEU NOME COMPLETO _________________________________________________________ 
 
Preencha os 15 espaços conforme o modelo ensinado na aula. 
 

 
16. O que é que se separa da pessoa na hora da sua morte ?  ________________________ 
 
17. Como sabemos que os corpos de todos os mortos, bons e ruins, serão ressuscitados ? __________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
18. Como será o corpo do salvo ressuscitado ? 
 
a. ______________________________  b. _______________________________ 
 
c. _______________________________d. _______________________________ 
 
19. Cite um só versículo que prova que reencarnação não acontece  ___________________________ 
 
20. Qual será uma base do julgamento no dia do juízo ? _______________________________________ 
 
21. Diga 4 coisas que vão acontecer no dia em que Jesus voltar ( no último dia)   
 
a. _____________________________________  b. __________________________________________ 
 
c. _____________________________________  d. ________________________________________ 
 
22. Onde está  guardado o galardão dos salvos ? _________________________ 
23. Você já entrou na presença de Deus hoje?  _______  Como? _________________________________  
  __________________________________________________________________________________ 
 
24. Onde estão as forças do mal contra quem nós lutamos ? ___________________________________ 
25. Quais os 7 passos necessários para a gente ter garantia do perdão e a vida eterna ? 
a. _________________________________ 
b. _________________________________ 
c. _________________________________ 
d. _________________________________ 
e. _________________________________ 
f. _________________________________ 
g. _________________________________ 
 
26. Se Jesus vier hoje, qual será o seu destino eterno ?__________________________________________ 

 A VIDA APÓS A MORTA  -  PROVA FINAL  B  
(  PARA SER FEITO  USANDO  A BÍBLIA  E  ANOTAÇÕES ) 

 



SEU NOME COMPLETO _________________________________________________________ 
 
1. Porque a doutrina do "purgatório" não pode ser correto biblicamente ? _______________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Você acha que os mortos estão conscientes ou inconscientes ?   _______________________ 
 
Porque ? __________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
3. Quando será o dia da ressurreição dos mortos , segundo João 6 ? _________________________ 
 
4. Você acha que o  inferno de que Jesus falou é  
(a) literalmente um lago de fogo onde os perdidos sofrerão conscientemente para sempre? 
(b) figurativo, significando sofrimento , mas sendo eternamente? 
(c) condicional, sendo a exterminação ou aniquilação dos que são nele lançados ? 
Porque você acha ?  _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
5. Quais os 7 passos necessários para a gente ter garantia do perdão e a vida eterna ? 
 
a. _________________________________ 
 
b. _________________________________ 
 
c. _________________________________ 
 
d. _________________________________ 
 
e. _________________________________ 
 
f. _________________________________ 
 
g. _________________________________ 
 
 
6. Se Jesus vier hoje, qual será o seu destino eterno ?__________________________________________ 
 
 


