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A REALIDADE DA MORTE

Hebreus 9.27 – “Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, 
vindo, depois disto, o juízo”

A morte é inevitável

Mas não gostamos dela e fazemos de tudo para evitá-la



OS EFEITOS DA MORTE

Para o não salvo, a morte é uma maldição, uma punição, um inimigo, o fim de 
toda a esperança

Para o salvo, a morte é um inimigo vencido e o início de uma nova vida com 
Cristo:

1 Coríntios 15:54-57

54.Quando, porém, o que é corruptível se revestir de 
incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então 
se cumprirá a palavra que está escrita: "A morte foi 
destruída pela vitória".

55."Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o 
seu aguilhão? "

56.O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a 
lei.

57.Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Filipenses 1:20-24

20.Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei 
envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de 
sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu 
corpo, quer pela vida quer pela morte;

21.porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.

22.Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. 
E já não sei o que escolher!

23.Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e estar com 
Cristo, o que é muito melhor;

24.contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu 
permaneça no corpo.



PARA ONDE VAMOS DEPOIS DA MORTE?

Morte

Hb 9.27

Estado 
intermediário

Ressurreição

Jo 5.28 e 29

“Aos homens está 

ordenado 

morrerem uma só 

vez, vindo, depois 

disto, o juízo”

"Não fiquem admirados com 

isto, pois está chegando a hora 

em que todos os que estiverem 

nos túmulos ouvirão a sua voz e 

sairão; os que fizeram o bem 

ressuscitarão para a vida, e os 

que fizeram o mal 

ressuscitarão para serem 

condenados.”



O ESTADO INTERMEDIÁRIO

Consciência
 O rico e Lázaro: Lc 16.19 a 31

Entrega do espírito
 Jesus: Lc 23.46

 Corpo à terra; espírito a Deus: Ec 12.7

“Sono” ou “adormecer” (At 7.60, At 13.36, I Co 
15.6,18,20 e 51) significa morrer, não ficar em
estado inconsciente.

Jesus bradou em alta voz: "Pai, nas 

tuas mãos entrego o meu espírito". 

Tendo dito isso, expirou.

Lucas 23:46

“o pó volte à terra, de onde veio, e o 

espírito volte a Deus, que o deu.” 

Eclesiastes 12:7

“Então caiu de joelhos e bradou: 

"Senhor, não os consideres culpados 

deste pecado". E, dizendo isso, 

adormeceu.” Atos 7:60

“Tendo, pois, Davi servido ao 

propósito de Deus em sua geração, 

adormeceu, foi sepultado com os seus 

antepassados e seu corpo se 

decompôs.” Atos 13:36

“Depois disso apareceu a mais de 

quinhentos irmãos de uma só vez, a 

maioria dos quais ainda vive, embora 

alguns já tenham adormecido.”

1 Coríntios 15:6



TERMOS UTILIZADOS

Sheol

Hades

Geena 

Tártaro

Paraíso

Seio de 
Abraão

Inferno

Lago de fogo



SHEOL

Termo hebraico que significa:

 “mundo invisível”

 “sepultura”

Termo usado no Velho Testamento

Denominação de lugar para onde os mortos
iriam, com uma existência entre:

 Sombras e escuridão: Jó 10.21-22, Sl 143.3

 Silêncio: Sl 94.17, Sl 115.17

Compreensão como “lugar subterrâneo”:

 Abismo: Jó 26.6

 Terra que engole: Nm 16.30

 Águas subterrâneas: Jó 26.5

Apesar de sombra e silêncio, há uma existência
contínua no Sheol:

 Sob o olhar de Deus: Sl 139.8, Jó 26.6

Nu está o Sheol diante de 

Deus, e nada encobre a 

destruição.

Jó 26:6

Se eu subir aos céus, lá 

estás; se eu fizer a minha 

cama na sepultura, também 

lá estás.

Salmos 139:8



HADES

Hades é a denominação do deus grego do submundo, que, 
segundo a mitologia grega, habitava no centro do mundo.

Com a influência grega na cultura do mundo antigo, o termo
passou a ser usado como lugar de habitação dos mortos.

O termo é usado como tradução para Sheol na Bíblia
Septuaginta (Velho Testamento em grego).

O termo vem para o Novo Testamento, com o significado de 
habitação dos mortos.



OUTROS TERMOS

Geena

• Hebraico “Vale de 
Hinom”

• Jr 7.30-33 – Local perto 
de Jerusalém onde a 
elite de Judá sacrificou 
seus filhos a deuses

• Para onde vão os maus

• Mt 5.22,28,30

Tártaro

• deus grego do submundo

• Para onde vão os maus

• II Pe 2.4 – “Pois Deus não 
poupou os anjos que 
pecaram, mas os lançou 
no inferno, prendendo-os 
em abismos tenebrosos a 
fim de serem reservados 
para o juízo.”

Paraíso

• Seio de Abraão

• Lc 16 (Lázaro e o Rico)



LÁZARO E O RICO (LC 16.19 A 31)
19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias.

20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas;

21. este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas.

22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi 

sepultado.

23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.

24. Então, chamou-o: ‘Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a 

minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo’.

25. Mas Abraão respondeu: ‘Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu 

coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento.

26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou 

do seu lado para o nosso, não conseguem’.

27. Ele respondeu: ‘Então eu lhe suplico, pai: manda Lázaro ir à casa de meu pai,

28. pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento’.

29. Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas; que os ouçam’.

30. ‘Não, pai Abraão’, disse ele, ‘mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam’.

31. Abraão respondeu: ‘Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém 

dentre os mortos’. 



O ESTADO INTERMEDIÁRIO - LOCAIS

Fonte: O plano divino através dos séculos, N Lawrence Olson

Jesus lhe respondeu: "Eu lhe garanto: Hoje 

você estará comigo no paraíso". Lucas 23:43

Por isso é que foi dito: "Quando ele subiu em 

triunfo às alturas, levou cativo muitos 

prisioneiros, e deu dons aos homens".

Que significa "ele subiu", senão que também 

descera às profundezas da terra? Efésios 4:8,9

Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, 

mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo 

Deus.1 Pedro 4:6

Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos 

injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado 

pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão

que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente 

nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. 1 Pedro 3:18-20



O ESTADO FINAL DOS NÃO SALVOS

Fonte: O plano divino através dos séculos, N Lawrence Olson



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: O milênio

Aulas das crianças no YouTube:
www.youtube.com/igrejaADBethel


