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Lição 5: Que Acontece Depois da Morte? 
 

     A vida humana é como uma viagem que fazemos de regresso ao nosso 
lar. Suponhamos que, ao fazer uma viagem se engana e segue um caminho 
que leva a outro destino, diferente do desejado. 
     Por melhor que seja o conforto da viagem e por mais que seja bonita a 
paisagem, o que IMPORTA é que se chegue ao destino desejado. O facto é 
que nunca chegará a casa até encontrar o caminho certo! Nessa altura, 
talvez até nem se importasse desde que tivesse a certeza de ir ter ao destino 
certo.  
     É verdade! A vida é assim. E temos de saber para onde vamos e qual é o 
caminho que nos leva até lá. Embora muitos saibam para onde vai a sua 
vida, há milhares e milhares que viajem autenticamente em trevas. Que 
triste destino o de tais pessoas! 
     Mas atenção! Há boas notícias. Esta Lição traz-lhe boas novas. Ela 
procura responder a uma pergunta que desde sempre inquietou os homens 
em todos os tempos e lugares: depois da morte, que acontecerá? Está agora 
no caminho que leva à vida ou à morte? Preste bem atenção a esta lição e 
verá! 
     Que Deus o abençoe e ilumine o seu entendimento para compreender e 
aceitar as verdades que Ele tem para si. 

 
Nesta lição, vai estudar... 

• O Que Há Depois da Morte? 
• Como São o Céu e o Inferno? 
• Qual a Importância da Sua Escolha? 
• Como se Pode ir para o Céu? 

 
 

O Que Há Depois da morte? 
 
A Condição Temporária Inicial: Que acontece quando morrer? 
     O seu espírito deixa o corpo e vai para um de dois lugares aguardando aí 
a ressurreição. 
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     Se aceitou Jesus Cristo como Salvador o seu espírito ficará com Ele no 
Céu. Se recusou a Sua oferta de vida eterna irá então para o Hades (também 
chamado Inferno). 
 
     Lucas 16:22-23 O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio 
de Abraão; e morreu também o rico... e no Hades, ergueu os olhos estando 
em tormentos. 
     Quando falamos do “sono da morte”, estamos apenas a falar do corpo 
que, na ressurreição, voltará à vida. A alma não dorme na morte mas 
permanece totalmente consciente. O corpo é como uma casa da qual a alma 
ou o espírito se mudam após a morte, para ir habitar numa outra casa 
melhor. 
 
     2 Coríntios 5:1, 8 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste 
tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por 
mãos, eterna, nos céus... e desejamos antes, deixar este corpo, para habitar 
com o Senhor. 
 
A Ressurreição: Jesus virá de novo muito em breve para os que Lhe 
pertencem. Como a borboleta sai do casulo, assim a nossa alma subirá para 
Ele com um corpo novo. 
 
     João 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê 
em mim ainda que esteja morto, viverá. 
 
     1 Coríntios 15:42, 43 Semeia-se o corpo em corrupção; ressuscitará em 
incorrupção. semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em 
fraqueza ressuscitará em vigor. 
 
     Filipenses 3:20, 21 Esperamos o salvador, do Céu, o Senhor Jesus 
Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o Seu 
corpo glorioso. 
 
Para Decorar 

 
1 Tessalonicenses 4:16,17 Porque o mesmo Senhor descerá do Céu com 
alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus; e os que morreram 
em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor 
nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 
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O Tribunal de Cristo: Como filhos de Deus seremos julgados segundo o 
que tivermos feito na terra e porque o fizemos. 
     Serão premiados os que Lhe foram fiéis e O serviram com amor e 
dedicação. Deus entregar-nos-á certas responsabilidades e privilégios no 
Seu Reino eterno, conforme a Sua vontade. 
 
     2 Coríntios 5:9, 10 Pelo que muito desejamos também ser-lhe 
agradáveis... Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, 
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou 
seja bem ou mal. 
 
O Milénio: Após este primeiro julgamento, Jesus voltará ao mundo com os 
Seus seguidores. O Diabo será amarrado durante mil anos. 
     Jesus estabelecerá o Seu Reino e reinará na Terra durante mil anos 
maravilhosos de paz e prosperidade. A esse período chamamos o Milénio. 
Até mesmo as feras viverão em paz com os restantes animais e com o 
Homem. 
 
     Apocalipse 20:4 Viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. 
 
     Isaías 11:6 E morará o lobo com o cordeiro, e a leopardo com o 
cabrito... e um menino pequeno os guiará. 
 
     Isaías 35:1, 5, 10 O deserto e os lugares secos se alegrarão disto; e o 
ermo exultará e florescerá como a rosa... Então os olhos dos cegos serão 
abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão... e os resgatados do Senhor 
voltarão... e... alcançarão gozo e alegria e deles fugirá a tristeza e o 
gemido. 
 
A Ressurreição e o Julgamento dos Não Salvos (ou Perdidos): Após o 
Milénio e o conflito final entre Cristo e Satanás, o Diabo será lançado no 
lago de fogo. Então, os mortos que não aceitaram o plano de Deus para a 
salvação, ressuscitarão para também serem julgados. 
     Todos quantos tiverem insistido em seguir Satanás em vez de Deus irão 
para o lugar de castigo, preparado para o Diabo e seus anjos e seguidores. 
 
     Apocalipse 20:11, 12, 15 E vi um grande trono branco e o que estava 
assentado sobre ele... E vi os mortos, grandes e pequenos que estavam 
diante do trono e abriram-se os livros... e os mortos foram julgados pelas 
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coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que 
não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 
 
O Estado Eterno: Os justos (aqueles que estão bem com Deus, isto é, os 
Seus filhos) gozarão eternamente tudo quanto Deus lhes preparou. Os que 
recusaram a Sua salvação ficarão para sempre separados d’Ele. 
 
     Mateus 25:46 E irão estes para o tormento eterno mas os justos para a 
vida eterna. 
 
Exercícios:  

 

1. Escolha a palavra certa entre parênteses: 
 
a) Quando os filhos de Deus morrem, os seus espíritos vão para o (Céu, 
Inferno). 
 
b) Os que não aceitaram o plano de Deus para a salvação, vão para o (Céu, 
Inferno). 
 
c) “O sono da morte” refere-se à condição temporária do (corpo, espírito). 
 
 

Como São o Céu e o Inferno? 
 
     Um dos dois lugares será o seu lar eterno: o céu ou o inferno. 
     A palavra “inferno” refere-se tanto ao Hades como ao lago de fogo. 
Pensamos na qualidade de vizinhos que iremos ter ao escolhermos o nosso 
lar para a eternidade. 
 
 

INFERNO 
SEPARAÇÃO 

 
Mateus 25:41. Apartai-vos de 
mim, malditos. 

 CÉU 
NO LAR COM DEUS 

 
João 14:2. Na casa de meu Pai 
há muitas moradas; vou 
preparar-vos lugar. 

 
     Apocalipse 21:3 Eis aqui o tabernáculo de Deus... com eles habitará e 
eles serão o Seu povo. 
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     Tudo quanto é bom provém de Deus. Com Ele, está a luz, a vida, a 
beleza e a alegria. Fora d’Ele, está a escuridão, o sofrimento, a tristeza e a 
morte. 
 
 
 
 

 
INFERNO 

SOFRIMENTO 
 

Lucas 16:23-24. E no Hades, 
ergueu os olhos, estando em 
tormentos... porque estou 
atormentado nesta chama. 
 
Mateus 25:30. Lançai pois o 
servo inútil nas trevas 
exteriores; ali haverá pranto e 
ranger de dentes. 
 
Apocalipse 20.10. E de dia e 
de noite serão atormentados 
para todo o sempre. 
 
Apocalipse 21:8. Mas, quanto 
aos tímidos, aos incrédulos, e 
aos abomináveis, e aos 
homicidas, e aos fornicários, e 
aos feiticeiros, e aos idólatras e 
a todos os mentirosos, a sua 
parte será no lago que arde 
com fogo e enxofre. 

 CÉU 
PERFEITA FELICIDADE 

PARA SEMPRE 
 

Apocalipse 21:10, 16, 18. A 
grande cidade a santa 
Jerusalém... e mediu a cidade 
com a cana até doze mil 
estádios; e o seu comprimento, 
largura e altura eram iguais... e 
a cidade era de ouro puro. 
 
Apocalipse 22:5. E ali não 
haverá mais noite... o Senhor 
Deus os alumiará; e reinarão 
para todo o sempre. 
 
Apocalipse 21:3, 4. O mesmo 
Deus... limpará dos seus olhos 
toda a lágrima; e não haverá 
mais morte, nem pranto, nem 
clamor, nem dor. 
 
Hebreus 12:22, 23. Mas 
chegastes... à cidade do Deus 
vivo, à Jerusalém celestial e aos 
muitos milhares de anjos. 
Chegastes a Deus... e aos 
espíritos dos justos 
aperfeiçoados. 



Exercícios: 

 

2. Considere o quadro anterior. Na coluna da esquerda, escreva um NÃO ao 
lado de cada linha que mencione alguma coisa que não deseja no seu lar 
eterno ou que não quer experimentar na sua vida presente. 
 
 

Qual a Importância da Sua Escolha? 
 
     Não culpe Deus por haver pessoas no Inferno. Ele quer salvar cada ser 
humano mas é a nós, individualmente, que compete escolher entre o Céu e o 
Inferno. 
 
     Deuteronómio 30:19, 20 Tenho-vos proposto a vida e a morte... escolhe 
a vida... amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos `a Sua voz, pois Ele é a 
tua vida. 
 
     Quer escolha o céu ou o inferno, outros seguirão o seu exemplo. Pense 
na sua família e nos seus amigos. Para onde os quer guiar? Por isso, faça a 
escolha correcta e acertada. 
 
Exercícios: 

 

3. a) Quer agradecer a Deus por ter enviado Jesus para o salvar?  
 
         
 
b) Quer orar pelos seus familiares e amigos que estão a caminhar para o  
 
Inferno?         
 
c) Quer pedir a Deus que o ajude a avisá-los e a guiá-los ao Salvador? 
 
         
 
d) Peça a Deus agora para o ajudar a avisá-los e a guiá-los ao Salvador? 
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Como Se Pode Ir para o Céu? 
 
     Se quiser guiar outros para o Céu, deve certificar-se se você próprio já 
deu os passos necessários e então ajudar os seus amigos. 
 
Saia do Caminho Errado: Todos nós temos viajado pela estrada do 
PECADO, longe de Deus e em direcção ao Inferno. Mas para não percorrer 
mais essa estrada que leva ao Inferno, temos que deixar o pecado, tomar a 
decisão de obedecer a Deus e seguirmos a Sua vontade. Pedimos-Lhe 
perdão pela nossa desobediência; isto é arrependimento, o primeiro passo 
em direcção ao Céu. 
     Devemos reconhecer o mal que fizemos aos outros e fazer o que 
pudermos para endireitar tudo. Temos de perdoar aos nossos inimigos e 
pedir perdão a quem ofendemos; também devemos restituir o que furtamos. 
Ao confessarmos tudo a Deus, Ele irá perdoar-nos e ajudar-nos em tudo o 
que tivermos de fazer. 
 
Para Decorar 

 
1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 
 
2 Pedro 3:9 O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que 
alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se. 
 
 
Reconheça o Caminho Certo: Creia no mapa que Deus nos deixou, a 
Bíblia, a qual nos diz que Jesus Cristo é o caminho. 
 
Para Decorar 

 
João 14:6, 6:37 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai senão por mim.  
E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 
 
 
Entre no Caminho Certo: Isso significa aceitar Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida. Creia também que 
Ele o aceita a si e confie n’Ele. 
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Para Decorar 

 
Actos 16:31 Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. 
 
João 20:31 Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em Seu nome. 
 
 
Siga no Caminho Certo até ao Fim: Siga Jesus pelo resto da sua vida. Ele 
irá guiá-lo e ajudá-lo na medida em que ler a Bíblia, orar, e Lhe obedecer. 
 
     1 Pedro 2:25 Porque éreis como ovelhas desgarradas; mas agora 
tendes voltado ao Pastor e Bispo das vossas almas. 
 
Exercícios:  

 

4. Deu os passos atrás mencionados?      
 
5. Se ainda não, quer dá-los agora?       
 
 
Antes de passar à Lição nº 6, reveja esta e preencha o Relatório do Aluno 
correspondente à Lição nº 5. 
 
     Está de parabéns por ter completado a quinta lição. Depois de completar 
todo o curso, enviar-lhe-emos um belo certificado. Que Deus o abençoe 
ricamente! 
 
Solucões às perguntas na Lição 5: 
 
1 a) Céu  
   b) inferno  
   c) espírito 
 
2 - 5 As suas respostas 
 
 
 

 
 
 




