
A MORTE E O ESTADO INTERMEDIÁRIO

•Qual o propósito da

morte na vida cristã?

•O que acontece com o

nosso corpo e com a

nossa alma quando

morremos?



COMO ENTENDER A MORTE?

A resposta pode ser dada sob duas perspectivas: cristã

e não cristã.

1. A morte não é um “castigo” para os cristãos.

a) “nenhuma condenação há para os que estão em

Cristo Jesus” (Rm 8.1).

2. A morte é o resultado da Queda.

a) “...no dia em que dela comeres, certamente

morrerás” (Gn 2.16-17; cf. 3.6);

b) Último inimigo a ser vencido (1Co 15.24-26, 54-55).



COMO ENTENDER A MORTE?

3. Deus usa a experiência da morte para completar

nossa santificação e nossa união a Cristo.

a) “... todas as coisas cooperam para o bem daqueles

que amam a Deus...” (Rm 8.28);

b) Paulo expõe seu objetivo de vida: tornar-se

semelhante a Jesus em tudo (Fp 3.10; cf. 1.10);

c) Cristo foi aperfeiçoado “por meio de sofrimentos”

(Hb 2.10). Ele “aprendeu a obediência pelas coisas

que sofreu” (Hb 5.8);

d) Somos (?) seguidores de Cristo (1Pe 2.21; 4.13).



COMO ENTENDER A MORTE?

4. Nossa obediência a Deus e a preservação da vida.

a) O cristão deve ter como prioridade a obediência e a

fidelidade a Deus;

b) O exemplo de Paulo: “Estou pronto não só para ser

preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo

nome do Senhor Jesus” (At 21.13; cf. 20.24; 2Co

11.23-27);

c) O exemplo de Pedro e dos demais apóstolos:

“Antes, importa obedecer a Deus do que aos

homens” (At 5.29);



COMO ENTENDER A MORTE?

4. Nossa obediência a Deus e a preservação da vida.

d) Os santos do AT: “...Alguns foram torturados, não

aceitando seu resgate, para obterem superior

ressurreição...” (Hb 11.35-38);

e) O mandamento de Jesus para Esmirna: “Não temas

as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está

para lançar em prisão alguns dentre vós, para

serdes postos à prova, e tereis tribulação de dez

dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida”

(Ap 2.10).



O QUE ACONTECE DEPOIS DA MORTE?

1. A alma do cristão vai imediatamente para a

presença de Deus.

a) Jesus e o ladrão da cruz: “...hoje estarás comigo no

paraíso” (Lc 23.43);

b) “...estamos em plena confiança, preferindo deixar o

corpo e habitar com o Senhor” (2Co 5.8; cf. Fp 1.23);

c) A igreja reunida em culto também está diante dos

“espíritos dos justos aperfeiçoados” no céu (Hb

12.23; cf. v. 1).



O QUE ACONTECE DEPOIS DA MORTE?

2. A Bíblia não ensina a doutrina do “sono da alma”.

a) Supõem alguns que os cristãos entram num

“estado inconsciente” e retomarão a consciência

quando Jesus voltar e ressuscitá-los;

b) Apoiam-se em textos que falam do estado de morte

como “dormir” ou “adormecer” (Mt 9.24; 27.52; Jo

11.11; At 7.60; 13.36; 1Co 15.6, 18, 20, 51; 1Ts

4.13; 5.10);

c) O cristão tem consciência e comunhão com Deus

imediatamente após a morte (Ap 6.9-11; 7.9-10).



O QUE ACONTECE DEPOIS DA MORTE?

3. A Bíblia não ensina a doutrina do purgatório.

a) Na doutrina católica, trata-se do lugar onde a alma

do cristão é purificada até que esteja pronta para

ser aceita no céu (2Macabeus 12.42-45);

b) Essa doutrina acrescenta algo à obra redentora de

Cristo, tornando-a insuficiente para perdoar todos

os nossos pecados (cf. Hb 10.10, 12, 14);

c) Retira-nos o consolo e a certeza de que, ao

morrerem, estarão imediatamente com Cristo, “o

que é incomparavelmente melhor” (Fp 1.23).



O QUE ACONTECE DEPOIS DA MORTE?

4. Não devemos orar pelos mortos.

a) Embora seja ensinado em 2Macabeus 12.42-45,

isso é contrário à Palavra de Deus;

b) A recompensa celestial será baseada no que foi

feito nesta vida (1Co 3.12-15; 2Co 5.10);

c) Em relação aos descrentes, a alma deles vai direto

para o inferno (Lc 16.24-26):

✓ Não haverá 2ª chance! (Hb 9.27)

✓ Não haverá aniquilação! (Mt 25.41, 46; At 24.15;

Ap 14.11; 20.10-15)



CONCLUSÃO

• O NT nos incentiva a ver nossa própria morte sem 

temor e com grata esperança de estarmos 

imediatamente com Cristo.

• Não é errado sentir tristeza pela morte de pessoas 

queridas do nosso convívio, mas isso não deve 

suplantar o consolo de saber que, ser forem crentes, 

estarão na presença de Deus.

• Lamentavelmente, a realidade é outra em relação aos 

descrentes.



PERGUNTAS


