
O	SEGREDO	DA

Morte

Pesquise	na	Bíblia

A condição do homem na morte é de incons-
ciência. Todos os homens, tanto bons como 
maus, permanecem na sepultura desde a 
morte até a ressurreição. 

Haverá	uma	ressurreição	tanto	de				
justos	como	de	injustos

A ressurreição dos justos ocorrerá por oca-
sião da segunda vinda de Cristo, ao passo 
que a dos ímpios dar-se-á mil anos mais 
tarde, no final do milênio. Finalmente os 
ímpios, Satanás inclusive, autor do peca-
do, serão pelo fogo do último dia reduzidos 
a um estado de inexistência, tornando-se 
como se nunca tivessem existido.

Saiba	que
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Pense	Nisto

Não nos foi revelado o dia da volta de Jesus, também 
não nos foi revelado o dia do fechamento da porta 
da graça e nem nos foi revelado o dia da nossa mor-
te. Tudo isto será uma surpresa para nós. Quando 
recebemos uma surpresa ela pode ser agradável ou 
desagradável; neste caso, tudo vai depender de você 
estar ou não preparado para ver Jesus voltar para 
receber a salvação. 

Depois que você der o último suspiro, morto na se-
pultura, tudo estará definido. Não adiantará alguém 
se batizar por você, não adiantará alguém rezar uma 
missa por você ou orar a Deus pedindo perdão por 
você. Ao morrer cessará a oportunidade de graça e 
salvação. Agora é o tempo, hoje é a oportunidade de 
se decidir ao lado de Deus. Não espere mais, não dei-
xe para amanhã, pois o amanhã não nos pertence.

• A pessoa não permanece. 
Jó 14:2.

• O homem é consumido. 
Jó 14:10.

• Ele volta ao pó. 
Jó 34:15.

• No mesmo dia perecem seus pensamentos. 
Salmo 146:6.

• O fôlego de vida volta para Deus. 
Eclesiastes 12:7.

• Não tem conhecimento dos homens. 
Jó 14:21.

• Não tem conhecimento de Deus. 
Salmo 6:5.

• Não há conhecimento de coisa nenhuma. 
Salmo 146:4; Eclesiastes 9:5. 

Na	Morte...

SIM            NÃO

Minha	Decisão

Creio na verdade so-
bre a morte e creio que 
hoje é o dia de aceitar 
Cristo como Meu Se-
nhor, por isso quero 
tomar agora a minha 
decisão ao lado da 
verade e de Jesus.

Deus aprova consultar os mortos? Deutero-
nômio 18:10, 11.

A quem devemos consultar? Isaías 8:19; Jó 
7:8 a 10.

Que advertencia Deus faz quanto a consul-
tar os mortos I Tim. 4:1; II Cor. 11:13 a 15.

Qual é a promessa para os que morrem no 
Senhor? Filipenses 3:20, 21.
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O	Que	Acontece?	
A	morte	é	o	oposto	da	vida.	Isto	significa	
que	o	que	acontece	na	morte	é	exatamen-
te	a	situação	contrária	do	início	da	vida,	
quando	Deus	criou	o	homem.

Veja	a	seguinte	comparação:A morte veio aos seres humanos como uma 
conseqüência do pecado. Romanos 6:23. 

Em relação ao fruto proibido, Deus disse a 
Adão e Eva: “Certamente morrerás.” Gênesis 
2:17. Mas Satanás disse: “É certo que não mor-
rereis.” Gênesis 3:4. Quem estava certo? Deus 
ou Satanás? Veja como Adão comprovou que 
Deus estava certo e Satanás estava mentindo: 
Gênesis 4:8; Gênesis 5:5. 

As perguntas que ficam são: O que acontece 
quando a pessoa morre? Para onde ela vai? Exis-
te imortalidade da alma? Haverá uma ressurrei-
ção algum dia? Vamos conhecer o segredo da 
morte revelado na Bíblia.

Imortalidade?

Haverá	Ressurreição?

Primeira	Ressurreição

• Volta de Jesus. I Tessalonicenses 4;16.

• Justos mortos ressurgem sob o comando da 
voz de Jesus. I Tess. 4:16; Apocalipse 20:4.

• Justos vão com Cristo para o céu por mil anos. 
Apocalipse 20:4.

Segunda	Ressurreição

• Ímpios estão mortos duante o milênio. 
Apocalipse 20:5.

• Revivem quando terminam os mil anos, para 
receberem a condenação eterna juntamente 
com Satanás e seus anjos. Apocalipse 20:8.

VIDA
Pó	da	terra	+	Fôlego	de	vida	=	Alma	Vivente

Gênesis	2:7.

MORTE
Alma	Vivente	-	Fôlego	de	vida	=	Pó	da	terra

Gênesis	3:19;	Eclesiastes	3:20;	12:7.

+ =
Lâmpada

Energia Elétrica Luz

A luz é o resultado da lâmpada em contato com 
a energia elétrica. Quando cessa a energia a luz 
simplesmente deixa de existir. O mesmo ocorre na 
morte: quando cessa o fôlego de vida, a alma vivente 
simplesmente deixa de existir.

Para	Onde	Vai?	
Satanás, lá no Éden, plantou a idéia de que o 
homem não morreria. Hoje ele diz, por meio dos 
seus instrumentos, que o homem tem uma alma 
imortal. Ele faz isso através de várias religiões e de 
pessoas sem religião também. Algumas idéias dele:

• Depois da morte o bom vai para o céu.
• O mal vai para o inferno.
• O que é mais ou menos vai para o purgatório.
• Há a idéia da reencarnação. A “alma” assume outro corpo 

depois da morte, pode ser pessoa, animal ou vegetal.
• A pessoa fica flutuando em outra dimensão.

Nada disso é verdade. Em parte alguma a 
Palavra de Deus revela alguma destas idéias. 
A Bíblia diz que “...o homem passou a ser alma 
vivente.” Gênesis 2:7. Veja: SER alma vivente 
e não TER; portanto o homem não tem uma 
alma, ele é alma vivente. Por isso quando ele 
morre a alma deixa de existir e não pode ir para 
lugar algum.

Nenhum homem é imortal. 
A imortalidade é um aributo somente de Deus.

1. Só Deus é imortal. I Timóteo 1:17; 6:15, 16.
2. Em Deus há vida eterna. João 17:3; I João 5:11.
3. O homem é mortal. Ezequiel 18:4.
4. Deus vai dar vida eterna. II Timóteo 1:10; 

João 5:12; 5:40; 10:10.

A Bíblia menciona que haverá duas ressurrei-
ções, a primeira é chamada de ressurreição da 
vida e a segunda é chamada de ressurreição da 
condenação. João 5:28, 29.


