


O último inimigo do homem na 
vida é a morte. 
Ninguém consegue escapar 
dela. 

Que ocorre após a morte?

Para onde vão os 
que morrem? 



Eles sabem alguma coisa a nosso 
respeito? 

É possível manter contato com os 
mortos? 

Jesus

que morreu e ressuscitou –
é o único autorizado a falar 
sobre o assunto. 



“E formou o Senhor Deus o 
homem do pó da terra, e 
soprou em suas narinas o 
fôlego da vida; e o homem foi 
feito alma vivente.” 

Gênesis 2:7

A palavra “alma”, 
no original hebraico 
ֶפׁש  é ,(nepes   )ֶנ֫

“nephesh”, que 
significa “ser 
vivente”. 









“Portanto, como por um homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte passou a todos os 
homens por isso que todos pecaram.” 
Romanos 5:12



“E o pó volte à terra, como o era, e o espírito 
volte a Deus, que o deu.” Eclesiastes 12:7



E o pó volte à terra, como o era, e o espírito
volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7



“Eis que todas as almas são minhas; 
como o é a alma do pai, assim também 
a alma do filho é minha: a alma que 
pecar, essa morrerá.” Ezequiel 18:4



“A qual a seu tempo mostrará o bem-
aventurado, e único poderoso Senhor, Rei dos
reis e Senhor dos senhores; Aquele que tem,
ele só, a imortalidade, e habita na luz
inacessível; a quem nenhum dos homens viu
nem pode ver, ao qual seja honra e poder
sempiterno. Amém.” 1 Timóteo 6:15-16



Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os
mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco
terão eles recompensa, mas a sua memória fica
entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu
ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte
alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz
debaixo do sol.” Eclesiastes 9:5-6





Assim falou; e 
depois disse-lhes: 
Lázaro, o nosso 
amigo, dorme, mas 
vou despertá-lo do 
sono.  João 11:11



“Mas da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, dela não comerás; 
porque no dia em que dela comeres, 
certamente morrerás.”  

Gênesis 2:17



“Então a 
serpente disse
à mulher: 
Certamente 
não 
morrereis.” 
Gênesis 3:4



Existe um “inferno eterno”?
Existe imortalidade inata da alma (ou imortalismo)?

Sl 6:4-5, 30:9, 49:12-20, 88:3-12, 115:17-18, 

146:3-4; Ec 3:18-20, 9:5-6 e 10, 12:1-7; Is 38:17-

19; Jó 3:11-22, 7:9, 10:18-22, 14:10-14, 17:13-16; 

Ml 4:1-3; At 2:25-35 -> Nós morremos de

verdade



A única esperança dada pela Bíblia ao 
homem após a morte é a ressurreição 
física 

Salmo 17:15; 

Isaías 26:19; 

Daniel 12:2; 

I Coríntios 15:12-55. 



Existem textos 
bíblicos que 
parecem favorecer 
a imortalidade 
inata da alma
(Caldas, D.):



1) Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos; porque 
para ele vivem todos. Lucas 20:38 (Mc 12:27)   

Jesus conclui que existe ressurreição,... 

O contexto da passagem é sobre ressurreição do corpo,  

não imortalidade da alma. 



A crença na imortalidade da alma não implica a 

crença na ressurreição. 

Assim, não faria sentido lógico algum Jesus 
afirmar o imortalismo como prova da ressurreição.

Yahweh é o Deus da vida e dos vivos.

Qualquer um pode tirar a vida (desde que Yahweh 
não impeça), mas só Yahweh pode dá-la. 



Yahweh é Eterno, e será
eternamente Deus da vida e
dos vivos.

É como se Yahweh olhasse
mortos e vivos como iguais,
já que Ele tem o poder da
ressurreição.



Daí a insistência de Jesus e dos autores bíblicos 
em chamar a morte de sono, a ressurreição de 
“despertar” e os mortos de pessoas que estão 
dormindo

Mateus 9:24; 

Marcos 5:39; 

Lucas 8:52; 

João 11:11- 44; 

Mateus 27:52; 

Efésios 5:14; 

Gênesis 28:11; 

Deuteronômio 31:16; 

II Samuel 7:12; 

Jó 7:21; 

Daniel 12:2



Jesus e os autores bíblicos não escolhem 
caracterizar a morte como uma “viagem” 
ou “passagem”.

O Messias Jesus afirma literalmente que 
quem crer nele, ainda que morra, viverá 
(Jo 11:25).



2) E não temais os que matam o corpo e não podem matar
a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no
inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28

Se um salvo em Cristo é morto por alguém, mesmo que
ele fique centenas de anos no sono da morte, um dia Deus
o ressuscitará.

Assim, seu assassino matou o seu corpo, mas não o

condenou à morte eterna. Ele ressuscitará com um

novo corpo e a mesma identidade de antes.



O velho corpo morre, mas o redimido em Cristo 
ganha novo “tabernáculo” (II Pd 1:13-14). 

Para Jesus, quem morre nele está apenas 
dormindo.

A personalidade dorme até a ressurreição. 



Por outro lado, aqueles que conseguem corromper
uma pessoa moral e espiritualmente estão levando
a pessoa à morte plena no inferno.

Morrerá corpo e tudo o mais, não restando nada.



3) “Estarás comigo no Paraíso” (Lc 23:42-43)
“Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso”. 

- o original grego não traz a palavra “que”, nem qualquer vírgula ou 
ponto. 

- A tradução literal é: “Em verdade a ti digo hoje comigo estarás no 
Paraíso”. 

- o intérprete pode colocar uma vírgula ou dois pontos após a palavra 
“hoje”, dando outro sentido à frase: “Em verdade a ti digo hoje: comigo 
estarás no Paraíso”. 



3) “Estarás comigo no Paraíso” (Lc 23:42-43)
“Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso”. 

- A partícula “hoje”, neste caso, seria um recurso de ênfase, o que não é 
incomum na cultura hebraica (Dt 4:26; 6:6; 7:11; 8:19; 11:26, 32; 30:18, 19; 
32:46; At 20:26; 26:2).

- Em João 20:17, após ressuscitar, Jesus diz à Maria Madalena: “Não me 
detenhas; porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus 
irmãos e dize-lhes: ‘Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso 
Deus’”. 

“Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu Reino” (Lc 23:42). 



4) “Partir e estar com Cristo” (Fl 1:23) 

“Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar
com Cristo, porque isto é ainda muito melhor”. Fil. 1:23.

- Paulo diz que morrer é lucro (Fil. 1:21), já que ele tinha a Cristo.

Imaginemos, por exemplo, um missionário que, exausto pelo seu árduo
trabalho em terras estrangeiras, expressa aos amigos: “Se não fosse pelo
evangelho de Jesus Cristo, eu preferiria partir e estar com a minha família
querida, o que é incomparavelmente melhor”.

- Portanto, se Paulo estava usando o termo “partir” como sinônimo de
morte, o que ele estava apenas dizendo que a morte, para ele, não era
pesada. Ao sair deste mundo, mesmo entrando num estado de sono
inconsciente que poderia durar séculos, ele seria ressuscitado, passando
a estar com Cristo no segundo seguinte.



-O contexto da teologia paulina sugere que Paulo tinha em mente 
a ressurreição nesse texto. Ele criticava a visão de uma 
existência incorpórea (I Co 15:35-58 “viver na carne” (v. 22) e 
“permanecer na carne” (v. 24) não são usadas como oposto de 
uma vida sem um corpo, mas como oposto de uma vida 
ressurreta, pós redenção, quando o corpo é transformado e não 
há mais pecado.

- Paulo é judeu, não grego.

- Paulo, era defensor da ressurreição física. O corpo ressurreto é 
espiritual não no sentido de não ser físico, mas no sentido de não 
sofrer mais do pecado e seus efeitos, de ser governado pelo 
Espírito Santo e seu fruto. 



- A não ser que se pressuponha a imortalidade inata da alma, crer na
vida após a morte não é a mesma coisa que crer na vida
imediatamente após a morte.

- Paulo pode muito bem não estar usando o termo “partir” como 
sinônimo de “morrer”. 

Enoque partiu e está com Cristo, mas não morreu (Gn 5:24; Hb 11:5). 

Elias partiu e está com Cristo, mas não morreu (II Rs 2:1-18). E 
Paulo, foi ao terceiro céu (II Co 12:1-10), (sem a certeza se foi 
corporalmente ou mentalmente). 
Então, ele poderia estar se referindo ao desejo de simplesmente ser 
arrebatado vivo para o céu, sem passar pela morte. 



5) “Deixar o corpo e habitar com o Senhor” (II Co 5:8)
“Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar
com o Senhor”. 2 Coríntios 5:8.

Ele fala dos versos 1 ao 5 sobre seu anseio pelo novo corpo redimido (não
de ficar sem corpo (despido, v. 4), mas de ser revestido por um corpo
incorruptível.

- Em I Coríntios, Paulo fala contra quem negava a ressurreição física e
novos corpos.

Na sequência, então, o apóstolo diz que enquanto nesse corpo atual, está
ausente do Senhor (v. 6) e que sua confiança em Deus é tão grande que
preferiria deixar esse corpo e estar com o Senhor (v. 8). Se ele morresse
logo, veria a Cristo logo. Morrer era o passaporte para o tempo passar
mais depressa, a ressurreição ocorrer e seu corpo mortal ser revestido
pela imortalidade do corpo celestial/espiritual.



6) “No corpo ou fora do corpo” (II Co 12:2-3)

Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, não 
sei, se fora do corpo, não sei; Deus o sabe) foi arrebatado ao terceiro 
céu.

E sei que o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, não sei; Deus o 
sabe) 2 Coríntios 12:2,3.

- Sair do corpo? 

- Paulo cria que sua consciência, sentidos físicos e pensamentos (em 
suma, o seu “eu”) poderiam ter se transportado para o céu.  (“entrar em 
transe”, ficar “fora de si”). 



7) “Almas debaixo do altar” (Ap 6:9-11)

“E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram
mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.

E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo
Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?

E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que
repousassem ainda um pouco”. Apocalipse 6:11

imortalidade da alma. O grande problema aqui é que o relato é claramente
simbólico. As almas estão debaixo de um altar, um símbolo para sacrifício. Este
relato simbólico não está em um livro de estilo histórico, mas no Apocalipse, uma
obra essencialmente repleta de símbolos. Ademais, a passagem engendra um
símbolo semelhante ao sangue de Abel clamando da terra (Gn 4:10). Não faz
sentido, portanto, tomar essas almas do Apocalipse como estando literalmente a
clamar.



“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.” 

1 Tessalonicenses 4:16





“Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem, para que não vos
entristeçais, como os demais, que não têm
esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e
ressuscitou, assim também aos que em Jesus
dormem, Deus os tornará a trazer com ele.”

1 Tessalonicenses 4:13-14



“A vida eterna aos que, com 
perseverança em fazer bem, 
procuram glória, honra e 
incorrupção” Romanos 2:7



Reflexão para Decisão:
Creio no que ensina a Bíblia: que sou 
mortal e que só terei a imortalidade 
pela fé em Jesus. Espero viver 
eternamente, pois creio em Jesus e O 
tenho como meu Salvador e Amigo.



Disse-lhe Jesus: Eu 
sou a ressurreição 
e a vida; quem crê 
em mim, ainda que 
esteja morto, 
viverá”.  João 11:25



http://aoDeusunico.com.brhttps://www.youtube.com/channel/UCWux3RGf4BwBtW
86mFhFlSg/videos


