
No auge da pandemia, preguei sobre os três dias mais importantes 
da vida: O dia do nascimento, o dia da morte e o dia da salvação 
em Cristo. 
 
Hoje quero fazer uma pergunta sobre um desses dias, para 
refletirmos sobre o que a Bíblia revela a esse respeito. 
 
Penso que tudo o que diz respeito a nós cristãos, à nossa vida, 
devemos buscar direção nas Escrituras, nos princípios e nos 
ensinamentos de Cristo. 
 

O que vem depois da morte? 
 
À margem da Bíblia sagrada, existem algumas teorias, porém, a 
mais difundida é a da reencarnação. Muitos filmes foram 
produzidos, livros foram editados, até novelas foram escritas com o 
propósito de massificar essa teoria. No entanto, as Escrituras 
sagradas nos revelam a verdade. 
 
Vamos ler alguns textos e depois enfocaremos em uma parábola de 
Jesus, que considero ser o texto áureo sobre esse tema. 
 

• Hb 9.27,28 - E, como aos homens está ordenado 
morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, 28 assim 
também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os 
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, 
aos que o esperam para salvação. 

 
Esse texto derruba por terra toda teoria de reencarnação após a 
morte. Aqui aprendemos duas coisas: 
  

1. imediatamente após a morte, já saberemos qual o nosso 
destino: Céu ou inferno! 

2. Somente os que estiverem vivendo em Cristo, serão salvos. 
 

• Isaias 57.2 – Aqueles que andam retamente entrarão na 
paz; acharão descanso na morte. 

 
Andar retamente na Bíblia, é andar com Deus, andar segundo os 
princípios da Palavra de Deus.  
 
Para esses, a morte será um descanso. 



 

• II Crônicas 34. 26-28 - Todavia ao rei de Judá, que vos 
enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: 
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras 
que ouviste, 27 porquanto o teu coração se enterneceu, 
e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras 
contra este lugar e contra os seus habitantes, e te 
humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e 
choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. 
28 Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido 
ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo 
o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus 
habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. 

 
Esse texto e outros textos bíblicos, nos ensina que após a morte, 
não veremos mais as aflições dos que ficam. Portanto, não haverá 
intercessões de quem morre por quem fica. 
 
 
Lucas 16.19-31 – A parábola do rico e Lázaro 
 
19 Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de 
linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. 

 
20 Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, 
todo coberto de úlceras; 

 
21 o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam 
da mesa do rico; e os próprios cães vinham lamber-lhe as 
úlceras. 

 
22 Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o 
seio de Abraão (paraíso); morreu também o rico, e foi 
sepultado. 

 
23 No hades (inferno), ergueu os olhos, estando em 
tormentos, e viu ao longe a Abraão, e a Lázaro no seu seio. 

 
24 E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e 
envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e 
me refresque a língua, porque estou atormentado nesta 
chama. 

 



25 Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida 
recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males; 
agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. 

 
26 E além disso, entre nós e vós está posto um grande 
abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para 
vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. 

 
27 Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa 
de meu pai, 

 
28 porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, 
a fim de que não venham eles também para este lugar de 
tormento. 

 
29 Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos. 

 
30 Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se alguém dentre os 
mortos for ter com eles, hão de se arrepender. 

 
31 Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos 
profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém 
dentre os mortos. 
 
1. Quem morre com Cristo vai direto para o Paraíso, no A.T. 
chamado de Seio de Abraão 
 
Lá não haverá dor, nem lágrimas, nem sofrimentos. Não haverá 
lembranças das coisas terrenas. Será um lugar de descanso e de 
desfrutarmos da presença de Jesus, eternamente. 
 
2. Quem morre sem Cristo vai direto para o inferno, no A.T. 
chamado de hades 
 
Lá haverá tormento, lágrimas, dor, sofrimentos. Um lugar sem paz 
de espírito, de preocupação com os que ficarem, cheio de 
lembranças que trarão remorso e culpa, eternamente. 
 
3. O centro dessa parábola não está no fato de sermos ricos ou 
pobres, mas sim em o que fazemos com a mensagem do 
evangelho.  
 



O homem rico queria que alguém ressuscitado, fosse aos seus 
familiares e falasse das coisas eternas.  
 
Jesus ressuscitou! Ele tem falado ao teu coração de diversas 
maneiras e por muitas vezes. Você O está levando a sério? 
  
 
CONCLUSÃO: 
 
 
I Coríntios 15. 51-58 
 

51 Eis aqui vos digo um mistério: Nem todos dormiremos 
mas todos seremos transformados, 
 
52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da 
última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos serão 
ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. 
 
53 Porque é necessário que isto que é corruptível se revista 
da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da 
imortalidade. 
 
54 Mas, quando isto que é corruptível se revestir da 
incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da 
imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: 
Tragada foi a morte na vitória. 
 
55 Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o 
teu aguilhão? 
 
56 O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a 
lei. 
 
57 Mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
 
58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, 
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o 
vosso trabalho não é vão no Senhor. 

 

Não se canse de evangelizar! 
Não se se canse de discipular! 



Não se canse de liderar! 
Não se canse de pastorear! 
Não se canse de horar seus pais! 
Não se canse de ser fiel ao seu cônjuge! 
Não se canse de ser dizimista e ofertante fiel! 
Não se canse de andar em santidade para glorificar o Senhor! 
 


