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I. O que é Morte?
A. Morte é a saída do espírito do corpo de humanos e animais.  “Quem sabe que o

fólego do homem vai para cima, e que o fólego dos animais vai para baixo da
terra?” (Ec 3:21). “Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto,
assim também a fé sem obras é morta.” (Tg 2:26).  Quando a menina voltou a
viver, seu espírito voltou: “E riam-se dele, sabendo que estava morta.  Mas ele,
pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te,
menina.  E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou; e Jesus mandou que lhe
dessem de comer.” (Lc 8:53-55).  Quando Estévão foi apedrejado até a morte,
ele entregou o seu espírito:  “E apedrejaram a Estêvão que em invocação dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito.” (At 7:59).

B. A Morte também é a saída da ALMA do ser humano.  Tem dois seres invisíveis
dentro de nós: um espírito e uma alma.  Quando Cristo morreu na Cruz, Seu
espírito foi para o céu (veja Lc 23:46) e sua alma foi para o Inferno (veja At
2:27,31).  O espírito e a alma são distintamente diferentes e ambos deixam o
corpo na morte: 1 Reis 17:21-22, “Então se estendeu sobre o menino três
vezes, e clamou ao SENHOR, e disse: Ó SENHOR meu Deus, rogo-te que a
alma deste menino torne a entrar nele.  E o SENHOR ouviu a voz de Elias; e a
alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu.”  Animais não tem almas, só
humanos tem.  Animais tem espíritos. 

II. Porque a Morte Existe? 
A. Deus prometeu que o homem haveria de morrer se desobedecesse o Seu

mandamento;  “E ordenou o SENHOR Deus ao homem, dizendo: De toda a
árvore do jardim comerás livremente,  Mas da árvore do conhecimento do bem
e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás.” (Gn 2:16-17). 

B. O homem desobedeceu a Lei de Deus e pecou;  “E viu a mulher que aquela
árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para
dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e
ele comeu com ela.” (Gn 3:6).  “Todo aquele que pratica o pecado também
transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.” (1 João 3:4). 

C. A morte veio por aquele pecado;  “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.” (Rm 5:12).  O homem tornou-
se corrupto por causa da desobediência voluntário de Adão.  Aquela natureza
corrupta tem sido legado a todos nós.  Somos não somente pecadores por
natureza (nascimento), mas também pecadores por escolha.  Não somente
Adão, mas todos como ele tem escolhido pecar.  “Porque todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus;” (Rm 3:23).  “Na verdade que não há
homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque.” (Ec 7:20).  O
salário do pecado é a morte: “Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” (Rm
6:23). “Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos
serão vivificados em Cristo.” (1 Co 15:22).  Não foi somente a morte que veio
à humanidade por causa do pecado de Adão, mas toda a criação está debaixo
da maldição do pecado.  É por essa razão que animais e plantas envelhecem,
adoecem e morrem.  “E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua
mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela,
maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua
vida.  Espinhos, e cardos também, te produzirá; e comerás a erva do campo. 
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela
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foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás.” (Gn 3:17-19).  “Porque
sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até
agora.” (Rm 8:22).  Porque a morte veio pelo pecado, o crente em Jesus deve
rejeitar a teoria da Evolução e outras.  Estas ensinam que o homem, plantas, e
animais evoluíram depois de milhões de anos de vida, morte, e mudanças.  A
Bíblia ensina que a morte veio depois que o homem pecou, não antes. 

III. Quem tem o poder da Morte?   
A. Deus tem o poder da morte;   “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.” (Mt 10:28).  Deus tem determinado que cada pessoa morra e
seja julgado.  “E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo
depois disso o juízo,” (Hb 9:27).  “Porquanto tem determinado um dia em que
com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou; e disso
deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.” (At 17:31). 

B. O Diabo tem o poder da morte:  “Visto, pois, que os filhos têm participação
comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que,
por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,”
(Hb 2:14).  Quando Deus tira a vida de alguém, é por causa de seu julgamento
justo e a culpa do pecado:  “Justo és, ó SENHOR, e retos são os teus juízos.”
(Salmos 119:137).  “E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor
Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.” (Ap 16:7). 
“Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, .. .” (Ap 19:2a).  Quando o
Diabo mata, é porque ele é um assassino sem piedade.  Um de suas
concupciências mais fortes é de matar. “Vós tendes por pai ao diabo, e quereis
satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, ... .”
(Joãó 8:44a).  “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim
para que tenham vida, e a tenham com abundáncia.” (João 10:10).  Satanás é o
tentador por traz de muitas das guerras, mortes por motoristas embriagados,
abortos, assassinatos, genocídio, homicidio, mortes por causa de etinía, etc. 

C. O homem (autoridades) tem o poder da morte; Ninguém deve ser um
assassino, mas a humanidade – das autoridades ordenados por Deus – precisa
praticar a pena de morte sobre os culpados.  “Quem derramar o sangue do
homem, pelo homem o seu sangue será derramado; porque Deus fez o homem
conforme a sua imagem.” (Gn 9:6).  “Toda a alma esteja sujeita às potestades
superiores; porque não há potestade que não venha de Deus; e as potestades
que há foram ordenadas por Deus.  Por isso quem resiste à potestade resiste à
ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. 
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más.
Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. 
Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois
não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador para castigar
o que faz o mal.  Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente
pelo castigo, mas também pela consciência.” (Rm 13:1-5).  “Sujeitai-vos, pois,
a toda a ordenação humana por amor do Senhor; quer ao rei, como superior; 
Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e
para louvor dos que fazem o bem.” (1 Pe 2:13-14).  O próprio Jesus submeteu-
se ao governo Romano na questão de pena de morte (mesmo que era um
homem inocente).  Veja  João 19:10-11. 

IV. Por quê alguns salvos morrem jovens?  Como a Bíblia promete, a vida média das
pessoas é entre 70 e 80 anos.  A Bíblia diz:  “Os dias da nossa vida chegam a setenta
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anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira
e enfado, pois cedo se corta e vamos voando.” (Salmos 90:10).  Há tempo de nascer e
tempo de morrer:  “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o
propósito debaixo do céu.  Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar,
e tempo de arrancar o que se plantou;” (Ecclesiastes 3:1-2).  Mesmo assim as vezes
salvos com bom testemunho morrem bem antes da espectativa de vida.  Por que? 
A. Martírio;  Milhões do povo de Deus foram mortos por causa do Evangelho.

Homens e mulheres.  Adultos e crianças.  Damos alguns exemplos:
1. Abel -----“E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando

eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou.”
(Gn 4:8). 

2. Zacarias - “E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote
Joiada, o qual se pós em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz
Deus: Por que transgredis os mandamentos do SENHOR, de modo que
não possais prosperar? Porque deixastes ao SENHOR, também ele vos
deixará.  E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado
do rei, no pátio da casa do SENHOR.” (2 Cr 24:20-21).  “Desde o
sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e
o templo; assim, vos digo, será requerido desta geração.” (Lc 11:51). 

3. João o Batista - “E, enviando logo o rei o executor, mandou que lhe
trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi, e degolou-o na prisão;” (Mc
6:27). 

4. Estévão - “Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus
ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele.  E, expulsando-o da
cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos
pés de um jovem chamado Saulo.” (At 7:57-58). 

5. Tiago -  “E matou à espada Tiago, irmão de João.” (At 12:2).  Lembra
também que Deus assistiu o Seu Filho morrer aos seus 33 anos. 

B. Para salvar do mal vindouro;  “Perece o justo, e não há quem considere isso em
seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém
considere que o justo é levado antes do mal.  Entrará em paz; descansarão nas
suas camas, os que houverem andado na sua retidão.” (Is 57:1-2).  Deus
conhece o futuro.  Nós não.  As vezes, para salvar alguém de algo muito mal,
Deus – em Seu amor – o leva para o céu.  Este grande ato de amor da parte de
Deus é muitas vezes difícil de ser compreendido por nós, que olhamos a
situação do lado humano. 

C. Para aproximar-se de Deus;  “E andou Enoque com Deus, depois que gerou a
Matusalém, trezentos anos, e gerou filhos e filhas.   E foram todos os dias de
Enoque trezentos e sessenta e cinco anos.  E andou Enoque com Deus; e não
apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou.” (Gn 5:22-24).  Parece que o
nascimento de Matusalém causou Enoque a aproximar-se de Deus.  O
nascimento de um filho às vezes faz a pessoa perceber a realidade.  Enoque
tinha uns sessenta-e-cinco anos quando seu filho nasceu.  Isso causou Enoque a
aproximar-se a Deus e andar com ele pelos próximos 300 anos. “Pela fé
Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o
trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que
agradara a Deus.  Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador
dos que o buscam.” (Hb 11:5-6).  Enoque tinha um ótimo testemunho!  Ele
agradou a Deus e Deus o levou.  Enoque não morreu, porém, ele é um
exemplo para nós que Deus às vezes leva pessoas jovens para Si.  A morte não
é uma penalidade para quem está andado justamente.  É um galardão!  “
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Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho..” (Fp 1:21). “Mas de
ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo,
porque isto é ainda muito melhor.” (Fp 1:23). “Mas temos confiança e
desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor.” (2 Co 5:8). 
“Preciosa é à vista do SENHOR a morte dos seus santos.” (Salmos 116:15).  A
maioria das pessoas viviam até os 900 anos.  Enoque foi transladado ao céu
com 365 anos, somente 40% de uma vida naquele tempo.  Para nós seria como
viver até os 30 anos. Missionário David Brainerd viveu somente até os 29, mas
a sua vida ainda influência missionários atuais, duzentos anos depois.  O mais
perto de Deus na terra, o mais perto de Deus nos céus.  Às vezes Deus ama a
comunhão com alguém tanto que a única maneira de estar mais perto é para
Deus levar aquela pessoa ao céu.  Enoque é um destes exemplos.

V. Por que alguns salvos desviados morrem jovens?
A. Iniquidade demais;   “Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco; por

que morrerias fora de teu tempo?” (Ec 7:17). Salomão nos dá um aviso solene
que uma pessoa que pratica a iniquidade desenfreadamente pode morrer antes
do tempo. Existe um tempo, divinamento marcado, para cada um de nós
morrer:  “E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo, depois disto, o juízo,” (Hb 9:27).  Um salvo desviado (não-arrependido)
pode antecipar esta data no calendário de Deus.  A natureza de Deus é dar ao
homem  “Tempo para arrepender” (Ap 2:21).  Se um de seus filhos persiste na
desobediência, Deus irá remover aquela pessoa para que não possa pecar mais. 
Qualquer bom pai freia seus filhos quando são desobedientes.  A gente chama
“sem privilégios.” (Pv 10:27)

B. Nenhum fruto; Se uma árvore num pomar não produz fruto, é removida e outra
árvore é plantada em seu lugar. Produzindo fruto não pode salvar sua vida. 
Considere a parábola da figueira não-produtiva: “ E dizia esta parábola: Um
certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela
fruto, não o achando;  E disse ao vinhateiro: Eis que há três anos venho
procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a; por que ocupa ainda a
terra inutilmente?  E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até
que eu a escave e a esterque;  E, se der fruto, ficará e, se não, depois a
mandarás cortar.” (Lc 13:6-9).  Deus quer resultados.  Se nós não produzimos,
Ele vai nos substituir com alguém que vá produzir.  Jesus disse, “Não me
escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu
nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda. ....” (Jo 15:16). 

C. Correção; A correção máxima de um salvo é a morte física. “ Por causa disto
há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.  Porque, se nós
nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.  Mas, quando somos
julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o
mundo.” (1 Co 11:30-32).  Na Bíblia a palavra  “Dormir” é muitas vezes usado
como sinônimo de morte.  A correção nesta passágem refere-se à correção de
um pai com seus filhos.  É por esta razão que alguns estão fracos, alguns
doentes, e alguns dormem (morrem prematuramente). O Senhor corrige seus
filhos, graças a Deus que Ele não nos condena.  Está referindo-se ao sono do
corpo, não da alma ou espírito.  Como já estudamos, o espírito e alma nunca
dormem.  Sobem imediatamente para o céu ou descem imediatamente para o
inferno.  O corpo “dorme” na cova até a ressurreição:  “Eis aqui vos digo um
mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados;” (1 Co 15:51).  “Não quero, porém, irmãos, que sejais
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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.  Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que
ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.” (1
Ts 4:13-15). 

D. Profanando o Templo de Deus (deshonrar, manchar etc.);  “Não sabeis vós que
sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?  Se alguém
destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que
sois vós, é santo.” (1 Corinthians 3:16-17).  Essa palavra  “destruir” significa 
“Arruinar por influência moral, depravar.”   O corpo é santo.  É o templo de
Deus. Não é para ser profanado.  O salvo deve afastar-se de todos os vícios:
alcool, drogas ilegais, comida imprestável, glutonaria, pecados sexuais, cigarro,
etc. 

E. Pecado para a morte;  “Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para
morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. Há
pecado para morte, e por esse não digo que ore.  Toda a iniqüidade é pecado, e
há pecado que não é para morte.” (1 Jo 5:16-17).  Alguns pecados são maiores
do que outros (João 19:11).  Nossa posição em Cristo está segura eternamente,
porém, um pecado grande pode levar uma pessoa à morte física prematura.
Estes são pecados para a morte.  Há pecados não para a morte.  Alguns
exemplos de pecados para a morte: 
1. Para Acã, foi a cobiça;  “E respondeu Acã a Josué, e disse:

Verdadeiramente pequei contra o SENHOR Deus de Israel, e fiz assim
e assim.  Quando vi entre os despojos uma boa capa babilónica, e
duzentos siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de cinqüenta
siclos, cobicei-os e tomei-os; e eis que estão escondidos na terra, no
meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. ...   E disse Josué: Por
que nos perturbaste? O SENHOR te perturbará neste dia. E todo o
Israel o apedrejou; e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los.  E
levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje;
assim o SENHOR se apartou do ardor da sua ira; pelo que aquele lugar
se chama o vale de Acor, até ao dia de hoje.” (Js 7:20-21, 25-26). 

2. Para Corá, foi o pecado de rebelião contra os que estavam em
autoridade;  “E Coré, filho de Jizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou
consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete,
filhos de Rúben.  E levantaram-se perante Moisés com duzentos e
cinqüenta homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação,
chamados à assembléia, homens de posição, ...  E aconteceu que,
acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo
deles se fendeu.  E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas
casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a
todos os seus bens.” (Nu 16:1-2, 31-32). 

3. Para Ananias e Safíra, foi o mentir ao Espírito Santo;  “Mas um certo
homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma
propriedade,  E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher;
e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos.  Disse então
Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que
mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? 
Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder?
Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos
homens, mas a Deus.  E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e
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expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram.” (At
5:1-5, 7-10).  Tem outros exemplos nas Escrituras de pessoas que
foram julgados imediatamente por Deus por causa de um pecado para a
morte. 

VI. O que acontece com nenês quando morrem?  (2 Sm 12:13-23)  “... 22 E disse ele:
Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se DEUS se
compadecerá de mim, e viverá a criança?  Porém, agora que está morta, porque
jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim.” . 
Não é uma injustiça Deus levar um nenê para o céu.  O céu é descrito como “muito
melhor” em Fp 1:23.  Neste caso, o Senhor decidiu levar essa ciança de sete dias para
o céu.  Deus é Deus em todos os seus julgamentos.  Nesta vida, nunca iremos entender
todos os caminhos de Deus ou seus julgamentos.  “Ó profundidade das riquezas, tanto
da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão
inescrutáveis os seus caminhos!” (Rm 11:33).  Uma das coisas que podemos aprender
desta história é que os nenês vão para o céu quando morrem.  Daví concluíu sua
história dizendo, “Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim.”   Para onde Daví foi
quando morreu?  Respondeu essa pergunta em Salmo 23:6, “Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR
para todo o sempre.”   Este é o único versículo na Bíblia que fala desse assunto. 

VII. O que acontece com crianças quando morrem?   “E vossos meninos, de quem
dissestes: Por presa serão; e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o
mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão.” (Dt 1:39).  Este versículo
ensina que crianças bem jovens não tem o conhecimento do bem ou do mal.  Quando
chegam a idade de discernimento (alguns chamam da “idade de responsabilidade”),
precisarão ser salvos de seus pecados.  Já ouví falar de crianças sendo salvos aos
quatro, cinco e seis anos.   “E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.”  (2 Tm
3:15).  Somente Deus sabe essa idade para cada criança.  Cada criança é um pecador,
tendo herdade a natureza pecaminosa de seus pais.  Cada ser humano inclina para o
pecado.  As crianças não precisam aprender as coisas erradas.  Fazem-as por natureza: 
“Alienam-se os ímpios desde a madre; andam errados desde que nasceram, falando
mentiras.” (Salmos 58:3). “Eis que em iniqüidade fui formado, e em pecado me
concebeu minha mãe.”  (Salmos 51:5).   “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.” (Rm 5:12).  Quando as crianças passam de
pecadores por natureza a serem pecadores por escolha, precisam ser salvos.   Desde
que nenhum de nós sabe exatamente quando isso acontece, devemos ensinar nossos
filhos constantemente e pregar o evangelho para elas: “ Ensina a criança no caminho
em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” (Pv 22:6).  “Até a
criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto.” (Pv 20:11). 
“Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes
pequeninos se perca.” (Mt 18:14). “Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes:
Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus. 
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de
maneira nenhuma entrará nele.” (Mc 10:14-15).  Algumas crianças podem ser
amaldiçoadas por Deus ou condenados eternamente: “Então subiu dali a Betel; e,
subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, e
diziam-lhe: Sobe, calvo; sobe, calvo!  E, virando-se ele para trás, os viu, e os
amaldiçoou no nome do SENHOR; então duas ursas saíram do bosque, e
despedaçaram quarenta e dois daqueles meninos” (2Kings 2:23-24). “E vi os mortos,
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grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se
outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam
escritas nos livros, segundo as suas obras.  E deu o mar os mortos que nele havia; e a
morte e o inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo
as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda
morte.  E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de
fogo.”  (Ap 20:12-15).  A palavra “pequeno” (Grego: micros) significa ser pequeno
em estatura ou prestígio. 

VIII. O que acontece com bebês abortados e malogrados?  Existe vinte e cinco lugares
nas Escrituras onde as mulheres gestantes são descrevidas como  “Grávidas:” dezesete
vezes no Antigo Testamento e oito vezes no Novo Testamento.  Damos alguns
exemplos:  “Disse-lhe também o anjo do SENHOR: Eis que concebeste, e darás à luz
um filho, e chamarás o seu nome Ismael; porquanto o SENHOR ouviu a tua aflição.”
(Gn 16:11).  “Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se
formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de
Deus, que faz todas as coisas.” (Ec 11:5).  “Eis que a virgem conceberá, e dará à luz
um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco.”
(Mt 1:23).  Alguns versículos dizem que Deus sabia tudo sobre nós enquanto
estávamos desenvolvendo no útero:  “Antes que te formasse no ventre te conheci, e
antes que saísses da madre, te santifiquei; às nações te dei por profeta.” (Jr 1:5).  “
Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao
encontro.” (Hb 7:10). “Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha
mãe.  Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito;
maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.  Os meus ossos não
te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da
terra.  Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas
foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas
havia.” (Salmos 139:13-16).  Outros versículos parecem dizer que Deus nos conheceu
antes que fomos concebidos no útero;  “Como também nos elegeu nele antes da
fundação do mundo, para que fóssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor;”
(Ef 1:4).  “A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e
os que habitam na terra (cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a
fundação do mundo) se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá.” 
(Ap 17:8).  Veja também Jeremias 1:5. Temos visto claramente que uma criança no
útero é um ser humano.  Então podemos presumir que Deus tomaria para si todos que
são abortivos.  A vida que Deus deu retornará para Ele. Ler Ecclesiastes 3:21 and
Ecclesiastes 12:7. 

IX. O que aconteceu com os santos do Antigo Testamento quando morreram?  Tem
uma frase interesante achado em onze ocasiões no Antigo Testamento. Fala do morto
como  “Congregado ao seu povo.”  Esta frase nunca é usado no Novo Testamento. 
Damos alguns exemplos: “ E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto
de dias; e foi congregado ao seu povo;”  (Gn 25:8).  “E estes são os anos da vida de
Ismael, cento e trinta e sete anos, e ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu
povo.” (Gn 25:17).   “E morre no monte ao qual subirás; e recolhe-te ao teu povo,
como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo.” (Dt 32:50). 
Esta frase tem causado perplexidade entre estudiosos da Bíblia por anos.  Alguns
acreditam que ela apenas significa que o corpo morto torna-se à posse dos parentes
vivos para o enterrar onde quiserem. Outros acreditam que refer-se a uma reunião com
os amados na vida após a morte.  Algumas das novas versões (perversões) não falam
do assunto – meramente tiram as palavras sem explicação.  Matthew Henry em seu
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comentário diz;  “Seu corpo foi reunido a congregação dos mortos, e a sua alma para a
congregação dos abençoados.”  Onde era a reunião dos santos do Antigo Testamento? 
Foi no lugar referido por Cristo em Lucas 16:19-31.  Na leitura note as seis referências
a Abraão:  “(Luke 16:19-31).   Esta palavra “inferno” vem da palavra grega  “Hades”
que significa “o lugar das almas falecidas”.  Aparentemente tem dois compartimentos
que podem ser vistos um pelo outro.  Um compartimento para os condenados, um
lugar de tormentos.  O outro compartimento para os abençoados, um lugar de
conforto.  Os santos do Antigo Testamento eram considerados  “cativos” deste lugar
no coração da terra até que Jesus veio e os tirou na Sua ressurreição.  A alma de Jesus
entrou no inferno (Hades) quando Ele morreu: “ Pois não deixarás a minha alma no
inferno, Nem permitirás que o teu Santo veja a corrupção;” (At 2:27).  “Nesta
previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno,
nem a sua carne viu a corrupção.” (At 2:31).  “Pois, como Jonas esteve três dias e três
noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do homem três dias e três noites no seio
da terra.” (Mt 12:40).   Esta história intrigante sobre Samuel mostra como ele foi
trazido das partes inferiores da terra pelo pedido do Rei Saul com a ajuda da bruxa de
Endor. (1 Samuel 28:11-17). Samuel perguntou;  “Por que me inquietaste” quando foi
chamado.  Parece que estava confortável, descansando.  Isso reconciliaria o
ensinamento de Cristo sobre Hades e Abraão, que estava consolado. 

X. O que acontecia quando os incrédulos do Antigo Testamento morriam?  As
pessoas do Antigo Testamento eram convertidos ou incrédulos (veja Salmos 51:13). 
As verdades que vimos também aplicam-se nesta.  Estas almas também vão para Hades
(inferno) porém, para o compartimento de tormentos onde estava o homem rico (veja
Lucas 16:19-31 novamente).  Os santos do Antigo Testamento foram ressusscitados
quando Jesus ressusscitou dos mortos. Foram para o Céu.  Os pecadores permanescem
no mesmo lugar aguardando a ressurreição para julgamento do Grande Trono Branco.
Não tem qualquer versículo que diz que sairão daquele lugar. 

XI. O que acontece quando os pecadores do Novo Testamento morrem?  Jesus
continuou a ensinar a doutrina do Inferno através de Seu ministério público. Avisava
com avidez as pessoas a arrependerem-se, para ter certeza que não fossem para este
lugar.  “Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão
estará sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a
julgamento do tribunal; e quem lhe chamar: Tolo, estará sujeito ao inferno de fogo.”
(Mt 5:22).  “Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te
convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no
inferno.  E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te convém
que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno”.  (Mt
5:29-30).  “Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, e atira-o para
longe de ti; melhor te é entrar na vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou
dois pés, seres lançado no fogo eterno.  E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e
atira-o para longe de ti; melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois
olhos, seres lançado no fogo do inferno.” (Mt 18:8-9).  “Serpentes, raça de víboras!
como escapareis da condenação do inferno?” (Mt 23:33).  Tem mais versículos.  Os
que morrem nos nossos dias sem Cristo agregam-se aos que morreram na antiguidade
sem fé no Senhor.   Estes estão sofrendo no Inferno,  que é localizado nas partes
inferiores da terra. 

XII. O que acontece quando os santos do Novo Testamento morrem? 
A. Em primeiro lugar os seus corpos vão à cova esperar a ressurreição. Nota as

diferênças entre nossos corpos atuais e nossos corpos ressuscitados:  (1 Co
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15:35-49).  Este novo corpo glorificado será criado no instante do
arrebatamento.  “Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos
dormiremos, mas todos seremos transformados;  Num momento, num abrir e
fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.”  (1 Co 15:51-52).  
(1 Thessalonians 4:13-18).  “o qual transformará o nosso corpo de humilhação,
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem
de até subordinar a si todas as coisas.” (Fp 3:21). 

B. Em segundo lugar o nosso espírito e alma sobem para estar com Deus no Céu
imediatamente depois da morte.  Não há “sono da alma” ou tempo de espera. 
Devemos lembrar que quando Jesus morreu, Seu espírito foi imediatamente
para o Pai.  Jesus nunca cessou de existir.  Seu corpo físico morreu.  Sua alma
e espírito não morreram.  Sua alma foi para o Inferno (At 2:27,31).  Seu
espírito subiu ao Pai. “E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas
mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou.” (Lc 23:46). 
Assim também nosso espírito e alma sobem para Deus imediatamente depois da
morte.  “Quem sabe que o fólego do homem vai para cima, e que o fólego dos
animais vai para baixo da terra?” (Ec 3:21).  “E o pó volte à terra, como o era,
e o espírito volte a Deus, que o deu.” (Ec 12:7).  “Porque para mim o viver é
Cristo, e o morrer é ganho.  Mas, se o viver na carne me der fruto da minha
obra, não sei então o que deva escolher.  Mas de ambos os lados estou em
aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, porque isto é ainda muito
melhor.” (Fp 1:21-23). (2 Co 5:6-9).  Os santos do Antigo Testamento foram
para Hades (Seio de Abraão) para um tempo de repouso.  Falamos sobre isso
no ponto IX.   Os santos do Novo Testamento vão diretamente para o céu
quando morrem:  “E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.” (João
14:3).  (João 17:24).  (2 Pedro 1:11). 

XIII. O que é a segunda morte?   A segunda morte é mencionada em três textos no livro
de Apocalípse:  “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que
vencer não receberá o dano da segunda morte.” (Ap 2:11). “Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda
morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.” (Ap
20:6). “E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja
presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles.  E vi os mortos, grandes
e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro,
que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos
livros, segundo as suas obras.  E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o
inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas
obras.  E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.” (Ap
20:11-15).   A primeira morte é uma morte física, quando o espírito deixa o corpo.  A
segunda morte é uma morte eterna, uma morte espiritual. Sendo banido para sempre
da presença do Senhor num eterno Lago de Fogo.  O inferno será lançado para dentro
do Lago de Fogo. O Inferno é como centro de detenção.  Depois os culpados são
julgados, sentenciados, e lançados para dentro do Lago de Fogo, que é como uma
penitenciária.  Um lugar permanente de detenção.  “Se de fato é justo diante de Deus
que dê em paga tribulação aos que vos atribulam,  E a vós, que sois atribulados,
descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do
seu poder,  Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo;  Os quais, por
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castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder,” (2
Ts 1:6-9).   Isso é uma coisa muito temível e repulsiva a natureza humana.  Nenhum de
nós chega perto de compreênder a santidade completa de Deus e o Seu ódio contra o
pecado e Rebelião. Porém devemos procurar entender dentro do possível esta grande
verdade:  “E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos
cabalmente conhecidos por Deus; e espero que também a vossa consciência nos
reconheça.” (2 Co 5:11).   Quando começamos a entender a extenção da santidade e
perfeição de Deus, adimiramos que Deus deixaria qualquer humano entrar no céu! “E,
se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o
pecador?”  (1 Pd 4:18).  Glória a Deus pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo!
Nós que somos salvos não devemos temer a segunda morte: “Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda
morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.” (Ap
20:6).  

XIV. E a Reencarnação?   A palavra reencarnação vem do prefixo  “re” que significa 
“Novamente, mais uma vez,” e a palavra  “encarnar” que significa “dar um corpo novo
a.”  Ela ensina que a vida continua seu cíclo na forma de muitos corpos diferentes e
muitas mortes diferentes.  A transmigração de almas de alto para baixo e para frente e
para traz é parte dessa crença.  Por exemplo, uma mosca possivelmente foi um humano
ou uma vaca ou um gambá, etc.  Esta doutrina é ensinada no Hinduismo,
Brahamanismo, Buddismo, e outras religiões da “nova-era”.  Em algumas partes do
mundo isso tem levado a prática de um tratamento muito cruél e desumano: um
sistema de casta, onde leprosos e pobres são recusados caridade e atendimento médico
porque eles tem que pagar pelos seus pecados de alguma vida passado ou terão que
sofrer novamente em uma vida futuro. Outras pessoas morrem de fome, adorando
animais que podia lhes servir de alimento, acreditando que os animais poderiam ser
parentes de uma vida passado.  A Bíblia ensina o contrário; “E, como aos homens está
ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,” (Hb 9:27).  Só podemos
morrer uma vez!  Jesus ensinou o que acontece quando as pessoas morrem, “ E
aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e
morreu também o rico, e foi sepultado.  E no inferno, ergueu os olhos, estando em
tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio.” (Lc 16:22-23).  Não há base
Bíblico para a reencarnação. 

XV. Existe uma chance depois da morte?   Uma pessoa pode ser salva depois da morte? 
Existe o Purgatório?  Tem batísmo para os mortos?  Tem uma segunda chance? 
A. Não há chance depois da morte para uma pessoa mudar seu destino eterno. Já

estudamos que uma pessoa vai para o Céu ou o Inferno imediatamente quando
morre (a saída da alma e espírito do corpo.)

B. Existe o Purgatório?  Não há nenhuma referência na Bíblia Sagrada ou Bíblia
Católico que fala de Purgatório (o lugar de purgação.)  Purgatório é uma
doutrina fabricada pelos homens que ensina que a pessoa tem que sofrer pelos
seus pecados por determinado tempo até que são purgados e ele torna-se apto
para o Céu.  A pessoa pode ser ajudado por amigos e parentes vivos que
pagam para  “missas” serem celebrados (Indulgências).  Nada disso está na
Bíblia.  1 Co 3:13-15 é usado as vezes para ensinar o purgatório.  Porém, o
que o contexto diz?  “A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a
declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra
de cada um.  Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse
receberá galardão.  Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o
tal será salvo, todavia como pelo fogo.”   A palavra chave é  “Obra.”   Temos
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aqui uma foto do julgamento do crente no Céu para determinar quais os
galardões que irá receber.  Não é uma purificação de seu corpo por fogo mas
uma prova da obra da pessoa pelo fogo.  Se a obra de uma pessoa for
queimado, sofrerá dano.  Haverá perca de galardão no Céu, porém, não há
perca de salvação.

C. E o batismo para os mortos?  Algumas religiões ensinam que uma pessoa viva
pode ser batizado a favor de uma pessoa morta, seja parente ou amigo. Isso
garante a salvação da pessoa,  mesmo estando morto. Essa doutrina é
especialmente praticada no Mormonísmo. Mormonísmo tem preparado as
geneologias mais completas do mundo por causa desta prática.  Tem uma
mulher Mórmon que já foi batizado mais de 300 vezes para os mortos. 
1. Em primeiro lugar, baptismo não salva nenhuma alma. O Apóstolo

Paulo diz em 1 Coríntios  1:17, “Porque Cristo enviou-me, não para
batizar, mas para evangelizar; não em sabedoria de palavras, para que a
cruz de Cristo se não faça vã.” (Nota: Está é a última vez que a palavra 
“baptizar” é achado na Bíblia.)   Somos salvos por arrependimento e fé
em Jesus Cristo.  No mesmo instante somos batizados por Cristo com o
Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo. “Eu, em verdade,
tenho-vos batizado com água; ele, porém, vos batizará com o Espírito
Santo.” (Mc 1:8).  “Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade,
batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do
que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas; esse
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.” (Lc 3:16). “Pois todos
nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um
Espírito.” (1 Co 12:13).  Não devemos confundir o batismo com água
com o batismo com o Espírito Santo.   O Batismo com o Espírito Santo
é a presença da pessoa do Espírito Santo entrando na pessoa no
momento da salvação.  Jesus é quem batiza.  “Vós, porém, não estais
na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.” (Rm
8:9).  (1 Co 3:16).  O que então é o batismo para os mortos?  Era uma
doutrina falso inventado já nos dias de Paulo para perverter a doutrina
de batismo.  Paulo menciona esta falsa doutrina em I Co 15:29:
“Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se
absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles
então pelos mortos?”  Todo o capítulo de 1 Coríntios 15 é uma defesa
da doutrina da Ressurreição, tanto de Cristo como a nossa.  Tinha
alguns que negavam que existia a ressurreição (Mt 22:23) e os que não
tinham certeza (1 Co 15:35).  Para estes, Paulo estava dizendo, “ Por
que se batizam eles então pelos mortos?”  Paulo estava usando uma
doutrina falso para questionar uma contradição em suas crenças.  Pode
ser comparado como falar a alguém que não acredita no Inferno: “Por
que vocês batizam suas crianças?”  Não estou promovendo pedo-
batismo, apenas usando uma prática falso para desafiar a crença dos
mesmos que o Inferno não existe.  Não há mais chance de salvação
depois da morte.  Temos que persuadir as pessoas nesta vida a crêr no
Senhor Jesus Cristo.  Purgatório e batísmo pelos mortos são doutrinas
falsas.  Não dão a pessoa outra chance.  “Assim que, sabendo o temor
que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos
manifestos a Deus; e espero que nas vossas consciências sejamos
também manifestos.” (2 Co 5:11;  At 26:28; Hb 2:3). 
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XVI. E o Limbo?  Limbo é um ensinamento de algumas igrejas que descreve a morada de
almas justas impedidas de entrar no céu por circunstâncias, como falta de batismo.  É
especialmente usado como o lugar para onde vão as crianças não batizados. Limbo é
na realidade da palavra medieval Latim que significa  “As regiões na fronteira do
Inferno.” Dizemos outra vez, como os ensinamentos sobre purgatório e batismo para
os mortos, não existe nenhuma prova Bíblico que existe tal lugar.  É uma doutrina de
homens.  Nunca foi mencionado por Jesus Cristo ou qualquer de seus Apóstolos.  Para
saber o que acontece com as crianças veja o ponto VI deste estudo. 

XVII. Sobre doação de órgãos?   Doação de orgãos é visto como um ato de caridade para
preservar a vida de outra pessoa.  Não conhecemos nenhuma Escritura a favor ou
contra a doação de orgãos na morte.   Tem um versículo que talvez poderiamos aplicar
a esta questão Isaaías 43:4, “Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste
honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida.”  DE trinta
religiões das quais consegui um relatório, somente ciganos e Shintoistas não aceitam
doação de orgãos.  Até os Testemunhas de Jeová, que são contrários a transfusões de
sangue, permitem transplante de órgãos.  Isso é uma área de liberdade pessoal onde
crentes podem ter opiniões diferentes.  Tem algumas outras questões que são assim: 
(Rm 14:2-7).  Os que tem diferenças de opinião devem respeitar e amar uns aos outros
nestes casos. 

XVIII. Quem tem as chaves da Morte e do Inferno?  Muitas religiões soberbamente
afirmam que são a única igreja verdadeira e o único caminho para o céu.  Todos os
outros vão para o Inferno ou outro lugar.  Um amigo que conhecemos que aceitou
Jesus Cristo como Salvador recebeu uma carta dos Mórmons dizendo que o nome dele
foi tirado do Livro da Vida.  Diziam ter esse poder.  Que a Bíblia diz?  “E o que vivo e
fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da
morte e do inferno.” (Ap 1:18).  Somente Jesus possui as chaves da morte e do
Inferno.  Somente Deus pode destruir a alma e o corpo no Inferno:  “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.” (Mt 10:28).  Não devemos temer o homem. 
Não devemos temer religiões que tentam manter as pessoas dentro delas através da
escravidão e medo.  Jesus Cristo é o únco caminho para o céu.  Somente ELE tem as
chaves da morte e do Inferno.  Nenhum homem ou religião possui estas chaves.  Jesus
será o seu Salvador ou Juiz?  Libertará você ou vai lhe prender?  Conhece Ele como
seu único e suficiente Salvador? 

XIX. A destruição da morte e o seu destino final.   Temos uma promessa em 1 Coríntios
15:26:  “Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.”  A morte é nosso
último inimigo.  Até Satanás será destruído antes da morte:  (Ap 20:10-15).   Depois
que Satanás, a besta, e o falso profeta são lançados no Lago do Fogo, o Inferno
entrega os seus mortos.  Os não salvos estavam presos no Inferno até o dia do
Julgamento.  Suas obras os condenam e seus nomes não são achados no Livro da Vida
do Cordeiro.  São lançados para dentro do Lago do Fogo.  Depois que todas as coisas
condenadas são lançados para dentro do Lago do Fogo, a morte e o Inferno são
lançados para dentro dele.  Achamos que isso quer dizer que o poder da morte nunca
mais estará livre.  O último inimigo da raça humana, a morte, foi destruído.  Os salvos
gozarão dos Novos céus e da Nova Terra.  Uma das promessas da eternidade
abençoada inclui esta: (Ap 21:4).  A última menção da morte está em: (Ap 21:8).  “E
Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem
clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.” (Ap 21:4). 
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