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O que acontece a uma pessoa, depois da morte? As tentativas 
feitas para se responder a essa pergunta são muitas. E a maioria 

delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto, 
e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o Céu ou 
para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente 
em outros seres. Em meio a idéias confl itantes, necessitamos obter uma resposta 
produtora de segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus.
     
1. Que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2:7 

Pó da terra, e soprou em seu nariz o           . 
O boneco de barro  passou a ter vida. Portanto,                                         +  
     = alma vivente/ser humano.

2.  Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18:4; Gênesis 46:27; 
Deuteronômio 10:22
Todas as     são minhas. Portanto,   
signifi ca pessoa viva. 

3. O que acontece com a pessoa (alma vivente) quando morre?
a) Corpo volta a ser    Gn 3:19.

b) Espírito, ar ou fôlego de vida, volta para     Ec 12:7.

c) Memória é entregue ao     Ec 9:5.

d) Para onde vai a pessoa (alma vivente) após a morte? Ec 9:5, 10; Jó 7:9, 10.
 (    ) Céu     (    ) Inferno     (    ) Flutuar no espaço     (    ) Sepultura

c) Têm os mortos conhecimento de alguma coisa?  (    ) Sim     (    ) Não
  Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais 

manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus 
anjos disfarçados (2Co 11:13). Ele não deseja que entendamos que a 
oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos.
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4. Quem, unicamente, possui imortalidade? 2Timóteo 6:16
O único que possui imortalidade é       .

5. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Gênesis 2:16, 17
A condição era não     do fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer.

6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5:12; 6:23
O pecado trouxe a     que, por sua vez, passou a todos 
os              .

7. Como Jesus considerou a morte? João 11:11-14 
Jesus afirmou que a morte é um     .

8.  Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura?  
João 5:28, 29; 2Tessalonicenses 4: 16
Até a      de Jesus.
                     

9.  Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 
2Coríntios 15:51-53
Receberão a imortalidade perdida, num                    e fechar de  .

Recapitulação:. Deus fez o homem do                  da terra e soprou nele o  
                            de                           . Então, o homem se tornou                          
vivente. Alma, na Bíblia, é uma      . A morte é um estado de 
inconsciência. Jesus a considerou um     . Os mortos não  
   de coisa alguma. Quando a pessoa morre a mente se apaga.  
O corpo volta a ser                  e o fôlego de vida     Deus.  
Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de    .

Compromisso de fé:

(    )  Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a 
imortalidade devido à desobediência.

(    )  Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na 
segunda vinda de Jesus. 

(    )  Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-
Lhe em tudo e, por ocasião da Sua vinda, receber a imortalidade.
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