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JESUS E A

vida eterna
V
para destruir a morte. O grande plano da redenção foi executado: Cristo morreu
e ressuscitou, e essa vitória nos assegura que a dor, o pecado e até a morte têm
sobre a vida após a morte? Como, quando e onde veremos nossos queridos que

Sua vez de procurar: João 11:1 a 45. Leia a históra da ressurreição de
Lázaro.
com urgência para curar seu irmão Lázaro. Ele, porém, morreu. Ao encontrar
que o morto voltasse à vida, o que aconteceu para o assombro de todos.
A ressurreição de Lázaro foi uma pequena amostra do que acontecerá no
futuro. Cristo mesmo assegurou: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê
eternamente” (João 11:25).
O que Jesus ensinou sobre a morte nesse relato? De que maneira o fato de pensar
na morte como um sono pode ajudar você a enfrentar essa terrível realidade?

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1. Quem criou o ser humano? Gênesis 1:27
O acaso
Deus
2.
3. O que é a morte? Eclesiastes 12:7
Libertação de uma alma imortal para viver num plano espiritual
4. Qual era o plano de Deus para o ser humano? Gênesis 2:16 e 17
Vida eterna

Vida e morte

5. O que os mortos sabem? Eclesiastes 9:5, 6 e 10

6. Qual foi a mentira da serpente? Como essa mentira se repete hoje? Gênesis 3:4

7. O que é alma e o que acontece com ela? Ezequiel 18:4 e 20
nefesh
ser humano completo e traduz o termo original como “pessoa”.

8.

9. Quando Jesus restaurará para nós a vida eterna? 1 Coríntios 15:21 a 23

O que a Bíblia diz sobre a vida restaurada
• Jesus foi claro ao dizer que a vida está apenas Nele (João 3:16; 11:25; 14:6).
• Jesus prometeu ressuscitar os que creem Nele (1 Tessalonicenses 4:13 a 18).

Corpo inerte
(feito do pó)

Fôlego de vida
(vindo de Deus)

Alma vivente
(ser vivente)

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé:
da ressurreição dos justos. Por isso, comprometo-me a viver na companhia
de Cristo.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

1

Atos 17:30 e 31

2

Romanos 8:31 a 39

3

1 Coríntios 15:1 a 19

4

1 Coríntios 15:20 a 28

5

1 Coríntios 15:29 a 34

6

1 Coríntios 15:35 a 46

7

1 Coríntios 15:47 a 58

RELACIONAMENTO
ou em seu pequeno grupo como se sentiu ao aprender que os mortos estão
dormindo e não sofrem mais. Como isso alterou sua ideia da volta de Jesus?

as pessoas precisam apenas da sua presença. Porém, tão logo quanto possível,
compartilhe com essa pessoa a esperança da ressurreição em Cristo.
MISSÃO
Continue orando por seus amigos e compartilhe com eles este estudo bíblico.

Amigos

Necessidades

ALÉM DA MORTE
Reflita sobre a morte e o que vem depois dela. Acesse adv.st/alemdamorte
e tire suas dúvidas.

