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SÉRIE DE LIÇÕES PARA A CÉLULA
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LIÇÃO 5

INTRODUÇÃO:

Momento da visão celular: Nosso tema de hoje é o céu. Sabemos que infelizmente ainda há muitos que não irão para 
o céu simplesmente porque ninguém falou pra eles do amor e da salvação de Jesus.  Aproveite o tema de hoje para 
falar de um dos pilares da visão celular: “evangelismo”. Nossa visão é espalhar células por toda a cidade, dando chance 
a que muitos amigos e parentes nossos possa participar e assim conhecer o único caminho para o céu. Através da visão 
celular, todos podem se tornar “pescadores de homens” (Lucas 5.10). Com muitas células e vários Dias do Amigo por 
ano, pescamos com rede ao invés de apenas um anzol. Evangelizar é a maior urgência da célula e da igreja. É a nossa 
missão (Mateus 28.19-20).

INTRODUÇÃO:

A lição de hoje é a última da série “O Povo Mais Feliz Da Terra”. E fecharemos esse conjunto de estudos com chave de 
ouro. Somos o povo mais feliz da terra porque iremos morar no céu! Que grande esperança!

DESENVOLVIMENTO:

Pergunte ao grupo: Para você, o céu existe? Se sim, o que e como ele é?

“Céu” é uma palavra que permeia a Bíblia Sagrada do início ao fim. Em Gênesis 1.1, está escrito que “no princípio Deus 
criou os céus e a terra” e, em Apocalipse 21.1, “então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra 
tinham passado”. Você notou que, em ambos os textos, a palavra “céu” aparece no plural (céus).

Pergunte ao grupo: Por que, em ambos os textos citados, a palavra “céu” aparece no plural?

Em qualquer língua, presume-se, quando algo é descrito no singular, significa que é único, está em uma unidade. Contudo, 
quando descrito no plural, a ideia é que há mais de um, ou muitos. Assim, “céu” aparece em ambos os textos no plural 
porque há mais de um céu, na verdade, de acordo com a cultura hebraica, três.

Pergunte ao grupo: Em sua opinião, quais seriam os três céus existentes?

Para os hebreus, quando Gênesis 1.1 usa a palavra “céus”, está se referindo a três céus existentes:

1. O Primeiro Céu, a Atmosfera, de cor azulada, onde ficam as nuvens, voam os pássaros e os aviões e os nossos olhos 
podem ver;

2. O Segundo Céu, o Universo, de cor preta, onde estão o sol, a lua e as estrelas e os nossos olhos não podem ver sem 
o auxílio de instrumentos;

3. O Terceiro Céu, as Regiões Celestiais, invisível, onde está o trono de Deus, para onde Jesus ascendeu e os mortos em 
Cristo irão.

Entenda, então, que, quando o apóstolo Paulo escreve, em 2Coríntios 12.2, que foi arrebatado ao terceiro céu, isso 
quer dizer que ele foi levado por Deus às regiões celestiais, o mesmo lugar onde iremos morar, após a morte. Na Bíblia 
Sagrada, além de céu e regiões celestiais, o lugar onde iremos morar após a morte também é chamado de “paraíso” e 
“seio de Abraão”.
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Pergunte ao grupo: Quais os dois possíveis destinos dos seres humanos após a morte? Quem irá para o céu?

Além do céu, o outro possível destino dos seres humanos após a morte é o inferno, também chamado de Hades. Pela 
Bíblia, aqueles que estão com Cristo, quando morrem, vão para o céu. Todavia, os que estão sem Cristo, ao morrer, irão 
para o inferno. A Bíblia nada ensina sobre o purgatório, que é uma doutrina católica baseada na tradição, nem sobre a 
reencarnação, doutrina espírita e de outras religiões. Segundo a Bíblia, céu e inferno são as duas possibilidades imediatas 
do pós-morte, apesar de serem temporárias.

Há dois textos bíblicos muitos importantes quando se trata sobre o pós-morte: a narrativa do rico e Lázaro e o diálogo 
entre Jesus e o ladrão arrependido na cruz. Antes de lê-los, contudo, é importante entendermos bem um conceito: a 
morte. A palavra “morte” tem como significado “separação”. Assim, pode-se dizer que há três tipos de morte:

 1. MORTE FÍSICA: separação do corpo do espírito;
 2. MORTE ESPIRITUAL: separação do homem de Deus;
 3. MORTE ETERNA: separação definitiva do homem de Deus.
Para cada um desses tipos de morte, há um contra-tipo de vida:
 1. VIDA FÍSICA: união do corpo com o espírito;

 2. VIDA ESPIRITUAL: união do homem com Deus;

 3. VIDA ETERNA: união definitiva do homem com Deus.

Posto isso, vamos ler os dois textos bíblicos que tratam do pós-morte.

Leitura Bíblica: Lucas 16.19-31 e Lucas 23.39-43

A partir de Lucas 16.19-31, podemos fazer as seguintes afirmações:

• Após a morte, as pessoas vão imediatamente para o céu ou para o inferno (v.22);

• O inferno, para onde vão os injustos, é um lugar de tormento e sofrimento (v.23-24);

• O céu, para onde os justos vão, é um lugar de refresco e consolo (v.24-25);

• Confirmada a morte, estando no céu ou no inferno, não é possível mudar de lugar (v.26);

• No céu ou no inferno, as pessoas estão conscientes de seu estado (v.23-31).

A partir de Lucas 23.39-43, podemos fazer as seguintes afirmações:

 • Vai para o céu aquele que, em vida, arrepende-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo para a sua salvação (v.40-42);

• No céu, o crente está na companhia pessoal de Deus (v.43).

Após essas afirmações, está claro que o céu é um lugar muito melhor para se estar do que o inferno. Contudo, como já 
foi rapidamente dito, essas são habitações temporárias e, por isso, chamadas de Estados Intermediários. O que isso quer 
dizer é que, apesar de irmos para o céu, não ficaremos lá para sempre, assim como os perdidos não permanecerão para 
sempre no inferno. Céu e inferno são lugares do pós-morte, onde pessoas mortas fisicamente estão. A Bíblia diz que, no final 
dos tempos, todos os mortos serão ressuscitados, ou seja, tanto justos quanto injustos voltarão à vida física (cf. João 6.39-
40,44,54; 1Coríntios 15.42-57; Apocalipse 20.4-6). Após isso, todos os seres humanos se apresentarão vivos fisicamente 
diante do trono de Deus e serão julgados por ele (cf. João 5.28-30; Mateus 25.14-46; 2Coríntios 5.6-10; Apocalipse 20-11-
15). Posteriormente, aí sim, irão para suas moradas definitivas, as quais são chamadas de Estados Finais. O estado final dos 
justos é chamado de Nova Terra e o dos injustos, Lago de Fogo.

Sobre a Nova Terra, a Bíblia diz o seguinte:

• “Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança” (Mateus 5.5). A Nova Terra será dada por herança 
àqueles que se humilham e submetem a Deus;

• “De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça” (2Pedro 3.13). A Nova Terra 
é uma promessa de Deus para os crentes e será um lugar perfeito, sem a presença do pecado;

• “Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. Vi a Cidade 
Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 
Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. 
Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não 
haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou” (Apocalipse 21.1-4). A Nova Terra será 
a terra de hoje restaurada, onde Deus habitará com os homens e não haverá maldição e sofrimento.

Sobre o Lago de Fogo, a Bíblia diz o seguinte:

• “Os dois [a besta e o falso profeta] foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre” (Apocalipse 19.20). O 
falso Cristo e o falso profeta serão condenados ao lago de fogo;

• “O Diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso 
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profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre” (Apocalipse 20.10). O Diabo e seus anjos também serão 
condenados ao Lago de Fogo, que é um lugar de tormento eterno;

• “Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes 
não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo” (Apocalipse 20.14-15). A morte e o Hades (ou o 
pecado e o inferno) serão lançados no Lago de Fogo, o qual representa a morte eterna. Os perdidos também serão a ele 
condenados.

CONCLUSÃO:

O Céu é um lugar de refresco e consolo, para onde irão, após a morte, todos aqueles que se arrependerem de seus pecados 
e crerem em Jesus. Lá está o trono de Deus e os mortos em Cristo desfrutarão da companhia de seu Pai e Senhor. Essa é 
uma grande esperança que faz da Igreja o povo mais feliz da terra. Contudo, esse é o Estado Intermediário dos crentes. O 
Estado Final é a Nova Terra, um lugar perfeito, sem pecado, maldição e sofrimento, onde Deus habitará com os homens. 
Assim, iremos viver, de fato, com Deus, eternamente, na Nova Terra.

Pergunte ao grupo: Para onde você iria se morresse hoje? Você tem convicção de que passará a eternidade com Deus na 
Nova Terra?

AVISOS: 

1. Celebração da Ceia do Senhor. Será no próximo Domingo, dia 17 de Julho, nos cultos da manhã e noite. Avise o seu 
grupo para não perder esta benção. 

2. Batismos. Aproveite para dizer que só os batizados participam da Ceia do Senhor. Então, conduza os não batizados 
para fazerem o curso Lidere1 e assim poderem participar plenamente da mesa do Senhor. 

3. Cultos memoráveis da Central. Fale sobre a importância dos Cultos de Celebração e convide sua célula para participar 
também aos Domingos, Quintas-Feiras e Sábados dos cultos de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. 


