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Facilitador quando for estudar o texto não deixe de assistir o CULTO GRAVADO no site da igreja no dia 29/7/2012.
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DISCIPULADO

Em glória refulgente sobre as nuvens o
Senhor Jesus descerá.
Os remidos triunfantes no céu irão
cantar “Venceu o Rei Jesus” !!!

Compartilhe com o grupo

Texto
Hebreus 9:27-28

Sugestão de música
Volume 1
Nº 29 - Vencendo vem Jesus

O que você acha da morte?
E vida eterna, o que é?
Ao homem está ordenado morrer
uma só vez, vindo depois disso o
juízo.

Estatística citada por Billy Graham: “ A cada pessoa, uma morre. A probabilidade é de 100%. De cada 20 pessoas, 20 morrem.
QUE ESTATÍSTICA ASSUSTADORA, MAS REAL.

O sentido da morte é separação. Quando nós fecharmos os olhos aqui nesta vida não houve a extinção da existência, mas
apenas a extinção da existência física. O que vivemos aqui na terra, é uma dimensão da vida chamada temporal, que tem inicio,
tem meio e tem fim. Quando fechamos os olhos não significa que tudo se acabou, apenas houve uma separação.

A Bíblia nos fala de 3 tipos de morte:

1. Morte Física – é a separação que há entre o corpo e a alma. Lucas 16: 22 – Lázaro é uma realidade que alcança a todos.
2. Morte Espiritual – é a separação entre o homem e Deus. É o estado daqueles que estão sem Cristo. Efésios 2:1 Paulo
não está se referindo a uma morte física, mas está se referindo a uma realidade que também alcança a todos. Cristo entrou na
história pra trazer vida àqueles que estão mortos espiritualmente. O mundo jaz no maligno, que está morto espiritualmente e que
precisa da vida que só pode ser gerada mediante a ação do Espírito Santo na proclamação da Bendita Palavra do Senhor.
3. Morte Eterna (ou 2ª morte) – é a separação permanente de Deus na eternidade. João 3:16 - Apocalipse 20:11-15.
Por isso quando a igreja prega o evangelho, não estamos levantando a bandeira de uma religião, nós buscamos proclamar a Palavra
de Deus que nos alerta, que nos adverte. Há o fato de que existe uma eternidade que cada um de nós haverá de enfrentar e é aqui
enquanto temos o fôlego da vida, enquanto podemos ouvir a Palavra, enquanto podemos entender, é que nós decidimos a maior de
todas as questões da realidade humana, que é exatamente esta: “onde vamos passar a eternidade”.
A questão é tão grave que Deus deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, garantindo-nos de forma segura a certeza
de que, em dando a Ele a nossa vida, entramos na eternidade para desfrutá-la na presença bendita do Senhor.
Entre a morte e ressurreição é chamado de “Estado Intermediário”.
O corpo é levado à sepultura, mas o espírito está vivo.

O que acontece no ESTADO INTERMEDIÁRIO ?
Muitos acreditam:

1. Sono da Alma – Que a alma fica dormindo até a ressurreição.
2. Purgatório – Que a alma fica num local, purificando de seus pecados antes de ser admitida à presença de Deus
para desfrutar das bem aventuranças.
3. Reencarnação – Que é um processo de várias vidas.
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Mas a Bíblia diz:

Na perspectiva do Novo Testamento a Bíblia ensina que o “Estado Intermediário” é o seguinte:

1. É um estado de consciência. Lucas 16:19-31.
2. É um estado irreversível. Lucas 16:26.

Vejamos o que a Bíblia diz da vida após a vida daquele que é salvo:
O salvo vai imediatamente à presença de Jesus. É um estado de satisfação, é um estado de alegria. Lucas 23:39-43
1Coríntios 2:9-10 - 2Coríntios 5:1-8 - Apocalipse 14:1-5.
Vejamos o que a Bíblia diz da vida após a vida daquele que não é salvo:
O não salvo vai experimentar a ausência total de Deus. Lucas 16:22-23.
Não há lugar pior do que um lugar onde não há a presença de Deus. A Escritura Sagrada está ensinando que aquele que
não entregou sua vida a Cristo deve saber que entrar na eternidade é ir pra uma realidade de absoluta ausência de Deus.
Isso é extremamente grave. A Bíblia também ensina, no mesmo texto, que o não salvo entra num lugar de tormento.
Lucas 16:23-24-25-28.
Qual o pior tormento que uma pessoa pode experimentar?
O pior tormento é na consciência. Um dos maiores tormento é a culpa, o remorso. A mente em tormento.
Imagine entrar na eternidade e pensar assim: “Meu Deus, eu estou aqui atormentado e poderia estar lá na presença de
Deus”. A palavra grega que traduz o tormento pode ser traduzida também como tortura.
Conclusão: Entregar a vida a Cristo é a decisão mais “URGÊNTE” que uma pessoa pode e deve fazer.
Você está preparado para entrar na eternidade? Qual é o maior bem que temos? É a nossa alma.
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entrar na eternidade sem Jesus é “LOUCURA”.
Se existir alguém em seu grupo que ainda não aceitou a Jesus. Pergunte a essa
pessoa, sem forçá-la, se ela gostaria de aceitar Jesus neste momento.
Se sim, ore com ela desta forma: (Ore e peça que a pessoa repita suas palavras).
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Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Senhor Deus, nesta hora eu
decido entregar meu coração a Jesus. Peço que Ele venha habitar em meu
coração. Senhor Jesus, tens a minha vida, perdoa os meus pecados,
salva-me, transforma-me, eu entrego a ti inteiramente o meu coração.
Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor me
perdoa. Obrigado porque o Senhor me recebe.
Oro em nome de Jesus. Amém.
Não somente o facilitador, mas todos os integrantes do grupo, durante a semana,
tirem um momento para ligar uns para os outros do grupo, principalmente se houver
um novo convertido. Vamos ser uma verdadeira Família em Cristo?

FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno
Grupo a ler estes textos durante a
semana, se possível, ler todo o capítulo
para uma melhor compreensão, pois
são referente ao próximo estudo.

Leitura bíblica da semana para o
próximo estudo:
“O Deus eu trabalha”
Segunda: Isaías 64:4
Terça:
Isaías 64:5
Quarta: Isaías 64:6
Quinta: Isaías 64:7-8
Sexta:
2Crônicas 32:7-8
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