De que lado da vida você quer estar?
Pr Celso Martinez
De 02 a 07 de julho
Culto do dia 24 /06 (noite)

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para
distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para faze
Lucas 16:19-31
Obs. Este assunto já foi objeto de reflexão em outra ocasião, e por ser tão sério e urgente, retorno a ele para desafio aos
que ainda não entregaram a vida a Cristo.
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Em todas as culturas há uma inquietação acerca do que vem depois da morte. É milenar, e ultrapassa
as fronteiras de uma religião.
Na curiosidade por saber o que se passa do outro lado desta vida é universal.
Desde aqueles que pensam que não há outra vida após esta vida, e assim vivem-na buscando em toda
forma de prazer, aqueles que acreditam em sucessivas idas e vindas.
No texto em tela, Jesus abre a cortina, escancara as portas da eternidade para que possamos vê-la na
perspectiva de Deus.
É um texto cheio de contrastes: Um rico e o outro pobre; um é sepultado e o outro simplesmente
morre, apontando para uma certa indigência; um vai para o céu e o outro para o inferno.
Esta parábola é única:
1. Somente nesta parábola é citado o nome de uma pessoa.
2. Somente aqui aparece a expressão “seio de Abraão”.
A forma como os personagens são descritos tem um impacto profundo na cultura dos fariseus.
Lázaro: a menção conjunta de migalhas da mesa, feridas e cães lambendo suas chagas, faz com este
homem pareça odioso aos olhos dos fariseus. Eles viam essas coisas como sinais do desfavor de Deus.
Ou seja, o homem nessas condições merecia o inferno.
O homem rico – a simples sugestão de que um homem rico seria excluído do céu, causava
perplexidade aos fariseus, da mesma forma que um mendigo nas condições aqui descritas pudesse
alcançar o céu.

1. A eternidade é uma realidade.
• Ao apresentar esta parábola, Jesus está afirmando não a possibilidade, mas a realidade de uma vida
eterna.
• O que o Senhor Jesus nos disse basta.
• Seio de Abraão – Usada no Talmude (Tora + Mishiná) como “representação do céu”. Uma figura de
linguagem usada por Jesus nesta parábola ilustrando o ‘grande abismo’ posto entre a bem-aventurança
do paraíso e a miséria do hades (cf. Mt 8.11).
• Seio de Abraão – Designação que os antigos hebreus davam ao lugar para onde iam os justos logo após
a sua morte. Acreditava-se que, neste paraíso, localizado na mesma dimensão do Hades, os bons
estariam a desfrutar da companhia de Deus e dos patriarcas até a ressurreição de seus corpos (Lc
16.22,23) – (Dicionário Teológico – Claudionor Corrêa de Andrade – pág. 262 – CPAD – 7ª Edição –
1998). representa a presença de Deus, a eternidade junto de Deus.
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Hades –1Palavra hebraica Sheol e que designa o lugar dos mortos. O mesmo que inferno. É o lugar onde
as almas dos iníquos aguardam o Juízo Final. (Dicionário Teológico – Claudionor Corrêa de Andrade –
pág. 264 – CPAD – 7ª Edição – 1998).
Representa a ausência de Deus, a eternidade separada de Deus.
Hades é lugar de tormento pela ausência de Deus.
•
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1. O inferno é um lugar de tormento. 16:32
2. O inferno é um lugar onde não há consolo. 23-25.
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3. O inferno é um lugar de onde não se pode sair. 16:26
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4. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não pode ser atendido. 27.
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5. O inferno é um lugar de lembrança das oportunidades perdidas. 27-28
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6. O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. 28-30.

2. A eternidade é irrevogável e irreversível. V.26
• O inferno é um lugar de duração eterna. 26
• Se outra coisa não nos motivar a que nos preparemos para a eternidade, deve ficar a certeza dada por
Jesus de que o destino eterno é irrevogável e irreversível.
• Hebreus 9:27-28. “E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim
também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem
pecado, aos que o esperam para salvação”.
• É aqui e agora, enquanto temos o fôlego de vida que decidimos onde vamos passar a eternidade.
• Qualquer tentativa após a morte é absolutamente desautorizada pelo Senhor
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A eternidade é decidida no tempo presente.
Já que a eternidade é uma realidade, resta-nos o preparo.
Ouvir Moisés e os profetas significa ouvir-lhes dizer de Cristo. Todos eles apontaram para Cristo.
“No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri; eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui
agora o dia da salvação”. 2Co 6:2.

Conclusão
1. Você conhece pessoas que ainda não estão prontas para a eternidade?
2. O que você está disposto a fazer nesse sentido?
3. E você, está pronto para o inevitável que é a eternidade?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

