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7 Passos até Deus 

 

Lição 1: A importância da sua Alma 

 
Ilustração: O imperador romano Adriano viveu por volta de 120 d.C. Ele 
ainda é considerado um dos maiores Caesars de todos os tempos. Ele era 
incrivelmente ocupado e trabalhador e talvez nenhum homem na história 
tenha construído tantas estruturas arquitetônicas e tenha deixado uma 
marca no mundo como Adriano. Ele ainda estava construindo cerca de 
300 hectares em Tivoli, quando soube que estava morrendo, disse em um 
pequeno parágrafo: “Oh pequena alma que foge, para onde você irá 
agora?”. 

 Muitas pessoas se preocupam mais com o corpo do que com a alma. 

O corpo pode viver por várias décadas, mas a alma vive para sempre no Céu 

ou no Inferno. A alma aparece 473 vezes na Bíblia! (Corpo apenas 154 

vezes). Você recebe sua alma no momento de sua concepção (juntamente 

com a natureza pecadora Salmos 51:5). Sua alma é invisível e vive dentro do 

seu corpo. 

 A sua alma dentro do seu corpo é o verdadeiro você: 

 Sua personalidade, pensamentos, afetos, desejos e sentimentos. 

Gênesis 2:7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em 

suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. 1 Coríntios 

15:45 Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em 

alma vivente; o último Adão em espírito vivificante. Você tem um corpo, mas 

você é uma alma. 

 A. A alma é verdadeiramente você. Ela é invisível e vive dentro do 

corpo. Nosso corpo é apenas um ‘Hotel’, a alma vive temporariamente por 

dentro. No dia da nossa morte, a alma faz um ‘check out’ permanentemente. 

Ilustração: Um pesquisador americano chamado Duncan MacDougall, 
observou 6 pessoas, em fase terminal, antes e depois de morrerem e 
constatou que elas simplesmente perdiam peso assim que faleciam. Aliás, 
o peso que ele supôs pertencer à alma era de 21 gramas. 

 Sua alma é quem ama. Mateus 22:37 E Jesus disse-lhe: Amarás o 

Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo 

o teu pensamento. 
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 A alma é quem sente a tristeza. Mateus 26:38 Então (Jesus) lhes disse: 

A minha alma está cheia de tristeza até a morte; ficai aqui, e velai 

comigo. Sua alma é o centro de seus sentimentos e emoções. 

 

 Sua alma deixa o seu corpo no momento da morte. Gênesis 35:18 E 

aconteceu que (Raquel), saindo-se-lhe a alma (porque morreu)... Atos 

7:59 E apedrejaram a Estêvão que em invocação dizia: Senhor Jesus, 

recebe o meu espírito (alma). Quando a alma deixa o corpo, o corpo 

sem vida não sente mais ou pensa. Tiago 2:26 Porque, assim como o 

corpo sem o espírito (alma) está morto... Há uma alma dentro de você, 

esperando para sair! 

 

 Sua alma não pode morrer. Mateus 10:28 E não temais os que matam 

o corpo e não podem matar a alma... 

 

 Sua alma é mais valiosa do que qualquer coisa que o mundo possa 

oferecer. Mateus 16:26 (Jesus disse) Pois que aproveita ao homem 

ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem 

em recompensa da sua alma? 

 

 Muitas pessoas negligenciam sua alma pelas coisas temporais do 

mundo. Lucas 12:20 Mas Deus lhe disse (ao homem que não foi 

salvo): Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens 

preparado, para quem será? (Vamos deixar tudo para trás). 

 

 Sua alma viverá para sempre no Céu ou no Inferno. Quatrocentos anos 

antes de Cristo, Sócrates, o renomado filósofo grego, bebeu um 

veneno muito forte e se deitou para morrer. “Vamos viver de novo?” 

Seus amigos perguntaram a ele. O filósofo falecendo só pôde 

responder: “Espero que sim, mas ninguém pode saber”. De acordo 

com a Palavra de Deus, você pode saber com certeza! 

 

 Sua alma deve ser “convertida” em algum momento de sua vida. 

Salmos 19:7 A lei do Senhor é perfeita, e refrigera (converte) a alma; 

o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices.  

 

 Você irá para o Inferno se sua alma não se converter. Lucas 16:22-23 

...e morreu também o rico, e (seu corpo) foi sepultado. E no inferno 

(sua alma), ergueu os olhos, estando em tormentos... 
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 Sua alma imediatamente vai para o Céu se foi convertida. 2 Coríntios 

5:6-8 (diz o Apóstolo Paulo) Por isso estamos sempre de bom ânimo, 

sabendo que (nossa alma), enquanto estamos no corpo, vivemos 

ausentes do Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar 

este corpo, para habitar com o Senhor (no Céu). Lucas 16:22 E 

aconteceu que o mendigo (Lázaro) morreu, e (sua alma) foi levado 

pelos anjos para o seio de Abraão (Céu)... Em Lucas 12, Jesus fala 

com Moisés e Elias, que reaparecem na terra centenas de anos depois 

de terem vivido e morrido (suas almas continuavam vivas). Em 1 

Samuel 28, a alma do profeta Samuel está viva e falando do paraíso 

(Céu), anos após a morte de seu corpo. 

 Você pode saber com certeza de que sua alma vai para o Céu: 

 1 João 5:13 Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do 

Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais 

no nome do Filho de Deus. 

 Se sua alma estiver salva, ELA VAI PARA CÉU IMEDIATAMENTE 

APÓS A MORTE. 

 Por favor, considere os seguintes exemplos de Cristãos que 

morreram e foram para o Céu imediatamente: 

 Apocalipse 6:9-10 (João, o apóstolo, tem uma visão do Céu e diz) ...vi 

debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra 

de Deus (mártires)...  E eles estavam vivos e bem e falaram no Reino 

do Céu. E também sabiam o que estava acontecendo na terra. 

 

 Jesus disse ao ladrão na cruz que ele foi salvo pouco antes de sua 

morte. Lucas 23:43 E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje (a 

alma) estarás comigo no Paraíso. 

 

 Hebreus 12:1 Portanto nós também, pois que estamos rodeados de 

uma tão grande nuvem de testemunhas (refere-se à morte de muitos 

Cristãos nomeados no capítulo anterior), deixemos todo o embaraço, 

e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos (sobreviventes da 

terra) com paciência a carreira (vida) que nos está proposta, (há uma 

“grande arquibancada” no Céu de pessoas salvas). 

 

 João 5:24 (Jesus disse) Na verdade, na verdade vos digo que quem 

ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/23/43+
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e não entrará em condenação (inferno), mas passou da morte para a 

vida. (i.e.- na morte a alma de um Cristão vai diretamente para o Céu). 

 

 Filipenses 1:23 (Disse o Apóstolo Paulo) ...tendo desejo de partir 

(desde mundo), e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. 

Além disso, veja Atos 7:59 E apedrejaram a Estêvão que em 

invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito (alma). Como 

todos os Cristãos nascidos de novo, Estevão foi direto para o Céu! 

 

 Jesus foi confrontado por clérigos que não acreditavam na vida após a 

morte. Eles acreditavam que “quando você morre, é o fim”. Falando 

do Seu Pai Celestial, Jesus disse em Marcos 12:27 Ora, Deus não é de 

mortos, mas sim, é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus já 

havia dito aos clérigos que seu Pai Celestial é o Deus de Abraão, Isaac 

e Jacó, que haviam morrido centenas de anos antes, mas suas almas 

continuavam vivas no Céu. 

 Conclusão: 

 Deus deixa bem claro que se alguém foi salvo como a Bíblia diz, esse 

vai direto para o Céu, assim que seu coração parar de bater. Isso é 

determinado antes de morrer. Não há mudança no nosso destino após a 

morte. A Bíblia em seu último capítulo diz: Quem é injusto, seja injusto 

ainda; e quem é sujo, seja sujo ainda; e quem é justo, seja justificado ainda; 

e quem é santo, seja santificado ainda. (Apocalipse 22:11). Cada pessoa 

deve considerar cuidadosamente o futuro de sua alma. Eternidade é para 

sempre! Esta vida é simplesmente um ‘camarim’ para a eternidade. A Bíblia 

diz em Hebreus 9:27 E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, 

vindo depois disso o juízo. Sentença: Céu ou Inferno. Observe também neste 

versículo que não existe reencarnação. Onde passaremos a eternidade é 

determinado antes de morrermos, dependendo de nossa alma ter sido 

convertida ou não. Apocalipse 21:24 E as nações dos salvos andarão à sua 

luz (Céu)...  

 Como obter a salvação será explicado na próxima lição: 

 Novamente você pode ter certeza de que sua alma vai para o Céu: 

 1 João 5:13 Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do 

Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais 

no nome do Filho de Deus. Lembre-se você está a um batimento cardíaco 

para a eternidade. 


