Para Onde Vamos Depois da Morte?
Existe um lugar intermediário entre o Céu e o Inferno?
Quando uma pessoa morre, será que ela fica suspensa, esperando uma ação futura? O dormir citado
em I Cor 15:51 refere se ao estado de uma pessoa entre a vida e a morte?
A palavra “dormir” pode ser usada figurativamente, e é usada assim em muitas ocasiões na Palavra de
Deus. Cristo utilizou-se do uso figurativo em João 11:11-14. O uso da palavra “dormir” em I
Coríntios 15:51 pode ser interpretado pelo resto da sua frase que continua a mesma comparação e usa
a palavra “mortos” (v. 52) para designar os que dormiram (v. 51). O “Dormir” - #2837 - causar
dormir; metaforicamente: morrer (Strong’s). Em I Coríntios 7:39, a palavra “falecer” é a mesma
palavra grega (#2837) traduzida em outros lugares como “dormir”.
O sono é uma atividade praticada pela carne, não sendo praticada pelo espirito ou pela alma. Apenas
aquilo que é mortal precisa de descanso. O que não é mortal não necessita descansar.
A respeito do assunto referente à existência ou não de um lugar intermediário entre o céu e o inferno a
Bíblia diz o seguinte:
•
•
•
•
•
•
•

Eclesiastes 12:7, “E o pó volte à terra, como o era, e o espirito volte a Deus, que o deu.”
Lucas 16:22,23, “E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de
Abraão; e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em
tormentos...”
Lucas 23:43, “E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.”
I Coríntios 15:53, “Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e
que isto que é mortal se revista da imortalidade.”
II Coríntios 5:6-8, “... enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor (Porque andamos
por fé, e não por vista). Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar
com o Senhor.”
Filipenses 1:21, “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.”
Hebreus 9:27, “E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o
juízo,”

Através dos versículos mencionados podemos notar a ausência nas Escrituras Sagradas de qualquer
menção feita a um lugar intermediário entre o céu e o inferno. A Bíblia ensina que após a morte é
imediato estar no céu ou no inferno.
•

O crente tem a esperança de ir para o céu onde não terá que lutar contra a carne e o pecado, dai ser
determinado sono (João 11:11-14) e descanso (Apoc 14:13).
• Para a pessoa que não é crente em Jesus não há esperanças de se chegar ao céu, pois para tal
pessoa resta apenas a condenação e o inferno (Lucas 16:19-31; João 3:36; Apoc 20:11-15).
● A resposta à pergunta (Para onde vamos depois da morte?) é a seguinte: Os que têm os seus
pecados lavados pelo sangue de Cristo, nada os impedem de entrarem imediatamente na presença
do Senhor (II Coríntios 5:6-8; Filipenses 1:21; I Pedro 1:18,19). Os que não têm seus pecados
lavados pelo sangue de Cristo tudo os impedem de entrarem no céu e tudo é razão para ir para o
inferno (Apoc 20:11-15; 21:8,27).
● A reposta à pergunta (Existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno?) é a seguinte: A
Bíblia não mostra um lugar intermediário, ou de suspensão, para alma. Não tendo um exemplo
Bíblico que prove um lugar intermediário, e tendo várias provas da ausência de tal lugar é
confiável afirmar o que a Bíblia afirma: depois da morte, vem o juízo (o juízo é, ou o céu para os
que estão em Cristo, ou o inferno para os fora dEle) como somos instruídos em Hebreus 9:27.
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