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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): O que você mudaria em sua vida se soubesse que só tem mais 

três meses de vida? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um 

cântico ou colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Salmo 90.10 | Salmo 39.5-6 

 

A Bíblia nos ensina que, depois da morte ainda temos uma eternidade a viver. A Bíblia nos ensina que a 

eternidade com Deus no céu será um lugar de abundância, paz, alegria e ausência de sofrimento. Já, no 

inferno, será uma vida de sofrimento sem fim e sem trégua, lugar de choro e ranger de dentes (Mateus 13.42). 

Sendo assim, precisamos aprender três importantes lições sobre a eternidade: 

 

1ª Lição – Nossas no PRESENTE determinam o nosso destino APÓS A MORTE (Mateus 7.13-14). 

Diferente do que pensam algumas religiões, nós só temos uma vida para determinar onde passaremos a 

eternidade (Hebreus 9.27). Não teremos uma segunda vida para escolhermos entre o céu e o inferno. Pode 

parecer chocante, mas precisamos estar conscientes disto. Muitos só se preocupam com essa vida, como se 

essa vida fosse tudo. Não é. Nossos atos nessa vida definem o destino na eternidade (Apocalipse 20.11-15). 

 

2ª Lição – Precisamos aprender a CONSTRUIR um futuro MELHOR (Lucas 12.13-21). Muitos não 

entendem que o nosso futuro começa a ser construído hoje, pela maneira como vivemos hoje. Muitos vivem 

como se não tivessem amanhã, como se não tivessem futuro; esse raciocínio não é correto. Se hoje você 

escolhe abandonar o pecado e receber a Jesus como Senhor e Salvador está determinando que sua 

eternidade será no céu. Muitas pessoas terão que viver uma eternidade sem Deus no inferno porque 

escolheram viver sem Jesus aqui na terra. 

 

3ª – Cada um de nós é RESPONSÁVEL pela sua ESCOLHA (Deuteronômio 30.19-20). Cada um de nós é 

quem escolhe se quer viver com Deus, se vai obedecê-Lo. Essa escolha precisa ser feita nessa vida, ninguém 

pode fazê-la em nosso lugar. Somos nós que escolhemos se queremos a vida ou morte, céu ou inferno. 

Contudo, a Bíblia nos ensina que não devemos servir a Deus por medo da condenação e sim por amor, por 

aquilo que Jesus fez por nós na cruz. 

 

CONCLUSÃO: Não podemos passar por esta vida sem nos prepararmos para o que todos sabem ser um fato 

inevitável: a eternidade. Muitos não gostam de pensar ou falar sobre a morte, mas viver negando-a não é 

saudável. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo não precisa temer a morte, 

pois Jesus já preparou um lugar para você junto ao Pai nas mansões celestiais. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, 

servindo-a nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1. Nosso TADEL será no dia 01/10 às 20h. Nesta terça-feira não haverá 

célula nos lares. Todos os líderes, aprendizes e hospedeiros precisam estar presentes em nosso treinamento 

mensal. 


