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João 5:24 - Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê 

naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas 

passou da morte para a vida. 

Introdução: Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral, antes 
da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte 
— na eternidade — do que aqui. A terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o 
vestibular para sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes 
do jogo; a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é o grande 
ensaio da Eternidade. “O tipo de vida que você vive aqui com Deus. Vai 
determinar o tipo de vida que você vai viver na eternidade”.  
Pergunta: Se você vive uma vida afastado de Deus hoje, por que você acredita que 
na eternidade você viverá perto de Deus? 
Vejamos algumas razões para crermos na vida eterna: 
1º Nenhum de nós planeja morrer - Eclesiastes 3:11 - Tudo fez formoso em seu 

tempo; também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa 

descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Você pode até pensar 
na morte, mas seus planos estão na vida. Isso por que Deus nos fez para sermos 
sua Imagem e semelhança. E Deus é Eterno. 
2º Seu corpo está envelhecendo, mas você sempre se sentirá vivo –  Algumas 
pessoas só descobrem que não são mais as mesmas, quando precisam subir uma 
escada. Ou correr para pegar uma condução. Não cabeça parece que vai dar. Mas 
o corpo não responde da mesma maneira. II Co.4:16 - Eis porque nunca 

desanimamos. Embora os nossos corpos vão morrendo a força interior que temos no Senhor 

vai crescendo dia a dia. 

3º A vida aqui, comparada com a eternidade, parece um piscar de olhos – Tiago 

4:14 - Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa 

vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Nós vamos 
passar mais tempo na eternidade do que aqui. Aquilo que possui valor aqui, na 
eternidade não tem valor. Um bom exemplo disso é o tempo. Aqui na terra ele é 
de grande valor. Mas na eternidade ele é contado de outra forma. O tempo na 
eternidade tem outro nome, o nome dele na eternidade é: Kairós.  – pesquise 
sobre essas duas palavras: Kronos e Kairós. 
 
Conclusão: Se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece 
apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na terra, determinará 
seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de 
Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. 
Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você 
passará a eternidade separado de Deus. 
C. S. Lewis disse: “Existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus ‘Seja feita a 
sua vontade’ e aqueles a quem Deus diz ‘Então tudo bem, faça do seu jeito’“. 
Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois 

escolheram viver sem ele aqui na terra. 

 

 

 

 

Quebra gelo: Quantos anos 

você gostaria de ter agora? 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você acredita que tem 

vida com Deus? 

2º Como você espera 

melhorar seu 

relacionamento com Deus? 

3º Se hoje você morresse, 

onde passaria a 

eternidade? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

26/10 – Treinamento de 

Lideres e Culto Regional 

31/10 – Culto do GCEU 

Multiplicação 

 

 

Um Grande 

Ensaio! 
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