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O Céu e o Inferno
Atividade Nº 1
Ler no grupo Lucas 16:19 a 31. Completar:
a. Lucas 16:22 e 23
“O pobre ____________ e foi levado pelos
anjos para junto de Abraão, na festa do
_____________.
O
rico
também
_______________ e foi _________________.
Ele ___________ muito no mundo dos
___________.”
b. Apocalipse 20:12
“Vi também os ______________ tanto os
________________ como os ______________,
que estavam de pé diante do __________________. Foram abertos _______________, e também
foi aberto outro _________________, o Livro da ____________. Os mortos foram
_________________ de acordo com o que cada um havia ____________, conforme estava escrito
nos ______________.”
c. 2 Coríntios 5:10
“Porque _______________ nós temos de nos __________________ diante de _______________
para sermos ________________ por ele. E cada um vai ________________ o que
_______________, de acordo com o que ___________ de bom ou de mau na sua ____________
aqui na ________________.”
d. Hebreus 9:27
“Cada _______________ tem de ________________ uma ____________ só e depois ser
_____________ por _______________.”
A Bíblia mostra que depois da morte todos serão julgados por Cristo. Quem crê em
Jesus já tem a certeza da vida eterna e estaria com Jesus para sempre no céu. Porém
a Bíblia também fala sobre o inferno: um lugar de sofrimento e separação de Deus,
que foi preparado para o Diabo e os seus demônios. Jesus morreu para que
ninguém precisaria ir ao inferno, porém nem todos aceitem a salvação que Jesus
oferece.

Atividade Nº 2
a. João 5:24
“ —Eu afirmo a vocês que isto é ________________: quem ouve as minhas ______________ e
_____________ naquele que me _______________ tem a ________________ eterna e não será
_______________, mas já passou da _______________ para a ________________.”

b. Romanos 8:38 e 39
“Pois eu tenho a _______________ de que nada pode nos ______________ do amor de Deus: nem
a _____________, nem a ______________; nem os _______________, nem outras
___________________ ou poderes _________________; nem o _______________, nem
o_______________; nem o mundo lá de _____________, nem o mundo lá de _____________. Em
todo o ________________ não há nada que possa nos _____________ do _____________ de Deus,
que é nosso por meio de ______________ _____________, o nosso _________________.”
c. 1 João 5:13
“Eu escrevo essas coisas a vocês que _______________ no ___________ de ____________, para
que vocês ____________ que têm a ____________ ________________.”
Atividade Nº 3
Ler no grupo 1 Tessalonicenses 4:13 a 5:11. Completar:
a. 1 Tessalonicenses 4:13
“Irmãos, queremos que vocês saibam a ______________ a respeito dos que já ________________,
para que não fiquem ____________ como ficam aqueles que não têm __________________.”
b. 1 Tessalonicenses 4:17
“Então nós, os que estivermos ______________, seremos levados nas _____________, junto com
eles, para nos ____________________ com o Senhor no ________. E assim ______________ para
_______________ com o ____________________.”

Cada pessoa tem que escolher ou aceitar ou rejeitar a salvação que está em Jesus
Cristo. Quem aceita a salvação terá a vida eterna com Jesus no Céu, quem rejeita a
salvação continuará separado de Deus para sempre no inferno, que é a verdadeira
morte.
Atividade Nº 4
a. Romanos 6:23
“Pois o salário do _______________ é a _________________, mas o ______________ gratuito de
Deus é a ____________
________________, que temos em _____________ com
__________________ ____________, o nosso ______________.”
b . João 3:16
“Porque Deus ___________ o mundo tanto, que deu o seu único ____________, para que todo
aquele que nele ____________ não _____________, mas tenha a _____________
_____________.”
c. Mateus 7:13 e 14
“— Entrem pela porta _____________ porque a porta _____________ e o caminho
______________ levam para o _____________, e há_____________ pessoas que andam por esse
_______________. A porta ___________ e o caminho _____________ levam para a
_________________, e _____________ pessoas encontram esse _______________.”

