






Na casa de meu Pai há muitos 
aposentos; se não fosse assim, eu lhes 
teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E 

se eu for e lhes preparar lugar, 
voltarei e os levarei para mim, para 
que vocês estejam onde eu estiver. 

             Jo 14.2,3  



Então ele dirá aos que estiverem à sua 
esquerda: Malditos, apartem-se de 
mim para o fogo eterno, preparado 

para o diabo e os seus anjos.  

           Mt 25.41  



Da mesma forma, como o homem está 
destinado a morrer uma só vez e 

depois disso enfrentar o juízo, 

             Hb 9.27 



Deus nos oferece razões pelas 
quais devemos pensar no céu e nos 
adverte e orienta sobre as ocasiões 

em que devemos pensar no céu. 



Por que pensar no Céu? 



Jesus disse: “Tenham o cuidado de 
não praticar suas obras de justiça 

diante dos outros para serem vistos 
por eles. Se fizerem isso, vocês não 
terão nenhuma recompensa do Pai 

celestial.” 

              Mt 6.1 

 



Pensar no Céu é indispensável à  
verdadeira esperança.  

 



A nossa cidadania, porém, está nos céus, 
de onde esperamos ansiosamente um 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder 
que o capacita a colocar todas as coisas 

debaixo do seu domínio, ele transformará 
os nossos corpos humilhados, para serem 

semelhantes ao seu corpo glorioso.  

            Fp 3. 20  

 



Portanto, já que vocês ressuscitaram 
com Cristo, procurem as coisas que 

são do alto, onde Cristo está 
assentado à direita de Deus.  

Mantenham o pensamento nas coisas 
do alto, e não nas coisas terrenas.  

             Col 3.1,2  



Amados, agora somos filhos de Deus, e 
ainda não se manifestou o que havemos de 

ser, mas sabemos que, quando ele se 
manifestar, seremos semelhantes a ele, 
pois o veremos como ele é.  Todo aquele 

que nele tem esta esperança purifica-se a si 
mesmo, assim como ele é puro.  

              1 Jo 3.2,3  

 



Filhinhos, agora permaneçam nele 
para que, quando ele se 

manifestar, tenhamos confiança e 
não sejamos envergonhados 

diante dele na sua vinda. 

           1 Jo 2.28  



Portanto, estejam com a mente 
preparada, prontos para a ação; sejam 
sóbrios e coloquem toda a esperança 
na graça que lhes será dada quando 

Jesus Cristo for revelado. 

             1 Pe1.13  



Quando pensar no Céu? 
 



Enquanto isso, gememos, desejando ser 
revestidos da nossa habitação celestial, porque, 
estando vestidos, não seremos encontrados nus. 
Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e 

nos angustiamos, porque não queremos ser 
despidos, mas revestidos da nossa habitação 
celestial, para que aquilo que é mortal seja 

absorvido pela vida.        2 Co 5.2-4 

 

Quando lidamos com a morte Quando lidamos com a morte 



Eis que eu lhes digo um mistério: nem 
todos dormiremos, mas todos seremos 

transformados,  num momento, num abrir 
e fechar de olhos, ao som da última 
trombeta. Pois a trombeta soará, os 

mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós 
seremos transformados.  

            1 Co 15.51 52 

 

Quando lidamos com a morte 



Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição 
e a vida. Aquele que crê em mim, 

ainda que morra, viverá;  

            Jo 11:25  

Quando lidamos com a morte 



É melhor ir a uma casa onde há luto 
do que a uma casa em festa, pois a 
morte é o destino de todos; os vivos 

devem levar isso a sério! 

              Ec 7.2  

Quando lidamos com a morte 



Foi Deus que nos preparou para esse 
propósito, dando-nos o Espírito como 

garantia do que está por vir.                 

             2 Co 5.5 

Quando lidamos com a morte 



Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um 
pouco de tempo, devam ser entristecidos por 
todo tipo de provação. Assim acontece para 

que fique comprovado que a fé que vocês têm, 
muito mais valiosa do que o ouro que perece, 
mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e 
resultará em louvor, glória e honra, quando 

Jesus Cristo for revelado.                 
             1 Pe 1.6,7  

Quando somos provados 



Amados, não se surpreendam com o fogo que 
surge entre vocês para os provar, como se algo 

estranho lhes estivesse acontecendo. Mas 
alegrem-se à medida que participam dos 
sofrimentos de Cristo, para que também, 
quando a sua glória for revelada, vocês 

exultem com grande alegria. 

            1 Pe 4.12,13  

 

Quando somos provados 



Bem-aventurados serão vocês, quando os 
odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem 
o nome de vocês, como sendo mau, por causa do 

Filho do homem. Regozijem-se nesse dia e 
saltem de alegria, porque grande é a 

recompensa de vocês no céu. Pois assim os 
antepassados deles trataram os profetas.              

              Lc 6.22 ,23 

Quando somos perseguidos 



Pela fé, Moisés, quando já homem feito, 
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, 

preferindo ser maltratado junto com o povo de 
Deus a usufruir prazeres transitórios do 

pecado;  porquanto considerou o opróbrio de 
Cristo por maiores riquezas do que os tesouros 
do Egito, porque contemplava o galardão.        
            Hb 11.24 -26 

Quando somos tentados 



Esta é a minha oração: que o amor de 
vocês aumente cada vez mais em 

conhecimento e em toda a percepção, 
para discernirem o que é melhor, a 

fim de serem puros e irrepreensíveis 
até o dia de Cristo.                                       

             Fp 1.9,10 

Quando temos oportunidade para amar 



Dessa forma o amor está 
aperfeiçoado entre nós, para que no 

dia do juízo tenhamos confiança, 
porque neste mundo somos como ele.  

           1 Jo 4.16b-17  

Quando temos oportunidade para amar 



Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é 
lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto 

do meu trabalho. E já não sei o que escolher! 
Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e 
estar com Cristo, o que é muito melhor; contudo, 

é mais necessário, por causa de vocês, que eu 
permaneça no corpo.  Convencido disso, sei que 
vou permanecer e continuar com todos vocês, 

para o seu progresso e alegria na fé,  Fp 1.21-25 

 

Quando temos oportunidade para servir 



Vocês não sabem que dentre todos os que 
correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? 

Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 
Todos os que competem nos jogos se submetem 

a um treinamento rigoroso, para obter uma 
coroa que logo perece; mas nós o fazemos para 

ganhar uma coroa que dura para sempre.           
            1 Co 9.24-25 

 

Quando temos oportunidade para servir 



CONCLUSÃO 



Não acumulem para vocês tesouros na 
terra, onde a traça e a ferrugem destroem, 
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas 

acumulem para vocês tesouros no céu, 
onde a traça e a ferrugem não destroem, e 

onde os ladrões não arrombam nem 
furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí 

também estará o seu coração. 

             Mt 6.19-21 



Investiremos mais nos valores celestiais. 

Amaremos mais, serviremos mais, aproveitaremos 
mais as oportunidades para pregar o Evangelho. 

 

Alimentaremos a expectativa de sermos revestidos 
da nossa habitação celestial enquanto gememos. 

 Viveremos na esperança da volta de Jesus e não 
colocaremos nosso foco nesta vida. 

Exultaremos com a glória que há de vir quando 
Jesus voltar e não ficaremos entristecidos com as 
provações ou perseguições. 




