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POR QUE EXISTE A 
MORTE? 

E o SENHOR deu ao homem a 
seguinte ordem: – Você pode comer 
as frutas de qualquer árvore do jardim, 
menos da árvore que dá o 
conhecimento do bem e do mal. Não 
coma a fruta dessa árvore; pois, no dia 
em que você a comer, certamente 
morrerá. (Gênesis 2:16,17)



O PECADO HUMANO 

Mas a cobra afirmou: – Vocês não 
morrerão coisa nenhuma! Deus disse 
isso porque sabe que, quando vocês 

comerem a fruta dessa árvore, os 
seus olhos se abrirão, e vocês serão 
como Deus, conhecendo o bem e o 
mal. A mulher viu que a árvore era 
bonita e que as suas frutas eram 
boas de se comer. E ela pensou 

como seria bom ter entendimento. Aí 
apanhou uma fruta e comeu; e deu ao 

seu marido, e ele também comeu. 
(Gênesis 3:4-6)



A MORTE É A 
CONSEQUÊNCIA DO 

NOSSO PECADO
O pecado entrou no mundo por meio 
de um só homem, e o seu pecado 
trouxe consigo a morte. Como 
resultado, a morte se espalhou por 
toda a raça humana porque todos 
pecaram. (Romanos 5:12)



POR QUE ENTERRAMOS AS 
PESSOAS MORTAS? 

isso até que você volte para a 
terra, pois dela você foi 

formado. Você foi feito de terra e 
vai virar terra outra vez.  

(Genesis 3:19b)



 NÃO LEVAREMOS NADA  
DESTA VIDA

“Como entramos neste mundo, 
assim também saímos, isto é, 
sem nada. Apesar de todo o 

nosso trabalho, não podemos 
levar nada desta vida.” 

(Eclesiastes 5:15)



 

EXISTE VIDA APÓS A 
MORTE?

Portanto, Deus não é Deus de 
mortos, mas sim de vivos, pois 
para Ele todos vivem”.  

(Lucas 20:38) 



VOCÊ SÓ TEM 
UMA VIDA! 

“Cada pessoa tem de 
morrer uma vez só e 

depois ser julgada por 
Deus.” (Hebreus 9:27)



A MORTE DARÁ OS MORTOS 
PARA SEREM JULGADOS

E deu o mar os mortos que nele 
havia; e a morte e o inferno deram 
os mortos que neles havia; e foram 
julgados cada um segundo as suas 

obras. (Apocalipse 20:13)



QUEM MORRE COM CRISTO 
SERÁ SALVO!

Ora, se já morremos com Cristo, 
cremos que também com ele 

viveremos; (Romanos 6:8) E, se 
Cristo está em vós, o corpo, na 

verdade, está morto por causa do 
pecado, mas o espírito vive por 

causa da justiça. (Romanos 8:10)

PERTENCE 
A JESUS 
CRISTO



 JESUS É A RESSURREIÇÃO 

“Então Jesus afirmou: — Eu 
sou a ressurreição e a vida. 

Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá;” 

(João 11:25)



 CRISTO VENCEU A MORTE 
PARA NÓS VIVERMOS

Porque assim como a morte 
veio por um homem, também a 
ressurreição dos mortos veio 

por um homem. 
(1 Coríntios 15:21)

“O último inimigo que será 
destruído é a morte.” 

(1Coríntios 15:26)



VOCÊ CRÊ QUE JESUS 
É A NOSSA ÚNICA 

ESPERANÇA?
Então receba agora a 
ressurreição e a vida:

Senhor Deus, eu creio que seu 
Filho nasceu, viveu, morreu e 
ressuscitou ao terceiro dia. 
Convido Jesus Cristo para 
entrar em minha vida e o recebo 
como meu Senhor e Salvador. 
Eu agradeço por me livrar da 
morte eterna e creio que o 
Senhor irá me ressuscitar em 
Cristo. Amém 



E AGORA?

Você não será condenado!
Você viverá porque crê!
Você vencerá a morte!
Você vai ressuscitar! 

Você está salvo!



A partir de agora você é 
uma nova pessoa e faz 

parte da Família de Deus. 

Descubra o Amor de Deus 
Busque o conhecimento  

Você não está só! 
Comece a sua jornada de 

conhecimento.



Venha para a melhor aventura da 
sua vida! Estude, explore e 

pesquise informações sobre 
Deus, Jesus Cristo, Amor e Fé. 
Use o link, Digitalize o código 
abaixo para iniciar sua jornada 
pelo conhecimento do Criador. 

Faça as lições e desfrute do 
grande amor de Deus.


https://missoesurbanas.com/bem-vindo
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