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Introdução
O assunto Céu e a vida após esta normalmente
geram sentimentos conflitantes. Muitos de nós
consideramos o Céu um lugar maravilhoso onde
seremos felizes eternamente. No entanto, é automático
equipararmos a nossa transferência — ou de alguém
que nos é querido — para a próxima vida a um grande
infortúnio, como se o Céu fosse um lugar terrível que
devêssemos evitar pelo máximo de tempo possível!
Esperamos que esta coletânea de reflexões, relatos
pessoais, histórias, versículos e poemas animem a
sua fé de que o Céu é um lugar muito real, onde
cada um de nós pode encontrar amor incondicional
e realização total.
Termos certeza de um lar eterno no futuro ajudanos muito a suportar os revezes da vida e, como
disse Shakespeare, “nos torna celestiais”. Essa
certeza também possibilita-nos embarcar nessa
jornada final com “a alegria que uma criança sente
quando bate o sinal na escola”, como comparou um
certo homem de fé.
VISLUMBRES DO CÉU
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Saudades do Céu
Com certeza não é errado pensarmos
no Céu e falarmos sobre ele. Gosto de
descobrir o máximo possível sobre o
Céu já que é lá que pretendo passar a
eternidade. Se eu fosse me mudar para
outro lugar neste país e ali estabelecer
residência, me informaria sobre o
clima, a vizinhança — tudo, na
verdade, que eu pudesse saber sobre o
local. Se em breve você fosse emigrar,
também pensaria assim.
Bem, logo logo todos nós vamos
emigrar. Vamos passar a eternidade
em um outro mundo… Não é natural
pesquisarmos, ouvirmos e querermos
saber quem já está lá e qual o caminho
que devemos seguir?
DWIGHT L. MOODY
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Saudades do Céu
Com certeza me parece uma boa idéia falar sobre o Céu,
refletir e ler sobre ele, porque, afinal de contas, é lá que
vamos passar a eternidade. É um lugar importante, vai
ser o nosso lar para sempre, então é natural querermos
saber como é e como vamos ser quando chegarmos lá.
DAVID BRANDT BERG [DBB]

Podemos desfrutar
o Céu agora e ter
metade do deleite
com antecedência,
só esperando essa
hora chegar, pensando e lendo a esse
respeito, e aguardando ansiosamente
por ela.
VISLUMBRES DO CÉU
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Saudades do Céu

Se Deus fez este mundo tão belo assim
Que é cheio de morte e pecado,
Imagine o esplendor sem fim
Que no Paraíso será encontrado.

Céu:
o tesouro da
vida eterna.
WILLIAM
SHAKESPEARE

JAMES MONTGOMERY

O amor reina no
campo, na corte, numa
flor — porque o amor
é o Céu, e o Céu é
amor.
LORD BYRON
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Saudades do Céu

Chegando ao fim da sua vida, John Newton
exclamou: “Ainda encontro-me na terra dos
moribundos; em breve estarei na terra dos
viventes”.

O cientista britânico, Michael Faraday (1791-1867) é
considerado um dos maiores físicos do mundo. Quando lhe
perguntaram a respeito das suas especulações sobre a vida após
a morte, ele respondeu: "Especulações? Não sei dizer nada
sobre especulações, pois me apóio em certezas. Sei que o meu
Redentor está vivo e, como Ele vive, eu também viverei".
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Saudades do Céu

É um lugar lindo.
ÚLTIMAS PALAVRAS DE
THOMAS EDISON

O Dr. Werner von Braun, famoso por sua participação na fase inicial do programa
espacial americano, declarou ter razões "puramente científicas" para acreditar na
vida após a morte. Ele explica: "A Ciência descobriu que nada pode desaparecer sem
deixar vestígio. Não existe extinção na natureza, apenas transformação. Se Deus
aplica esse princípio às partes mais minúsculas e insignificantes do universo, será
que não faz sentido presumirmos que o aplica também à Sua obra-prima, a alma
humana? Sem dúvida."
6
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Saudades do Céu
Não existe dor na Terra
que o Céu não possa sarar.
THOMAS MOORE

Pode ter
certeza de
que assim
como uma
hora é apenas
uma parte do
dia, a vida na
Terra também
é apenas
uma parte da
eternidade.
C.L. ALLEN [CLA]
VISLUMBRES DO CÉU
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Saudades do Céu
No Céu não há cemitério.
Imagine — pisar na praia,
e ver que é o Céu!
Segurar a mão de alguém
E ver que é a mão de Deus.
Respirar um novo ar,
e ver que é celestial.
Ficar revigorado,
e ver que é imortal.
Passar por grandes tempestades
E chegar a uma calmaria eterna.
Acordar e ver que chegou ao seu Lar.

8
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Saudades do Céu

Pensar no Céu nos inspira
e incentiva a inclinar nossa
mente mais às coisas do alto, a
percebermos que o Céu existe e é
onde vamos viver de verdade.

A expectativa
do Céu
facilmente
nos faz vibrar,
nos deixa
emocionados e
ansiosos para
chegarmos lá.
Vai ser como o
Natal para as
crianças, só que
o melhor Natal
que já tivemos!
DBB

DBB
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Saudades do Céu
Onde é que existe um país sem pecado, crime,
desordem, matança, doença, morte, dor ou pesares?
O Céu é um país onde não existe nada que é comum
em qualquer país, pois na terra de Deus não há
barreiras, muros nem cortinas divisórias; não há
racismo nem soldados, porque não há guerras; não
há policiais porque não há crime nem pecado; não há
funerárias porque não há túmulos; não há médicos
porque micróbios, febres, pestes e enfermidades
inexistem; não há ladrões porque não há trevas.
Quem não anseia por este lugar muito melhor e mais
aprazível, onde não existem bêbados, separações,
lares divididos, prisões, hospitais, mendigos nem
cegos, surdos, mudos ou pessoas carentes? Que país!
Não dá vontade de ir para o Céu?
H. LOCKYER

10
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Saudades do Céu

O Céu e
o mundo
espiritual
são muito
mais reais,
lindos e
duradouros
do que o
mundo
físico que
podemos
ver neste
momento.
DBB
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Saudades do Céu

O Céu vai ser
como esta vida, só
que melhor. Vai
ser como esta vida
com todas as suas
alegrias, belezas e
prazeres, mas sem
as desvantagens —
com todos os
pontos positivos, e
sem nenhum dos
negativos.
DBB
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Saudades do Céu

O Céu é um lugar lindo,
repleto de gente linda desfrutando de uma vida
maravilhosa!
DBB

No Céu você vai ter praticamente tudo o que quiser.
É o lugar onde todos os seus desejos se realizarão —
se forem bons. Faça o seu pedido agora!
DBB

Quanto mais desejarmos
o Céu, menos cobiçaremos
as coisas da Terra.
DBB
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Saudades do Céu
No Céu não há cansaço ou tristeza,
Não há dor nem desilusão,
Corações partidos não existem,
Alegre é toda a canção.
As nuvens do horizonte terreno
Jamais veremos lá,
Pois só haverá gozo e luz
Nunca mais vamos chorar.
Não pagaremos aluguel pela nossa morada,
Impostos e taxas jamais serão cobradas.
Nossas roupas permanecerão intactas,
Serão sempre belas e refinadas.
Fome e sede nunca teremos,
Nem desalento ou pobreza,
Pois todos que formos para o Céu,
Partilharemos da sua riqueza.
F.M. LEHMAN
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Saudades do Céu

Se realmente entendêssemos o Céu,
ficaríamos bem infelizes e insatisfeitos com
a vida na Terra e nos rebelaríamos contra
as limitações terrenas. Se o víssemos não
agüentaríamos a vida aqui. É por isso que o
Céu é eterno, porque depois que chegamos
lá é inconcebível pensar em ir embora.

O Céu é
uma morada
permanente…
um lugar onde
desfazemos
as malas e
ficamos para
sempre…
Que incrível
pensar em
acordar no
Céu e ver que
chegamos à
nossa casa!
CLA

CLA
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Vida após a Vida!

A morte não extingue a luz;
apenas desliga o abajur porque
o dia raiou.
RABINDRANATH TAGORE

Acreditemos que quando a morte chegar — e,
mais cedo ou mais tarde, ela virá para todo ser
humano — podemos ter certeza de que será
como um amigo guiando-nos carinhosamente
ao lar, o Céu, onde passaremos a eternidade.
CLA

Deixar esta
vida é como
passar de
um cômodo
para outro
e fechar a
porta.
DBB

16

VISLUMBRES DO CÉU

Vida após a Vida!

Viver é morte; morrer é vida. Deste lado do túmulo nós somos exilados, do
outro somos cidadãos; deste lado somos órfãos, do outro, filhos; deste lado
somos cativos, do outro, homens livres; deste lado estamos disfarçados, somos
desconhecidos; do outro somos revelados e proclamados filhos de Deus.
HENRY WARD BEECHER

A morte é apenas a transferência
de uma prisão para um palácio.

O que nós
denominamos vida
é uma jornada para
a morte. O que
denominamos morte
é o portão para a
vida.
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Vida após a Vida!

Estou na praia. Um barco
desfralda suas velas brancas
à brisa da manhã e parte em
direção ao alto mar. Fico
observando até perdê-lo de
vista no horizonte, e alguém ao
meu lado diz: “Ele desapareceu.”
Desapareceu? Eu é que não
posso mais vê-lo. No exato
momento em que alguém faz
essa declaração, outros observam
o barco chegar e outras vozes
começam a bradar alegremente:
“Ele chegou!” Assim é a morte.
HENRY SCOTT HOLLAND

Morrer é ir
viver em uma
outra casa.
CLA
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Vida após a Vida!

O seu corpo não é a sua
verdadeira pessoa, apenas a
casa física onde você reside.
A sua verdadeira pessoa é
o seu espírito, que vai viver
eternamente.
DBB

Este mundo deve ser comparado a um
pórtico; o mundo por vir a um palácio.
O TALMUDE
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Vida após a Vida!

“Do pó vieste, ao pó retornarás”, não se refere à alma.
H.W. LONGFELLOW

Deus remirá a minha alma do poder da
morte, certamente me receberá.
SALMO 49:15
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Vida após a Vida!
O cartunista Arthur Brisbane certa ocasião desenhou uma grande
quantidade de lagartas pesarosas carregando um casulo vazio para o seu
local de repouso final. As pobres lagartas, angustiadas, vestidas de luto,
choravam, enquanto uma linda borboleta sobrevoava feliz acima de todas
as desgraças e podridões da Terra, livre para sempre da casca terrena.
Desnecessário será dizer que Brisbane tinha em mente o típico funeral,
e procurou transmitir a idéia de que quando um ente querido falece, é
tolice ficarmos nos lembrando apenas do casulo e nos concentrarmos nos
restos mortais, esquecendo-nos da bela borboleta.

Um soldado disse:
"Quando eu morrer,
não dêem o toque
de silêncio, mas sim
o da alvorada — o
raiar do dia, a ordem
para despertar."
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Vida após a Vida!
O corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a
capa de um velho livro, com as páginas rasgadas
e as letras e a douração gastas, se encontra aqui…
Mas a Obra em si não se perderá, pois ressurgirá,
como ele acreditava, numa edição nova e mais
bonita, com correções e emendas feitas pelo
Autor.
EPITÁFIO DE BENJAMIN FRANKLIN

O último inimigo
que há de ser
destruído é a
morte.
1 CORÍNTIOS 15:26
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Vida após a Vida!

Não devemos temer a morte, mas sim aguardá-la
com expectativa. É claro que não devemos precipitála, já que o suicídio é uma terrível rendição e derrota
da pior espécie. Mas se tivermos paciência para
esperar e morrer quando Deus achar melhor, na
hora determinada por Ele, vai ser o dia pelo qual
estaremos mais agradecidos. Vamos chegar ao nosso
lar celestial e ver que tudo valeu a pena!
DBB

A morte nesta vida é apenas uma formatura deste curso.
É a nossa libertação, nossa formatura, nossa promoção.
As aulas terminaram! Terminamos este
curso e passamos para o próximo.
DBB
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Vida após a Vida!

Quando Cristo me chamar para Casa eu irei feliz
como uma criança voltando para casa no final das aulas.
ADONIRAM JUDSON, PRIMEIRO MISSIONÁRIO CRISTÃO NA BIRMÂNIA

Apesar de termos tanto pelo
que viver nesta Terra, existe
ainda mais para o que se
viver na próxima vida. A
morte não tira a vida da
pessoa, a enriquece.
CLA
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Vida após a Vida!

Eu sou a
ressurreição e
a vida. Quem
crê em Mim,
ainda que esteja
morto, viverá.
E todo aquele
que vive e crê
em Mim, nunca
morrerá.
JESUS, JOÃO 11:25,26
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Certa vez, Moody, o grande evangelista,
declarou, da maneira alegre que lhe era tão
peculiar: "Um dia vocês vão ler nos jornais
que D. L. Moody, de East Northfield,
morreu. Não acreditem absolutamente!
Naquele momento eu estarei mais vivo do
que agora. Terei ido para o alto, só isso;
estarei livre desta velha casa de barro e irei
para uma casa imortal, para um corpo que
a morte não consegue tocar".
25

Vida após a Vida!
Porque Eu vivo, vós
também vivereis.
JESUS, JOÃO 14:19

Senhor, quando a minha lida findar
Não me permita aqui continuar,
Com forças exauridas,
Durante horas esquecidas,
Um obreiro sem serviço num mundo atarefado.
Mas com uma só palavra,
Chame-me para o Seu lado,
E eu irei,
Bem feliz,
Sim, bem feliz
Eu irei.
JOHN OXENHAM
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Vida após a Vida!

O apóstolo Paulo disse: "As coisas
que se vêem são temporais, e as
que não se vêem são eternas" (2
Coríntios 4:18). O físico morre,
mas o espiritual é eterno.
DBB

Eu só vou viver
quando vir a Deus;
e quando O vir,
jamais morrerei.

Deus não é o Deus de mortos,
mas de vivos.
JESUS, MATEUS 22:32

JOHN DONNE
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Vida após a Vida!

Jesus disse: "O Reino dos Céus é semelhante ao
grão de mostarda" (Mateus 13:31). Assim como
da semente brota vida, também desta vida brota
outra, ela não é o fim, apenas o início. Depois que o
espírito é libertado do corpo, nossa vida continua.
CLA
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Vida após a Vida!
Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo
se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma
casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
2 CORÍNTIOS 5:1

Jesus disse: "Vou
preparar-vos lugar"
(João 14:2). Nós não
entramos na próxima
vida como estranhos.
Estão nos esperando
e preparados para nos
receber. Estão desejosos
que cheguemos.
CLA
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Consolo e refúgio
O Salmo 23 é sempre
um grande consolo em
tempos de necessidade.
Assegura-nos que
o Senhor jamais Se
afastará de nós ou nos
deixará sem consolo.
Mesmo que andemos
pelo vale da sombra
da morte, o Senhor
diz que vai estar do
nosso lado. Ele vai
nos acompanhar
nesse momento, nos
consolar e encaminhar
a uma nova vida que
será eterna.
DBB
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Consolo e refúgio
O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranqüilas.
Refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum
Porque Tu estás comigo;
A Tua vara e o Teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Unges a minha cabeça com óleo; o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,
E habitarei na casa do Senhor para sempre.
SALMO 23
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Consolo e refúgio
Com a morte, a alma, liberta das dores,
do cansaço, de doenças e das limitações
do corpo, começa a vida suprema. A
morte é o princípio da vida suprema.
CLA

Deus oculta dos homens
a felicidade da morte
para eles poderem suportar a vida.

32
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Consolo e refúgio

Onde está, ó
morte, o teu
aguilhão?
Onde está, ó
morte, a tua
vitória?
1 CORÍNTIOS 15:55

VISLUMBRES DO CÉU

33

Não haverá mais lágrimas
Você consegue imaginar um mundo onde não existe
mais morte nem sofrimento, fome, medo ou dor?
Um mundo onde não há lágrimas nem doenças,
um mundo onde tudo é alegria e prazer?
Uma sociedade onde todos trabalham juntos
em harmonia, cooperação e amor? O Céu é assim!
DBB
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Não haverá mais lágrimas
Graças a Deus pelo Céu!
Lá é onde tudo será
endireitado e acertado!
DBB

No Céu nós vamos
entender a razão de
nosso sofrimento na
Terra. O apóstolo Paulo
explicou: "Agora vemos
em espelho, de maneira
obscura; então veremos
face a face. Agora
conheço em parte;
então conhecerei como
também sou conhecido
[de Deus]"
(1 Coríntios 13:12).
DBB
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Não haverá mais lágrimas

Um dos mais lindos
versículos da Bíblia sobre
o Céu é o versículo
quatro do capítulo 21
do Apocalipse. João diz:
"Deus enxugará de seus
olhos toda a lágrima. Não
haverá mais morte, nem
pranto, nem clamor, nem
dor, pois já as primeiras
coisas são passadas".
DBB
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Não haverá mais lágrimas
A razão primordial do
Céu é aliviar-nos do
sofrimento, da dor, da
morte e da tristeza que
o mal da humanidade
trazem ao mundo. É por
isso que Deus diz que
no Céu não haverá mais
tristeza nem dor, morte
ou pranto.
DBB

Em breve, ao despontar a gloriosa
aurora que é o Céu, todos os
desapontamentos, esperanças não
realizadas e experiências difíceis
e terríveis serão esquecidas e
desvanecerão como um sonho ruim!
DBB
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Não haverá mais lágrimas
Não haverá mais
perigo, poluição
nem destruição; não
haverá nenhuma
dessas coisas que
tanto nos prejudicam
hoje em dia. Tudo
será celestial, lindo e
natural, como quando
Deus criou a Terra.
Ali os ímpios
cessam de
perturbar, e
ali repousam
os cansados.

DBB

JÓ 3:17
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Não haverá mais lágrimas
A sociedade celeste será bem governada, com eqüidade, e
haverá liberdade, paz e abundância. Todos serão felizes.
Isaías profetizou que nessa época as pessoas "converterão as
suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não
levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a
guerra" (Isaías 2:4).
DBB

O único lugar onde vamos ter
alívio total da dor é no Céu.
DBB
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Reencontro com entes queridos
Uma das melhores coisas sobre o Céu é
que lá nos reencontraremos com nossos
entes queridos que faleceram. Será a maior
reunião de família que já existiu, com
nossos amados, parentes e antepassados
reunidos no mesmo lugar, ao mesmo tempo,
festejando. Finalmente todos juntos!
DBB

No Céu não existe
“adeus”.

40
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Reencontro com entes queridos
Muitas vezes as pessoas me dizem: "Sr.
Moody, o senhor acha que nós vamos
nos reconhecer lá no Céu?" Muitas vezes
é uma mãe que perdeu um filho e que
gostaria de vê-lo novamente. Às vezes é
uma criancinha que perdeu a mãe, o pai,
e que quer reconhecê-los no Céu. Existe
um versículo nas Sagradas Escrituras
que responde a esta pergunta: "Eu me
satisfarei" (Salmo 17:15). É a única
coisa que me interessa. O meu irmão
que foi para o alto o outro dia eu hei de
ver, porque me satisfarei. Lá em cima
veremos novamente todas as pessoas que
amamos aqui na Terra, e se as amamos
aqui, as amaremos dez mil vezes mais
quando nos reencontrarmos lá.
DWIGHT L. MOODY

Se você tem alguém querido no Céu
que gostaria muito de ver, não se
desespere, pois se reencontrarão. A
voz que você adorava ouvir, você
ouvirá novamente. A pessoa de quem
você era próximo na Terra continua
igual, e vocês se reconhecerão
imediatamente ao se reverem, e nunca
mais se separarão. O seu ente querido
está apenas “perdido por um tempo”.
H. LOCKYER
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Reencontro com entes queridos
Após a morte não somos
espíritos desencarnados.
Em algum lugar na
maravilhosa criação de
Deus existe um lugar onde
podemos nos reencontrar
com aqueles que amamos e
perdemos por um tempinho.
CLA

O apóstolo João nos lembra que "todo o amor é
de Deus", e como o amor não pode ser enterrado
num caixão, os lindos relacionamentos que
tivemos na Terra recomeçam na casa do Pai lá no
alto, onde nós, como membros da mesma família,
vivemos juntos em perfeita harmonia.
H. LOCKYER
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Reencontro com entes queridos
Minha querida filha
Minhas c ondolências. Perdemos alguém muito querido e
importante para nós, mas é a vontade de Deus e da natureza
que nos despojemos deste corpo mortal, quando chega a hora
da alma entrar na verdadeira vida. Esta é uma fase de formação,
uma preparação para a vida.
O homem só nasce completamente depois que ele morre. Por
que então deveríamos lamentar o fato de uma nova criança ter
nascido entre os imortais? Por que lamentar o fato de um novo
membro ter entrado para a feliz sociedade dos imortais?
É uma grande gentileza e bondade de Deus emprestar-nos corpos.
Quando eles deixam de cumprir o propósito para o qual foram
criados, se tornam um peso e passam a nos atrapalhar em vez de
ajudar, também é gentileza e bondade haver uma maneira de nos
desfazermos deles.
A morte é dessa maneira. … Por que nós dois deveríamos
lamentar o ocorrido, se em breve passaremos por isso também, e
sabemos onde encontrar aquele que amamos?
TRECHO DE UMA CARTA DE BENJAMIN FRANKLIN PARA A VIÚVA DE SEU
IRMÃO JOHN, EM 22 DE FEVEREIRO DE 1756
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Reencontro com entes queridos

Para mim, parece tão perto,
Aquele desconhecido país, o Além;
Mas não desconhecido, porquanto é certo
Que se tornou o lar daqueles a quem quero bem.
Com eles lá, parece conhecido e fascinante,
Pois amigos viajando acercam países distantes.
Então para mim a morte não tem aguilhão,
E o túmulo perdeu a sua vitória;
É atravessar, sustendo a respiração
E olhando firme, uma linha divisória,
E encontrar aqueles que amamos do outro lado,
Mais lindos e preciosos nesse lugar dourado.
ELLA WHEELER WILCOX
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Reencontro com entes queridos
Eu não me resigno a
acreditar que corações
amorosos estão
confinados a ficar
debaixo da terra.
EDNA ST. VINCENT MILLAY

Eu não sei como o Céu é; mas há muito eu sonho com suas colinas
violetas e seus campos de luz florescendo com uma beleza imortal;
com seus regatos de risos e rios de canções, com seu palácio de
amor eterno. … Há muito eu sonho com torres de opala e cúpulas
lustrosas; mas por que pensar em portão de pérola ou rua de ouro,
se vou poder reencontrar os que amo e que fui abençoado de ter
aqui, e ver os rostos glorificados de meus pais e do meu irmãozinho
que se foi antes de mim?… Que me importa a coroa de estrelas e a
harpa de ouro se vou poder amar, rir e cantar com eles para sempre
sob o olhar benevolente do meu Salvador e Deus?
MEU SONHO DO CÉU, BOB TAYLOR
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Nosso Corpo Celestial

Você continuará o mesmo,
bem parecido com o que
é agora, só que melhor,
muito melhor!
DBB

Para entendermos
direito a maravilha
que vai ser o
Céu, precisamos
antes perceber
como cada um
de nós vai ser
maravilhoso
quando chegar lá.

Este corpo terreno é lento e pesado para se
movimentar, é débil e logo se cansa da ação.
Mas nosso corpo celestial vai ser como o fogo;
tão ativo e ágil como os nossos pensamentos.
JOHN WESLEY

DBB
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Nosso Corpo Celestial
Quando Jesus ressuscitou, Ele ainda tinha
a aparência de antes, ainda sentia como
antes, e podia comer, beber e até cozinhar,
exatamente como fez quando esteve na
Terra. Ele disse aos Seus discípulos: "Vede
as Minhas mãos [perfuradas] e os Meus pés.
Sou Eu mesmo! Apalpai-Me e vede; um
espírito não tem carne nem ossos, como
vedes que Eu tenho" (Lucas 24:39). Os
Seus seguidores puderam tocá-lO e sentilO, bem como vê-lO, apesar do seu corpo
ser ressurrecto, milagroso e sobrenatural!
O novo corpo de Jesus também podia se
materializar e desmaterializar, aparecer e
desaparecer. Podia passar de uma dimensão
para outra, e atravessar paredes e por
portas trancadas. (Ver João 20:19, 26.)
DBB
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Nosso Corpo Celestial

Nós vamos ter corpos como o de Jesus
depois que ressuscitou — um corpo
novo, eterno e glorificado. Na verdade,
será formado como somos agora, de
carne e osso, mas carne e osso eternos,
incorruptíveis, imortais. Vai ser material,
natural, reconhecível, visível e possível
de ser sentido. (Ver João 3:2)
DBB

No Céu, nosso corpo vai ser
igual, só que um modelo novo.
Nosso corpo físico, natural,
velho, decadente e desgastado
vai voltar ao pó. Vamos trocálo por um modelo celestial
completamente novo!
DBB
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Nosso Corpo Celestial
O nosso corpo celestial
vai ser parecido
com o atual, só que
melhor. Vamos ser bem
semelhantes ao que somos
agora, e nos reconhecer e
identificar uns aos outros.
Continuaremos tendo
muitas das características
que temos hoje.

Na próxima vida poderemos continuar tendo
todos os prazeres desta vida física, visto que
nosso corpo será semelhante ao corpo físico
que temos atualmente, mas muito mais glorioso,
maravilhoso e sobrenatural. Vamos poder comer,
beber, nos alegrar e divertir sem sofrer dor, sem
doenças, cansaço ou morte.
DBB

DBB

Com base nos relatos dos que tiveram
vislumbres do Céu em visões e revelações,
parece que lá nós amadurecemos um pouco.
Aqueles que chegam jovens ficam maduros, e
as pessoas mais velhas ficam como que na meiaidade, na flor da vida.
DBB
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Sempre Aprendendo!

No Céu nós vamos continuar aprendendo, nos desenvolvendo,
e ainda não seremos absolutamente perfeitos. O futuro é para
isso mesmo — para continuarmos o processo de aprendizagem
que começamos aqui. Ainda vamos ter muito para aprender!
DBB

Deus tem muito
a nos ensinar
no Céu — tudo
o que não
aprendemos
nesta vida.
DBB
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Sempre Aprendendo!

No Céu, Deus nos revelará
o que Ele preferiu esconder na Terra.

Contrariamente à opinião popular, não
vamos saber tudo assim que chegarmos ao
Céu! Se soubéssemos, seríamos o próprio
Deus — oniscientes.
Deus reservou isso para o resto do tempo
e para a eternidade, de modo a nos dar
algo para fazer na outra vida. Vamos poder
aprender mais sobre o passado e a razão por
que certas coisas aconteceram, bem como
sobre a lógica de Deus, a razão e o significado
de tudo.
DBB
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Sempre Aprendendo!

A eternidade é um processo de
aprendizagem constante. Vai
ser outra série, uma chance
de fazermos o que deixamos
de fazer e aprendermos o que
deixamos de aprender. Graças a
Deus pela eternidade! Todos nós
provavelmente vamos ter muitos
maus hábitos para mudar e falhas
para retificar. Talvez Deus vá dar
a cada um de nós a oportunidade
de encontrarmos pessoas que
prejudicamos para endireitarmos
as coisas e pedirmos perdão.
DBB
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Sempre Aprendendo!
Paulo comentou: "Porque nada
trouxemos para este mundo, e
nada podemos levar dele" (1
Timóteo 6:7). Ele estava se
referindo às coisas materiais, às
riquezas. No entanto, vamos
levar para a próxima vida o
conhecimento, a experiência e o
treinamento que adquirimos nesta.
DBB

Muitas coisas vão
ser diferentes no
Céu, mas muitas
vão ser iguais, o
suficiente para
podermos continuar
usando grande parte
do conhecimento,
das habilidades,
dos talentos e da
experiência que
adquirimos nesta
vida. Deus não
vai permitir que
desperdicemos todo
o treinamento que
recebemos.
DBB
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Sempre Aprendendo!

Vamos poder viajar no tempo,
para o passado ou para o
futuro, e ver o que já foi e
o que vai acontecer, bem
como viver o maravilhoso
e glorioso presente! Vamos
ver, ouvir, sentir e viver os
acontecimentos do passado,
exatamente como quando
aconteceram.
DBB

Esta vida é apenas o curso que o prepara para o que vai fazer depois que se formar.
DBB
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Sempre Aprendendo!

O Céu não é o fim,
É apenas o começo!
DBB

Deus provavelmente nos permitirá
fazer perguntas e descobrir
algumas coisas que sempre tivemos
curiosidade de saber. Não é magnífico
pensar que vamos poder conhecer e
conversar com pessoas que viveram
em todas as eras da História?
DBB

VISLUMBRES DO CÉU

55

Um Céu Prático e Realista
O Céu não é um
estado de espírito
nem uma condição,
é um lugar. “Vou
preparar-vos lugar”,
prometeu Jesus. “Na
casa de Meu Pai
há muitas moradas”
(João 14:2).
CLA

Muitas pessoas acham que no Céu você vai
ficar sentado numa nuvem tocando harpa o
dia inteiro sem fazer nada, só sendo “santo” —
essa idéia não as atrai muito! Graças a Deus
que o Céu não é assim!

O Céu é um
lugar bem prático,
coerente, realista!
DBB

DBB
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Um Céu Prático e Realista

O Céu não é tão
diferente desta
existência atual
a ponto de nem
conseguirmos entendêlo. Se fosse assim,
ficaríamos totalmente
desambientados ao
chegarmos lá, sem
nenhum ponto de
referência.

Vamos ficar surpresos quando descobrirmos
que as coisas no Céu são normais e naturais,
bem semelhantes a esta vida. É claro que vai
ser melhor, muito mais lindo e sobrenatural,
sem todos os problemas, dificuldades, batalhas,
sofrimento, lágrimas e dor que passamos aqui. No
entanto, ainda vai ser suficientemente parecido
com esta vida para sobrevivermos às mudanças
e não termos um choque cultural ou sofrermos
um trauma. A vida será bem semelhante à que
vivemos agora, só que sem o mal e as coisas ruins.
DBB

DBB
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Um Céu Prático e Realista

O Céu não é um lugar de repouso eterno,
mas sim de vida eterna.
CLA

A respeito das pessoas queridas que faleceram… não
tente me convencer que elas não estão fazendo nada,
só descansando, sem pensarem em nada. Isso seria o
Inferno, não o Céu.
CAMPBELL MORGAN
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Um Céu Prático e Realista

Precisamos abandonar a idéia
tradicional de que os santos no
Céu vivem em férias eternas,
achando que eles não têm outra
ocupação a não ser tocar harpa e
cantar incessantemente.
H. LOCKYER

No Céu nós não descansaremos do nosso
serviço, mas sim da labuta. O serviço
prestado não gerará desgaste nem dor.
DBB
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Um Céu Prático e Realista
O universo material… até o menor elétron,
está em movimento. O Céu sem dúvida
é um lugar com muita atividade. Os sóis
e planetas movimentam-se com uma
velocidade inacreditável. Nada poderia
estar mais longe da realidade do que o
velho conceito que no Céu as pessoas
ficam só sentadas ou refesteladas, sem nada
para fazer — uma vida de ócio. Não faz
sentido imaginar um Céu onde as pessoas
ficam sentadas à sombra das árvores ou
às margens do Rio da Vida dedilhando
uma harpa — “talvez de mil cordas” — e
passam a eternidade na inércia!… Não
podemos conceber que Deus nos colocaria
em outro mundo, com corpos e mentes
mais poderosos e capacitados, sem nos dar
alguma atividade.
LEEWIN B. WILLIAMS
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Um Céu Prático e Realista
Teremos muito trabalho para fazer, mas vai ser bem mais
fácil do que aqui. Não haverá sofrimento, doenças, pesares,
desgaste nem morte, e não haverá mais lágrimas, não
haverá tristeza. Isso sem dúvida vai facilitar as coisas. No
Céu nós vamos descansar em comparação com o que
passamos nesta vida, mas também vamos ter algo para fazer.
Se ficássemos ociosos acabaríamos nos sentindo infelizes!
DBB

Pensar em repouso eterno é enfadonho.
Se não tivéssemos nada para fazer nem
tivéssemos responsabilidades, a vida
seria uma chatice, seria cansativa. O
Paraíso… é um lugar cheio de beleza,
porque é um lugar onde há crescimento.
CLA
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A Cidade Celestial
No Seu livro sagrado, a Bíblia, nos dois últimos capítulos
do Apocalipse, que são profecias de São João, Deus relata o
paraíso que nos foi preparado, a magnífica cidade celestial. É
incrível, fabulosamente belo e quase indescritível!
É a maior cidade já construída, edificada pelo próprio Deus!
Tem 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de
altura. Reflete uma luz dourada da sua cúpula de cristal, e
está repleta de moradas de ouro para você e eu!
As ruas são feitas de ouro cintilante e transparente. É
cercada por um muro bem alto com doze portões de pérolas,
para evitar a entrada de qualquer um que ainda não esteja
preparado para tal.
Ali dentro encontra-se o Paraíso de Deus, onde o rio da Vida
corre graciosamente através de parques verdejantes onde
crianças felizes e animais gentis brincam — e onde nossos
entes queridos já falecidos esperam a nossa chegada!
DBB
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— Mansões, crianças, música e animaizinhos de estimação!

Seria difícil imaginar
o Céu sem crianças.
Não seria o Céu!
DBB

No Céu, cada um de nós terá um lugar especial. Antes de Jesus partir
desta Terra, Ele disse aos Seus seguidores que iria preparar um lugar
para eles e para todos os outros que tivessem fé nEle. “Na casa de
Meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim Eu vo-los teria dito.
Vou preparar-vos um lugar. E, quando Eu for e vos preparar um lugar,
voltarei e vos receberei para Mim mesmo, para que onde Eu estiver,
estejais vós também” (João 14:2,3). Um dia destes nós vamos possuir
uma mansão que não vai nos custar nada — sem manutenção nem
despesa!
DBB
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A Cidade Celestial
[O Céu é] uma terra onde as crianças caminharão
sobre a grama macia e fresquinha, entre murtas, e
onde poderão comer frutas que além de saborosas as
sararão. Ali elas vão poder beber águas fresquíssimas,
direto do Rio da Vida, e terão espaço para brincar,
se banhar, saltar e correr, e, onde quer que forem, se
depararem com o olhar caloroso de Cristo.
THOMAS MOORE

Música continuará sendo uma parte importante do nosso
ambiente. A Bíblia fala sobre coros de anjos e cânticos no
Céu. Vamos ter os melhores corais, conjuntos e orquestras
sinfônicas, a mais linda música que já existiu. O mundo não
sabe o que é música em comparação com a que vamos ter lá!
Se os seres humanos conseguem compor músicas lindas com os
instrumentos que têm, feitos por eles mesmos, imagine o que
Deus, na Sua dimensão sobrenatural, pode fazer!
DBB
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— Mansões, crianças, música e animaizinhos de estimação!
O Céu é o lugar perfeito onde se criar filhos. Tudo será
exatamente como deveria ter sido no princípio — um
ambiente perfeito sem sofrimento ou perigo, sem acidentes,
morte nem os horrores deste mundo. Os bebês não vão
precisar chorar, pois terão todas as suas necessidades supridas.
Poderemos ler os pensamentos dos bebezinhos, e saberemos
exatamente o que precisam. Imagine todas as vantagens de se
criar filhos no Céu. Vai ser puro prazer!
DBB

No Céu haverá animais. O
profeta Isaías disse: “O lobo
habitará com o cordeiro, e o
leopardo se deitará junto ao
cabrito… o leão comerá palha
como o boi” (Isaías 11:6-9).
DBB

Deus colocou muitos
animais aqui [na Terra]
para servirem de animais de
estimação e para fazerem
companhia, tanto a nós
como a nossos filhos, e
continuaremos desfrutando
deles [no Céu].
DBB
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Conclusão

Nestas páginas foram apresentados muitos
aspectos do Céu. No entanto, algumas
perguntas continuam sem resposta. Talvez a
mais importante seja: “Como ter certeza de que
vou para o Céu?” A maioria de nós quer ir, mas
quando pensamos bem não temos certeza se
somos qualificados.
O mesmo Deus que nos ama o suficiente para
nos criar, para criar esta vida, o universo e o Céu
sobre o qual lemos, fez com que fosse bem fácil
garantirmos o nosso lugar lá. Resume-se melhor
num versículo bíblico bastante simples, mas
muito importante.
Porque Deus amou o mundo [cada um de nós], de
tal maneira que deu o Seu filho unigênito [Jesus],
para que todo aquele que nEle crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. (Jesus, João 3:16)
Deus ama cada um de nós de uma forma bem
especial. Ele sabe que a única maneira de sermos
realmente felizes e nos sentirmos realizados é
vivendo com Ele para sempre. Para possibilitar
isso, Ele enviou o Seu Filho, Jesus, para nos
mostrar como viver e amar, e para morrer por
nós. Jesus é a ponte entre esta vida e o Céu.
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E nunca pense que você é “ruim” demais para
ir para o Céu. Deus sabe tudo o que você já fez,
já disse ou até mesmo pensou, e ainda assim o
ama incondicionalmente. O Céu está cheio de
pecadores — ou seja, pessoas que agiram mal,
mas pediram perdão a Deus. Ele só quer que
Lhe peça perdão e convide-O a participar da
sua vida.
Você gostaria de ter certeza de que vai para
o Céu? Se quiser, pode fazer esta oração
sinceramente:
“Jesus, eu quero conhecê-lO e viver para sempre
no Céu. Sei que cometi erros e fiz o que não devia,
e me arrependo. Apesar de não merecer, aceito o
Seu amor e peço-Lhe que possa estar com Você no
Céu. Por favor, entre na minha vida, ajude-me e
dê-me paz.”
Deus prometeu atender à sua oração, então
agora você tem um lar no Céu! Deus o abençoe
com uma eternidade maravilhosa onde se
sentirá realizado! Até lá!
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Quando virmos o que Ele tem reservado
para nós lá, concordaremos com o que
Paulo escreveu sobre o Céu: “Nem olhos
viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais
penetrou em coração humano o que Deus
tem preparado para aqueles que O amam”
(1 Coríntios 2:9). — Coisas tão lindas e
maravilhosas que vão muito além do que
poderíamos imaginar.
DBB

