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Vida Eterna em Cristo 
 

 Em todas as eras os homens têm procurado saber o segredo da vida após a morte. Dentro de algum 

tempo, cada um de nós teremos que encarar a eternidade. Afinal, o que é a Vida Eterna? Quem pode possuí-

la? Como podemos ter a certeza que a possuímos? A Bíblia nos dá estas respostas. 

 

I. Qual é a origem da Vida Eterna? 
 

1. Em João 14:6, Jesus afirmou que Ele é: 

 O Caminho, a Verdade e a Vida. 

2. Jesus nos ensinou que existem muitos caminhos para se chegar a Deus?  

 Não. Há um só caminho para Deus, Jesus Cristo. 

Aplicando: O caminho que leva o homem a Deus é: IGREJA BATISTA MEMORIAL, IGREJA 

CATÓLICA, ASSEMBLÉIA DE DEUS, etc? Não! O único caminho é JESUS CRISTO. O 

cristianismo é a religião mais radical do mundo porque ela é a verdade. 

3. Saber o caminho correto, nos garante que chegaremos ao destino? 

 Não, temos que caminhar.  

Aplicando: Você pode me indicar a direção que eu possa tomar para ir ao centro da cidade, me 

ensinar todas as ruas, eu posso conhecer todos os caminhos e atalhos, mas isso me garante que eu vá 

chegar? Não, eu preciso caminhar. 

4. Vejamos o que diz Colossenses 2:6,7. Se quisermos chegar a Deus, o que é necessário? 

 Andarmos em Cristo. 

Aplicando: O que é andar em Cristo?Andar em Cristo é a cada instante responder essa pergunta: “O 

que Jesus faria se estivesse no meu lugar?” É fazer o que Cristo faz.  

5. O que disse Jesus a respeito da Vida Eterna em João 17:3 ? 

 A Vida Eterna é reconhecer Deus como Único e Verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o enviaste. 

Aplicando: Eu só tenho consciência de que tenho a vida eterna quando Deus é o centro de minha 

vida. Qual é o principal ponto que diverge evangélicos de católicos? As imagens. 

Os evangélicos dizem que os católicos são idólatras. Idolatria é adorar algo ou alguém no lugar de 

Deus. Existe “evangélicos idólatras”? Será que somente imagem é idolatria? Dinheiro, bens, pessoas 

também podem se constituir em idolatria, vejamos os 10 mandamentos: 

- Êxodo 20, 3-6: dois primeiros mandamentos. 

- Isaias 44, 13-18: ídolos de madeira feitos por mão de homens. 

- Salmos 115, 3-8: o engano dos ídolos 

-I Coríntios 10, 19-22: demônios e ídolos 

 

II. Como recebemos a Vida Eterna 
 

6. Para recebermos a Vida Eterna, qual é o primeiro passo que devemos dar, segundo Romanos 3:23? Leia 

também Romanos 3:10 

 Reconhecer que somos pecadores e que estamos separados de Deus.  

Aplicando: Você vai ao médico quando está doente? Não! Nós só procuramos o médico quando não 

tem mais jeito, quando temos a consciência de que estamos realmente muito doente. O homem ele só 

procura Deus quando ele tem consciência que ele é pecador e que está distante de Deus, enquanto 

isso ele se justifica dizendo: “Não sou tão pecador.” “As pessoas que vão à igreja pecam mais que 

eu.”, ”Eu não bebo, não roubo, não fumo, não faço nada de errado.” 
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7. Qual a segunda atitude a ser tomada, segundo Atos 3:19? 

 Conversão: arrepender-se (mudança da mente, de vida) e fé (crer que Jesus Cristo pode perdoar seus 

pecados e lhe dar uma nova vida). 

Aplicando: Arrependimento: a palavra vem do grego e quer dizer Metanóia = Meta (direção) e nóia 

(mente) e o prefixo A é negação, então, arrependimento é mudança de mente e direção, conversão. 

Conversão: mudança de direção.  

Suponha que eu precise ir para o centro da cidade, qual a direção que eu tomo? Se eu pegar a direção 

errada, o que eu preciso fazer para ir ao caminho certo? Tenho que fazer a conversão, as minhas 

costas ficará para o caminho errado e eu estarei olhando para o caminho certo, mas só faço isso se eu 

reconhecer que eu estou no caminho errado.  

8. Qual é a promessa que Cristo faz àqueles que crêem nele?  (Romanos 10:9-10) 

 Será salvo. 

 

 A fé salvadora é mais do que apenas concordar com os fatos a respeito de Jesus Cristo. Significa 

afastar-se do pecado e depender de Cristo para a salvação. Você pode concordar com o fato de que uma 

ponte sobre um rio é segura, mas você realmente não confiou na ponte até que sobre ela tenha pisado e 

entregue a sua vida.  

 Fé em Cristo como Salvador pessoal significa entregar seu destino eterno a Ele, completamente. 

Quando você o faz, recebe o perdão de Deus, é salvo das punições pelos seus pecados e possui a Vida 

Eterna. 

 

9. Quando eu recebo a vida eterna o que eu me torno de Deus?  (João 1:12,13)  

 Eu me torno filho de Deus.  

Aplicando: Todas as pessoas são filhas de Deus? Não, somente os que crêem e recebem Jesus Cristo 

como Senhor e Salvador. As principais mentiras do diabo: 

1º Todos os caminhos levam à Deus. 

2º Todo homem é filho de Deus. Se todo homem é filho de Deus, Deus vai permitir que um filho Dele 

vá para o inferno? Então se você é filho de Deus, você precisa expressar nas suas atitudes esta 

filiação. Quando alguém está matando, roubando, trapaceando, ele diz que é filho de Deus ou 

somente quando está sofrendo? 

3º O inferno não existe. O inferno é na Terra. Alguém quer morrer? Então é bom demais viver no 

inferno. 

4º Para que você seja salvo basta ser bom e sincero. O inferno está cheio de gente sincera e de boas 

intenções.  

 

III. Podemos ter certeza que possuímos a Vida Eterna? 
 

 Alguns pensam que não podemos saber, outros acham que apenas certas pessoas podem saber, alguns 

dizem: só saberemos quando chegarmos lá. O inimigo de nossas almas, Satanás, delicia-se em manter-nos 

incertos a respeito de nossa salvação, mas Deus através da sua palavra, oferece a certeza absoluta de Vida 

Eterna. 

 

10. Quem são aqueles que têm a Vida Eterna de acordo com I João 5:11,12? 

 Aqueles que têm a Jesus. 

11. Qual foi o propósito de João ao escrever sua primeira carta? (I João 5:13) 

 Para que saibamos que temos a Vida Eterna. 

Aplicando: O texto afirma que teremos ou que temos a vida eterna? Veja, João 5:24, o texto mostra 

que temos a vida eterna. 
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12. Nós precisamos ter receio de seguir esse caminho? Podemos desistir? De acordo com João 10:27-29, nas 

mão de quem está seguro o que crê? 

 As ovelhas estão seguras nas mãos de Deus, ninguém poderá arrebatá-las. 

13. Em João 3:18, o que disse Jesus a respeito de: 

a) Aqueles que crêem Nele?  

 Não são condenados. 

b) Aqueles que não crêem? 

 Já estão condenados. 

 

Quando começa a vida eterna? A vida eterna começa no momento em que aceitamos a Cristo. 

Quando começa a morte eterna? No momento em que nascemos.  

Deus manda alguém pro inferno? Não, as pessoas que decidem. 

 

Para Resumir 
 

 João 3:16, resume as três unidades que você acaba de terminar e é provavelmente, o versículo mais 

conhecido da Bíblia. De acordo com esse versículo: 

 A quem Deus ama?    

 A todos nós. 

 O que fez Deus por causa do seu amor?    

 Deu seu Filho. 

 O que decorre do fato de Deus ter dado seu Filho?   

 Para que tenhamos a Vida Eterna. 

 Como alguém pode receber a Vida Eterna?    

 Crendo e aceitando Jesus Cristo. 

 O que acontece se uma pessoa não crê em Cristo?    

 Está condenada. 


