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1a Etapa: Como Você Será no Céu?

É difícil apreciar o Céu e como ele será a menos que saiba como 
você vai ser! Não conhecemos todos os detalhes, é claro, pois de 
certa forma é um mistério, mas há alguns versículos e idéias sobre 
esse assunto.

Os corpos espirituais até recebermos os novos na ressurreição

Quando falamos de como seremos no Céu, é importante entender 
que há dois estágios. Se morrermos agora, antes do retorno de 
Jesus, receberemos um tipo de corpo espiritual. Mas quando Ele 
voltar, os corpos dos salvos (que já estavam no Céu) serão 
ressuscitados. Os que ainda estiverem vivos serão 
instantaneamente transformados para receber seus novos corpos.

1 Tessalonicenses 4:15-17 - Dizemos a vocês, pela palavra do 
Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, 
não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois 
o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a 
voz do arcanjo e com o 
toque da trombeta de Deus. 
Primeiro, os mortos em 
Cristo ressuscitarão. Depois, 
com eles, nós, os que ainda 
estivermos vivos, seremos 
arrebatados nas nuvens ao 
encontro do Senhor, nos 
ares. Então, estaremos com 
o Senhor para sempre. 



A Bíblia não fala muito sobre o estado atual dos que morrem agora 
(antes da volta de Jesus), mas descreve em detalhes como serão 
depois que ressuscitarem. Vamos, então, dar uma olhada em como 
serão os nossos corpos depois da ressurreição.

Quando ressurgimos, seremos como Jesus após a Sua ressurreição

Filipenses 3:21— Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o 
transformará num corpo glorioso como o dele.
1 João 3:2 - Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele

Seremos como Jesus! A nossa aparência 
será como a dEle quando ressuscitou dos 

mortos. Vamos parecer muito com que 
somos hoje, mas teremos corpos 

sobrenaturais, tal como o que aconteceu 
com Jesus depois que ressuscitou. Ele 

podia comer, beber, Seus discípulos 
podiam ver e tocá-Lo. Ele adotou uma 

forma física, ou seja, algum tipo de 
corpo.

Ele nasceu de uma mulher, ou 
seja, da carne e morreu como um 

homem, como acontece a toda 
carne. Mas foi ressuscitado, tal 
como nós também o seremos, 

sendo, de certa forma, em parte 
espírito e em parte carne.



As qualidades dos nossos novos corpos celestiais

Vejamos as qualidades que Jesus adquiriu com a Sua ressurreição.

• Um novo tipo de corpo

Depois de ressuscitar, Ele não era apenas um espírito.

Lucas 24:36-39 - Jesus Se apresentou no meio deles, e disse: Paz 
seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que 
viam um espírito. Ele porém lhes disse: Por que estais perturbados, 
e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as 
Minhas mãos e os Meus pés. Sou Eu mesmo! Apalpai-Me e vede; 
um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que Eu tenho. 

O que teremos será um corpo espiritual, ressurrecto, maravilhoso, 
eterno e glorificado, mas também suficientemente material, 
natural, reconhecível, visível, palpável e desfrutável, constituído à 
semelhança do que temos hoje, de carne e ossos. A diferença é 
que serão carne e ossos eternos, incorruptíveis e imortais. - Carne 
e ossos! Pensem nisso! E esse tipo de corpo celestial maravilhoso e 
glorificado poderá desfrutar de todos os prazeres que o nosso 
corpo hoje desfruta aqui e agora.

•  Reconhecível

1 Coríntios 15:49 - E, assim como trouxemos a imagem do terreno, 

assim traremos também a imagem do celestial.

A nossa aparência no Céu será semelhante à que temos na Terra. 

Teremos os mesmos traços e aparência geral - aqui chamada 

“imagem” - que tínhamos na Terra, só que muito mais gloriosa.



•  Poderes de locomoção

Depois de ressuscitar, Ele não fazia 
apenas as coisas normais e naturais 
que nós humanos fazemos. Seus 
discípulos estavam trancados em um 
quarto e, de repente, Jesus atravessou 
a porta andando sem a destrancar! Ele 
podia aparecer e desaparecer, 
atravessar paredes ou portas fechadas.

João 20:19 - Chegada a tarde daquele 
dia, o primeiro dia da semana, e 
estando cerradas as portas do lugar 
onde estavam os discípulos, com medo 
dos judeus, chegou Jesus, pôs-Se no 
meio, e lhes disse: Paz seja convosco!
João 20:26 - Oito dias mais tarde 
estavam de novo os discípulos dentro 
de casa, e Tomé com eles. Embora as 
portas estivessem trancadas, Jesus 
chegou, apresentou-Se no meio deles, e 
disse: Paz seja convosco!

Com os nossos novos corpos, poderemos caminhar através das 
paredes, aparecer e desaparecer tal como Jesus fez.

•  Poderemos comer, embora não será necessário

Lucas 24:42-43 - E Lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e 
um favo de mel, e Ele comeu diante deles.
Lucas 24:30—Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, 
partiu-o e lhes deu.



2a Etapa: O Céu é um lugar movimentado!

Ir para o Céu não é sinônimo de inutilidade eterna, mas uma nova 
vida repleta de movimento, ação, aprendizado e realizações. Ao 
lerem o livro do Apocalipse, verão que há muita coisa acontecendo!-
Gente indo de um lado para o outro, trombetas soando, música, 
louvor, pessoas sendo convocadas para audiências, enviadas em 
missões e muito mais!

Ajudando quem está 
na Terra

Examinando as Escrituras, 
vemos que uma das 
atividades dos habitantes 
do Céu é ajudar os que 
ainda vivem na Terra. 
Além de observarem 
nossas atividades, são 
designados pelo Senhor 
para auxiliarem de forma 
ativa e, às vezes, se 
comunicarem conosco na 
Terra.

A nuvem de testemunhas - Hebreus 12:1

O 11º capítulo de Hebreus, no Novo Testamento, é um registro 
inspirador da fé e das façanhas dos mais extraordinários homens e 
mulheres de Deus citados no Antigo Testamento. Logo depois dessa 
relação de heróis e heroínas da fé, encontramos o seguinte 
versículo, o primeiro do capítulo 12:



Hebreus 12:1 - Portanto, visto que nós também estamos rodeados 
de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o 
pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a 
carreira que nos está proposta.

O manuscrito original do Novo Testamento não estava dividido em 
capítulos. Por isso, é necessário que consideremos o capítulo 
anterior (11) para sabermos qual é a “grande nuvem de 
testemunhas” à qual se refere. São aqueles que já estão com o 
Senhor e nos observam, oram por nós e tentam nos ajudar.

Hebreus 1:14 - Os anjos são apenas servos, espíritos enviados para 
cuidar daqueles que herdarão a salvação.
Apocalipse 22:8-9 - Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, 
havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me 
mostrava essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Olha, não 
faças isso! Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que 
guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.



Moisés e Elias no Monte da 

Transfiguração

Uma outra aparição 

impressionante foi a de dois 

santos famosos, registrada 

em três dos quatro 

Evangelhos, descrevendo a 

reunião que Moisés e Elias 

tiveram com Jesus no 

Monte da Transfiguração. 

Os dois profetas já haviam 

deixado a Terra há séculos, 

mas, longo antes da Sua 

crucificação, tiveram o que 

sem dúvida foi uma

audiência importante com o Senhor.

Lucas 9:28-31 - Cerca de oito dias depois destas palavras, tomou 
consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a fim de orar. 
Estando Ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas 
vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com Ele 
dois homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e 
falavam da Sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém.

3a Etapa: Preparando-se para o Céu

* Não temos que temer a morte

1 Coríntios 15:55-57 - Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, 
ó morte, a tua vitória? 



Muitas pessoas no mundo dizem que quando alguém passa pelas 
portas da morte, está tudo acabado e é o fim. Estão errados! É 
entrar em uma nova vida do outro lado do céu. Você continua 
sendo quem é, mantém a sua individualidade e continua a viver, 
amadurecer e aprender. O seu espírito continua.

A distância para essa outra esfera não é tão grande e o que lá 
acontece tampouco é muito diferente do que se vê aqui na Terra. 
No Céu, nós, que somos salvos, encontraremos alegria, amor e paz 
dos quais temos aqui apenas um antegozo, mas lá vivenciaremos 
em abundância.

Jesus quer que entendamos como será quando vivermos a 
plenitude do Seu amor e o cumprimento de Suas promessas. O Céu 
é real e a morte é a porta pela qual passamos desta vida para 
vivermos na eternidade!

* Podemos nos preparar para o Céu agradando ao Senhor

A nossa vida no mundo porvir depende das escolhas que fazemos 
aqui na Terra. Os que escolhem amar a Deus, recebê-Lo, tentar 
fazer o bem e amar o seu semelhante serão abençoados com amor 
no mundo por vir. Por outro lado, os que praticam o ódio, destroem 
e matam serão julgados no mundo futuro e sofrerão pelas escolhas 
que fizeram e pela sua falta de amor.

Para viver com o Senhor no Céu, o que conta é tê-lO recebido em 
seus corações. Se o tiver feito, está salvo!

João 6:37b - E o que vem a Mim, de maneira nenhuma o lançarei 
fora.



Entretanto, se quisermos 
que o Senhor Se regozije à 
nossa chegada e se 
estivermos interessados em 
recompensas, precisamos 
fazer aquilo que O agrada. 
Já nos preparamos para o 
Céu recebendo o Senhor. 
Agora, a nossa vida deve 
manifestar a nossa fé. 
Lembrem-se do que Jesus 
nos disse:

Apocalipse 14:13b - Bem-
aventurados os mortos que 
desde agora morrem no

Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as 
suas obras os acompanharão.
Mateus 16:27 - Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com 
seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras.

Uma boa pergunta que devemos nos fazer ao final de cada dia é: “O 
que fiz com a minha vida hoje? O que fiz por Jesus? O que fiz pelos 
outros?”

Recompensas no Céu

Mateus 6:19-21 - Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a 
ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas 
ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem 
e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o 
vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.



Mateus 25:31-40 - Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e 
todos os santos anjos com Ele, então Se assentará no trono da Sua 
glória. Todas as nações se reunirão diante dEle, e Ele apartará uns 
dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as 
ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o Rei 
aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí 
por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do 
mundo. Pois tive fome e Me destes de comer, tive sede e Me deste 
de beber, era forasteiro e Me hospedastes, estava nu e Me vestistes, 
preso e fostes ver-Me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando 
Te vimos com fome e Te demos de comer? ou com sede e Te demos 
de beber? E quando Te vimos forasteiro e Te hospedamos? ou nu e 
Te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso e fomos ver-Te? 
Ao que lhes responderá o Rei: Em verdade vos digo que, quando o 
fizestes a um destes Meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.
Salmo 62:12 - A Ti Senhor, pertence o amor. Certamente retribuirás 
a cada um segundo a sua obra.
Jeremias 17:10 - Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo a 
mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e 
segundo o fruto das suas ações.
Apocalipse 22:12 - Eis que cedo venho! A minha recompensa está 
Comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.
2 Coríntios 5:10 - Pois todos devemos comparecer perante o 
tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver 
feito por meio do corpo, ou bem ou mal.

O que Levamos

Quando morrermos, deixaremos para trás tudo que temos e 
levaremos apenas o que somos. Dizem que Alexandre, o Grande, 
em seu leito de morte, determinou que quando fosse levado para a 
sepultura, que suas mãos não estivessem cobertas pela mortalha, 



como era o costume. Ele queria que ficassem para fora do ataúde, 
para que todos vissem estarem vazias, sem nada nelas. Alexandre, 
que nasceu herdeiro de um império e conquistou outro, que em sua 
vida possuiu os mundos e os tesouros do Oriente e do Ocidente, 
não poderia, depois de morto, reter ainda que fosse uma mínima 
fração de suas riquezas. Na verdade, é uma condição igualmente 
imposta ao mais pobre dos mendigos. 

Se vivermos para este mundo partiremos de mãos vazias, mas se 
vivermos para o próximo, para lá iremos com as mãos cheias, “ricos 
em fé” para logo receber a herança eterna.

Por Que Moisés “Deixou O Egito”

Pensar no Céu ajuda a suportar algumas situações pelas quais temos 
que passar. É uma das coisas que possibilitaram a Moisés as suas 
conquistas: Ele “tinha em vista a recompensa, porque viu Aquele 
que é invisível”.

Hebreus 11:24–27 — Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser 
chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser maltratado 
com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. 
Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do 
Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, 
não temendo a ira do rei; ficou firme porque viu aquele que é 
invisível.

Ele olhou além dos problemas que tinha no Egito e viu o Senhor e a 
sua recompensa futura! Ele pôde suportar o seu presente olhando 
para o futuro. Ver o Céu lhe deu forças para tudo pelo que teve que 
passar aqui na Terra.



Ele poderia ter sido faraó, o soberano do Egito! Mas ao vistar 
aquele reino, todas as suas riquezas, poder e glórias temporais, ele 
então olhou ao que via no mundo além deste, tendo “em vista a 
recompensa”. E considerou o opróbrio de Cristo melhor que todas 
as riquezas do Egito, na época, a mais poderosa e a mais rica nação 
do mundo, na qual poderia ocupar a posição mais elevada como 
monarca. Ele olhou além do véu e do nível terreno, em busca da 
Cidade Celestial, cujo arquiteto e construtor é Deus!

<Para pensar> O que o Senhor está lhe pedindo para fazer 
com sua vida? Quais são as metas pelas quais Ele quer que 
você lute?
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