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1. Introdução 
 
Meu irmão, mais velho do que eu uns 
11 anos, sempre foi muito criativo. 
Quando eu  tinha uns sete anos, uma 
vez ele se dispôs a me explicar o que 
era "eternidade". Como explicar tal 
conceito para uma criança? Ele me 
propôs então uma estória dizendo que 
a cada mil anos um certo tipo de 
pássaro tinha o habito de raspar o bico 
na pedra do Pão de Açúcar. Quando 
aquela montanha de pedra viesse a se 
desgastar por completo, fruto dos bicos 
dos pássaros ao longo do tempo, teria 
se passado apenas um segundo da 
eternidade.  Foi assim que ele 
conseguiu ampliar o alcance daquela 
mente infantil para que eu pudesse 
compreender tema de tamanha 
complexidade. 
 
O tempo, a vida, a morte e a 
imortalidade sempre foram objeto de 
atenção do ser humano. Na cultura 
egípcia antiga, por exemplo, a idéia de 
imortalidade foi a responsável pelo 
desenvolvimento da técnica altamente 
sofisticada do embalsamamento de 
corpos. A construção das pirâmides, na 
realidade tumbas magnificas, refletiram 
a crença de que os reis, rainhas e 
príncipes nelas sepultados, juntamente 
com seus tesouros, um dia teriam uma 
vida futura. Seus respectivos espíritos 
retornariam ao corpo preservado e aos 
bens depositados junto a ele, 
assegurando-lhes com isso, a 
imortalidade. 
 

Não só os egípcios da antigüidade mas 
outros povos tiveram suas percepções 
de imortalidade ou de algum tipo de 
vida após a morte, talvez indicando 
com isso, uma revelação comum feita a 
todos pelo Criador. 
 
2. Imortalidade e a Bíblia 
 
Quando consideramos esse tema na 
Bíblia, não encontramos a expressão 
"imortalidade do espirito" mas sim, o 
conceito mais amplo de “vida eterna”. A 
Palavra de Deus assume que cada 
pessoa é um espirito que tem um 
corpo. Apesar do corpo ser mortal, a 
existência dessa pessoa ou desse 
espirito é eterna, independentemente 
para onde a pessoa vai após a morte 
do corpo. Uma das verdades Bíblicas é 
que cada espirito humano é imortal e 
jamais poderá ser aniquilado.  
 
Para entendermos melhor a questão da 
imortalidade e da vida eterna vale 
observar que a Bíblia considera a 
existência de três tipos de morte: 
 
a. A morte física : separação do 

espírito do corpo. “E, como aos 
homens está ordenado morrerem 
uma vez, vindo depois disso o 
juízo ” (Hebreus 9.27). Esta é a 
chamada morte do corpo. 

b. A morte espiritual : esta ocorre 
quando há uma separação do 
espírito em relação a Deus. Este é 
o estado natural do ser humano que 
não teve uma experiência de 
conversão. “Entenebrecidos no 
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entendimento, separados da vida 
de Deus ”. (Efésios 4.18). 

c. Morte eterna : banimento eterno da 
presença de Deus. Ezequiel 10.28 
diz que “… a alma que pecar, essa 
morrerá ”. Contudo, nem nesse 
versículo nem em qualquer outro 
lugar das Escrituras há referência a 
um estado de não existência do 
espírito. Todos os que sofrem esse 
tipo de morte permanecem 
conscientes. O texto de 2 
Tessalonicenses 1.9 é mais preciso 
quando afirma: “Os quais, por 
castigo, padecerão eterna 
perdição, ante a face do Senhor e 
a glória do seu poder ”. 

 
Quando as palavras “imortal” ou 
“imortalidade” são usadas na Bíblia 
referindo-se ao homem, elas se 
aplicam ao corpo. O corpo criado 
por Deus no Jardim do Éden era 
imortal, mas o pecado cometido por 
Adão e Eva tornou-os seres com 
corpos mortais, passíveis de 
degeneração física e moral, 
susceptíveis ao envelhecimento, e 
à morte. 
 
3. Imortal mas morto 
 
O homem é um espírito imortal, 
mas só terá vida eterna se 
permanecer na presença de Deus. 
Não estando na presença do 
Criador, terá existência eterna, mas 
não vida eterna. Será imortal, mas 
estará morto, pois que ausente da 
presença de Deus. 
 
A Bíblia, especialmente o Novo 
Testamento, afirma que quem crer 
em Jesus como Salvador tem a 
vida eterna. “Aquele que crê no 
Filho tem a vida eterna; mas 
aquele que não crê no Filho não 
verá a vida ”. (João 3.36a). Ou 
ainda, nas palavras de Jesus, “Na 

verdade, na verdade vos digo 
que aquele que crê em mim tem a 
vida eterna ”. (João 6.47).  
 
4. Ressurreição e vida 
 
A Palavra de Deus ensina que da 
mesma forma que Jesus 
ressuscitou dos mortos quem crer 
Nele ressuscitará também. A 
imortalidade do corpo será o passo 
final da redenção completa que 
ocorrerá na segunda vinda de 
Jesus ao mundo. “Ora, o último 
inimigo que há de ser aniquilado 
é a morte ” [do corpo], conforme 2 
Coríntios 15.26. E ainda, “Porque 
assim como a morte veio por um 
homem, também a ressurreição 
dos mortos veio por um homem. 
Porque, assim como todos 
morrem em Adão, assim também 
todos serão vivificados em 
Cristo ”. (1 Coríntios 15. 21,22).  
 
Jesus, Ele mesmo afirma em João 
11.25: “Eu sou a ressurreição e a 
vida; quem crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá ”. Jesus é 
Deus humanado. Ele concede vida 
eterna a todo aquele que Nele crer. 
Ele é vida eterna. Sem Ele, não há 
vida. 
 
Você tem a vida eterna em Cristo 
Jesus, tendo-o aceito como seu 
Salvador e Senhor? Ou você tem 
apenas existência eterna? Ou acha 
que nem existência eterna possui 
porque tudo acaba com a morte? E 
se você estiver errado? Onde 
passará a sua vida eterna? 
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