Igreja Batista Nacional Ágape – Palavra da Célula 029/2014 – Pr Paulo
DOIS HOMENS, DOIS DESTINOS.
Texto base: Lc 16.19-31
Dois homens que morreram e tiveram destinos diferentes:
Um sepultado, outro levado pelos anjos ao paraíso.
Levados ao Hades ou Sheol (Lugar aonde vão todas as almas, após a morte física).
Lugar que é dividido entre: Lugar de tormento e paraíso.
CRACTERÍSTICAS DO LUGAR DE TORMENTO, AONDE O RICO FOI:
a) Lago de fogo e enxofre:
“estou atormentado em chamas.” vers 24
b) Agonia extrema:
“Atormentado” = tortura, aflição vers 24
c) Separação total e definitiva:
“Está colocado um grande abismo entre nós e vós.” vers 26
OUTRAS CARACTERÍSTICAS:
* Teremos plena consciência, após a morte:
“lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida” vers 25
* A memória do passado não é anulada no outro mundo. “Lembra-te”
* O inferno é um lugar de sofrimento eterno.
* Não existe uma segunda chance de salvação após a morte:
“De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar
para vós outros.” vers 26
* É impossível qualquer comunicação entre mortos e vivos:
Ler: vers 27-28
ESTE RICO FALHOU,QUANDO FICOU INDIFERENTE:
1) Á sua própria condição.
Ap 3.17
“Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim,
miserável, pobre, cego e nú.”
2) Ao sofrimento dos seus semelhantes
3) Não se preocupou com o juízo futuro.
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-Diferente do administrador infiel. Lc 16.8
-Atiladamente ( Sabedoria, exatidão).
Sua atitude quanto a vida ilustra bem o princípio revelado no vers 15B.
“Pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus.”
AQUI CABEM UMAS PERGUNTAS:
O QUE É QUE VOCÊ TEM ATRIBUÍDO GRANDE VALOR?
O QUE É MAIS IMPORTANTE PARA TI?
LÁZARO
Levado pelos anjos junto a Abraão ou ao seio de Abraão.
Seio de Abraão = Paraíso, lugar de paz e felicidade, onde está sendo consolado. Vers 25
Lázaro esperou até a morte pela realização dos seus sonhos, mas morreu em:
-Silenciosa esperança
-Resignado (conformado)
ACEITOU A VONTADE DE DEUS, ATÉ O FIM.
CUMPRIU-SE O SIGNIFICADO DO SEU NOME: “DEUS ME SOCORREU”
Lázaro apesar do sofrimento entendeu o que Paulo mais tarde expressou em palavras:
“Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser
comparados com a glória a ser revelada em nós.” Rm 8.18
Finalizar:
Ouça as recomendações de Jesus:
Lc 16. 9-13

Lc 16. 29-31

Faça uma analise de como tem se comportado em relação à vida, as coisas que tem feito e
mesmo as que não têm feito.
Você tem se preparado para o futuro?
Você tem sido sábio nas tuas decisões?

Rua Iracy Foppa nº301 – Bairro São Vendelino – Fone(54)3454-1123 – www.ibnagape.com.br

