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O rei Saul não sabia o que fazer 
e tremia de medo. Todo o 
exército filisteu tinha se 
reunido para atacar as 

pequenas e débeis tropas de Israel. “Se 
tão somente Samuel estivesse aqui, ele 
me diria o que fazer”, gemia Saul. Mas o 
grande profeta tinha morrido há alguns 
anos.

O  v e l h o  m o n a r c a  t r a t o u 
desesperadamente de buscar algum 
conselho ou orientação de outros 
sacerdotes ou profetas, mas o Senhor 
falaria com ele. Quando jovem, Saul 
esteve próximo de Deus. Mas depois de 
ascender ao trono, ficou orgulhoso e se 
rebelou contra a Palavra de Deus de tal 
maneira que, certa vez, matou todos os 
sacerdotes que compunham a população 

de uma aldeia. O rei Saul tinha se recusado persistentemente a 
escutar a voz de Deus e, agora, em sua aflição, Deus não o 
escutaria.

“Então, disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher 
que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte” (1 
Samuel 28:7). Deus havia ordenado claramente ao seu povo que 
nunca deveriam consultar nenhuma feiticeira ou médium 
(Levítico 19:31; 20:27), mas Saul agora tinha pouca consideração 
pelas instruções de Deus.

Ao encontrar uma mulher em En-Dor que dizia consultar aos 
mortos, o rei se disfarçou e foi vê-la. Disse Saul à médium: “Faze-
me subir Samuel” (1 Samuel 28:11). Quando a feiticeira começou 
com seus encantamentos e magias, uma aparição, dizendo ser o 
profeta Samuel, mostrou-se ao rei e deu a ele uma mensagem 
totalmente sem esperança. Predisse que Saul e seus três filhos 
morreriam na batalha do dia seguinte. De fato, quando seus 
filhos foram mortos pelos filisteus no outro dia, o ferido e 
desanimando rei de Israel se deitou sobre sua espada e acabou 
com sua vida (1 Samuel 31:2-4). Quem falou a Saul por meio da 
feiticeira? Um profeta de Deus ressuscitado, ou o diabo 
disfarçado?

FIP8

O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  O que Saul viu era, de fato, o profeta Samuel? 

  1 Reis 22:22 Respondeu ele: Sairei e serei ___________ ___________ 
na boca de todos os seus profetas.  
Apocalipse 16:14 Porque eles são ___________ de ___________, 
operadores de sinais.

2.  Voltam os mortos para conversar ou ter encontros com 
os vivos?

  Jó 14:21 Os seus filhos recebem honras, e ele o ________ _____; são 
humilhados, e ele o não percebe. 
Eclesiastes 9:5, 6, 10 Os mortos _______ _________ coisa nenhuma, 
nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no 
esquecimento. ________, _________ e inveja para eles já pereceram; 
para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo 
do sol. ... Não há obra, nem projetos, nem _______________, nem 
sabedoria alguma.
Não! A Bíblia é clara. Uma pessoa morta não sabe nem conhece nada sobre o 
que está acontecendo na terra. 
 Salmos 115:17 Os mortos não louvam o Senhor.

 Salmos 6:5 Na morte, não há recordação de ti.

 Jó 7:10 Nunca mais tornará à sua casa.

 Isaías 38:18 A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te.

 Salmos 146:4 Perecem todos os seus desígnios.

3.  De acordo com livro de Apocalipse, quem tem as chaves 
da morte?

 Apocalipse 1:18 __________ que ________; estive _________, mas 
 eis que estou vivo...; e tenho as chaves da morte e do inferno.

A Bíblia é clara. Somente Jesus tem as chaves da morte. Devemos ir à Sua 
Palavra para encontrar respostas às nossas perguntas sobre a morte.

4.  No princípio, como Deus fez o homem?

  Gênesis 2:7 Então, formou o SENHOR Deus ao homem do _____ da 
terra e lhe __________ nas narinas o fôlego de _________, e o homem 
passou a ser alma vivente.
Duas coisas ocorreram na criação: (1) Deus formou ao homem do pó da 
terra, e (2) soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o homem passou 
a ser alma vivente!.

5.  O que ocorre ao morrer?

 E clesiastes 12:7 E o ______ volte à terra, como o era, e o 
_____________volte a Deus, que o deu.

O que ocorre no momento da morte é justamente o contrário do que 
ocorreu na criação. O corpo volta ao pó e o espírito, ou fôlego, volta a 
Deus que o deu. A Bíblia ensina claramente que o “espírito” que volta a 
Deus é simplesmente o fôlego de vida, o qual Deus soprou no homem no 
princípio (Tiago 2:26; Jó 27:3; Jó 33:4). Em Salmos 104:29, 30 lemos: “Se 
ocultas o rosto, eles se perturbam; se lhes cortas a respiração, morrem e 
voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados”.

6.  Para onde vão os mortos, ao morrer?

  Jó 21:32 Finalmente, é levado à ___________, e sobre o seu túmulo 
se faz vigilância. 
João 5:28 Todos os que se acham _______ __________ ouvirão a 
sua voz e sairão.
Os mortos, tanto justos como injustos, estão em suas sepulturas e ouvirão a 
voz de Jesus chamando-os a sair da sepultura para receber sua recompensa 
ou castigo.

7.  A Bíblia diz claramente que o rei Davi será salvo. Ele já 
está no céu?

  Atos 2:29 Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito 
do patriarca Davi que ele __________ e foi _____________, e o seu 
túmulo permanece entre nós até hoje. 
Atos 2:34 Porque Davi ______ ______ aos céus.
Não! O apóstolo Paulo declara claramente que Davi está morto e 
sepultado; não está vivo no céu. Além disso, Hebreus 11:32-40 deixa claro 
que os fiéis de todas as idades não receberam ainda sua recompensa mas, 
em vez disso, serão todos recompensados juntos (versículos 39 e 40.

8.  Mas, não é certo dizer que a alma é imortal e que 
somente o corpo é que morre?

  Ezequiel 18:4 A _______ que pecar, essa __________. 
Jó 4:17 Seria, porventura, o _______ justo diante de Deus?  
1 Timóteo 6:15, 16 O Rei dos reis e ____________ dos senhores; o 
_________ que possui imortalidade.
Somos almas, e as almas morrem. O homem é mortal. Somente Deus é 
imortal. O ensinamento amplamente aceito da alma imortal e eterna não se 
encontra na Bíblia. Trata-se de um ensinamento de homens.

9.  Quando será dada a imortalidade aos justos?

  1 Coríntios 15:51-53 _______________ seremos todos, num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última 
__________. A trombeta soará, os mortos _______________ 
incorruptíveis,... e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 
1 Tessalonicenses 4:16 Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua 
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de 
Deus, descerá dos céus, e os __________ em Cristo _____________ 
primeiro.
Sim, os justos receberão imortalidade na ressurreição. Os ímpios nunca a 
receberão.
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10.  Como a Bíblia se refere repetidamente com relação à 
morte?

  João 11:11, 14 Nosso amigo Lázaro __________, ... Lázaro morreu. 
Mateus 27:52 abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que 
____________, ressuscitaram. 
2 Samuel 7:12 _______________ com teus pais. 
1 Tessalonicenses 4:14 Assim também Deus, mediante Jesus, trará, 
em sua companhia, os que ____________.
Com frequência, a Bíblia se refere à morte como um sono. A morte é um 
estado de total inconsciência durante o qual 15 minutos ou mil anos 
parecem a mesma coisa. Os mortos simplesmente “dormem” em seus 
sepulcros até a ressurreição, quando todos serão levantados por Jesus. O 
ensinamento de que os espíritos dos mortos são anjos celestiais, ou alguma 
entidade ou alma justa que pode ser contatada, não tem fundamento 
bíblico.

11.  Já que feiticeiros, bruxos e médiuns não podem se 
comunicar com os mortos, com quem eles estão 
entrando em contato?

  Apocalipse 16:14 Porque eles são espíritos de demônios, operadores 
de ___________.
Os anjos celestiais são chamados “espíritos ministradores” (Hebreus 1:14) 
que ajudam as pessoas na terra. Os anjos que foram expulsos do céu com 
Satanás (Apocalipse 12:7-9) também são espíritos — espíritos maus que 
enganam as pessoas por meio de seus milagres (Apocalipse 16:13, 14). Esse 
exército do mal atua “com todo poder, e sinais, e prodígios de mentira” (2 
Tessalonicenses 2:9), e “até fogo do céu faz descer à terra, diante dos 
homens” (Apocalipse 13:13). Quando os médiuns dizem estar se 
comunicando com os espíritos dos mortos, na verdade, estão se 
comunicando com os anjos caídos de Satanás (Isaías 8:19, 20).

12.  Por que Satanás quer que creiamos que os espíritos 
dos mortos estão realmente vivos?

  Mateus 24:24, 25 Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas 
operando __________ _________ e prodígios para ____________, 
se possível, os próprios __________. Vede que vo-lo tenho predito.
A primeira mentira de Satanás à humanidade foi “É certo que não 
morrereis” (Gênesis 3:4). Ele quer que as pessoas acreditem que os 
espíritos dos mortos estão vivos para que, desse modo, seus anjos possam 
se passar por santos, profetas e líderes justos que não morreram; então, ele 
poderá se fazer passar por um anjo de luz (2 Coríntios 11:13-15). Dessa 
maneira, ele pode enganar milhões de pessoas. Recorrer a esses espíritos 
malignos se chama “espiritismo”. Essa prática se baseia em duas crenças: (1) 
que os mortos estão vivos, e (2) que podem se comunicar com você, ou 
você pode se comunicar com eles. Esse é um dos ensinos mais danosos de 
Satanás. Ainda assim, quase todo mundo o aceita hoje em dia. A feiticeira de 
En-Dor não invocou Samuel. Em vez disso, ela viu um anjo do mal que se 
fez passar por Samuel.

13.  Quão eficaz será o uso dos espíritos malignos de 
Satanás nos últimos dias?

  Apocalipse 18:23 Porque _________ as nações foram 
_____________ pela tua feitiçaria. 
Apocalipse 18:2 Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de 
demônios, covil de _______ espécie de ___________ imundo.
Apocalipse 12:9 A antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o 
sedutor de ________ o mundo.
Satanás enganará praticamente todo o mundo mediante milagres (feitiçarias) 
realizados por seus anjos malignos.

14.  Como Deus considera esses milagres feitos por anjos do 
mal?

  Levítico 20:27 O homem ou mulher que... sejam ______________ 
serão ___________. 
1 Timóteo 4:1 Alguns ______________ da _____, por obedecerem a 
espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 
Efésios 5:11 E não sejais cúmplices nas obras _____________ das 
__________. 
Gálatas 5:19-21 Ora, as obras da carne são conhecidas e são: 
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, _____________, inimizades, 
porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, 
glutonarias e coisas semelhantes a estas. 
Apocalipse 21:8 Feiticeiros... a parte que lhes cabe será no _______ 
que arde com _______ e enxofre, a saber, a segunda morte.
Nos dias de Moisés, Deus ordenou que todos os feiticeiros fossem 
executados. Hoje, Ele insiste que a feitiçaria é obra da carne, por cuja causa as 
pessoas serão destruídas. Ele nos adverte que quando brincamos com a 
feitiçaria, deixamos a fé. Também nos diz que todos os feiticeiros morrerão a 
segunda morte no lago de fogo.

15.  Que poder glorioso Deus oferece ao Seu povo?

  Filipenses 3:10 Para o conhecer, e o poder da sua ________________.
Jesus nos oferece, para viver corretamente, o mesmo poder que o ergueu da 
sepultura. Fantástico! Como podemos falhar quando temos esse poder tão 
incrível sem nenhum custo? Jesus, por nos amar, adverte-nos solenemente a 
que nos afastemos dos poderes e milagres de anjos malignos, e Se oferece 
para operar os milagres divinos necessários à nossa preparação para o Seu 
reino (Filipenses 1:6).

Sua Resposta
Gostaria de aceitar a oferta do dom da ressurreição de Jesus?
 
RESPOSTA: _________

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

O ladrão na cruz

Será que Jesus prometeu ao ladrão na cruz acesso imediato ao céu quando 
disse: “Hoje estarás comigo no paraíso”? O significado da declaração de Cristo 
em Lucas 23:43 é determinado por uma resposta da Bíblia a uma pergunta 
muita importante: Foi o próprio Jesus ao céu nesse dia?

 De acordo com as Escrituras, não. No dia da ressurreição, quando Ele 
se encontrou com Maria no jardim onde ficava Sua sepultura, Suas palavras 
foram: “Não me detenhas; porque ainda não subi para meu Pai” (João 20:17). 
Jesus não poderia ter ido ao paraíso na sexta-feira se Ele não tinha ainda 
subido ao Pai no domingo!

 Então, por que Jesus disse: “Hoje estarás comigo no paraíso”? O 
problema aparente desaparece quando consideramos que os manuscritos 
gregos originais não tinham pontuação. As vírgulas e pontos foram 
introduzidos no texto das Escrituras por tradutores, que as inseriram onde 
achavam que deveriam estar. E, acredite ou não, uma única vírgula pode 
alterar o significado de toda uma frase! A declaração em Lucas 23:43 deveria 
ser lida assim: “Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso”. Foi 
isso o que Jesus estava realmente dizendo. Hoje, quando tudo parece perdido; 
hoje, quando eu não pareço um Senhor ou Rei, e após até os meus discípulos 
terem fugido; hoje, embora Minhas mãos estejam pregadas a uma cruz, Eu 
ainda posso salvar você!

 Algum dia esse ladrão, junto com todos os outros que aceitaram 
Cristo, vai reivindicar a promessa da ressurreição e estar com Jesus no paraíso.

O que significam as palavras “Espírito” e “Fôlego” na Bíblia?

Jó 27:3 (ACF) declara que o “espírito” e o “fôlego” são a mesma coisa: 
“Enquanto em mim houver alento [fôlego], e o sopro [espírito] de Deus nas 
minhas narinas”. Jó declara ainda que esse espírito, ou fôlego está em suas 
narinas. Lembre-se de que Deus colocou o “fôlego” nas narinas de Adão na 
criação (Gênesis 2:7). Portanto, o espírito que volta para Deus quando uma 
pessoa morre é o fôlego de vida — e não uma alma desencarnada. Em nenhum 
lugar na Bíblia é dito que uma alma desencarnada voltou a Deus na morte.

Para onde vai a “alma” quando uma pessoa morre?

Na criação, duas coisas se juntam para criar uma alma — corpo e 
fôlego. Até que essas duas coisas se unam, não existe alma. Na morte, esses 
dois componentes se separam. O corpo retorna ao pó, e o fôlego retorna a 
Deus. A alma não vai para nenhum lugar; ela simplesmente cessa de existir.
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