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VOCÊ NA
NOVA JERUSALÉM

Em meio às densas trevas e confusões do mun-
do atual, essas Palavras trazem nova esperança 
e grande conforto. Elas nos confortam com a 
promessa de que dias melhores certamente 
virão, pois assim disse o Senhor.

LIÇÃO 6



Como os acordes de uma suave melo-
dia, as Palavras de Jesus soam aos nossos 
ouvidos: “Vou preparar-vos lugar ... e vos 
receberei para Mim mesmo, para que onde 
Eu estou estejais vós também” (João 14:2-3). 
Em meio às densas trevas e confusões do 
mundo atual, essas Palavras trazem nova 
esperança e grande conforto. Elas nos con-
fortam com a promessa de que dias me-
lhores certamente virão, pois assim disse 
o Senhor.

No princípio, Deus designou a Terra 
para ser a feliz morada de uma raça perfei-
ta. A entrada do pecado no mundo frustrou 
temporariamente este plano. Mas no devi-
do tempo o Senhor exercerá Seu plano, es-
tabelecendo aqui o reino celestial. Falando 
da Terra, a Escritura diz que Deus “não a fez 
para ser um caos, mas para ser habitada” 
(Isaías 45:18). É propósito de Deus, confor-
me citado anteriormente, dar “o reino e o 
domínio, e a majestade dos reinos ao povo 
dos santos do Altíssimo” (Daniel 7:27), e o 
Seu propósito não irá falhar. Disse Deus: 
“Eis que faço novas as coisas” (Apocalipse 
21:5). Quando isto acontecer, o pecado já 
terá sido completamente banido para nun-
ca mais existir. Deus promete que a angús-
tia do pecado nunca mais retornará. “Não 
se levantará por duas vezes a angústia!” 
(Naum 1:9). 

“E lhes enxugará dos olhos toda lágri-
ma, e a morte já não existirá, já não haverá 
luto, nem pranto, nem dor porque as pri-
meiras cousas passaram” (Apocalipse 21:4).

COMO SERÁ O CÉU?
Depois da ressurreição, Jesus apareceu 

aos Seus discípulos reunidos no cenáculo e 
lhes disse: “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. Dizendo isto, mostrou-
-lhes as mãos e os pés. E, por não acredi-
tarem eles ainda, por causa da alegria, e 
estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes 
aqui alguma cousa que comer? Então lhe 
apresentaram um pedaço de peixe e um 
favo de mel. E Ele comeu na presença de-
les” (Lucas 24:39-43). E logo disse a Tomé: 
“põe aqui o teu dedo e vê as Minhas mãos; 
chega também a tua mão e põe-na no meu 
lado; não sejas incrédulo, mas crente” (João 
20:27).

Os discípulos viram em Cristo uma pes-
soa corporalmente presente e nEle tam-
bém viram seu Salvador ressurreto. Jesus 
podia ser tocado e abraçado. Ele comeu 
com eles. Ao ressuscitar, Cristo foi vitorioso 
sobre a morte. Dessa forma, Ele ressuscita-
rá os justos mortos por ocasião da Sua se-
gunda vinda. “Os vossos mortos e também o 
meu cadáver viverão e ressuscitarão” (Isaías 
26:19).

Quando Jesus vier nossos corpos serão 
transformados (I Coríntios 15:51 e 52) e 
restaurados à Sua semelhança assim como 
no princípio. Serão como o corpo do res-
surreto Salvador: “Amados, agora somos 
ȴOKRV�GH�'HXV��H�DLQGD�Q¥R�VH�PDQLIHVWRX�R�
que havemos de ser. Sabemos que, quando 
Ele Se manifestar, seremos semelhantes a 
Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é” 
(I João 3:2).

Nossos corpos serão reais como são 
agora, mas transformados, “incorruptíveis”, 
“revestidos da imortalidade”, eternamente 
livres de pecado, doença, sofrimento, de-
formidades e morte (I Coríntios 15:53 e 54).

Você consegue imaginar um quadro 
como esse, despertar e sentir que todo mal 
desapareceu, não havendo mais dor, doen-
ça, deformação, fome ou morte? Pois isto é 
exatamente o que Cristo irá fazer a todos 
que estiverem preparados para ir com Ele 
ao Céu.

NÓS NOS RECONHECEREMOS?
Seremos reconhecidos por nossos 

queridos e amigos? Os discípulos de Jesus 
reconheceram-nO após a Sua ressurreição. 
Maria reconheceu a voz de Cristo perto 
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do sepulcro quando Ele a chamou pelo 
nome (João 20:14 e 16). Foi reconhecido 
também pelos dois discípulos no caminho a 
Emaús, ao terem visto o modo como Jesus 
abençoou o pão (Lucas 24:13-35).

Visto que “seremos semelhantes a 
Ele”, os redimidos certamente serão reco-
nhecidos pelo tom de voz, por seus traços 
familiares e características individuais de 
personalidade; as marcas do pecado serão 
removidas, mas no Céu conheceremos e 
compreenderemos uns aos outros melhor 
do que nesta vida. “Porque agora vemos 
como em espelho, obscuramente, então ve-
remos face a face; agora conheço em parte, 
então conhecerei como também sou conhe-
cido” (I Coríntios 13:12).

A NOVA CAPITAL
Quando os salvos, agora moradores da 

Santa Cidade, regressarem para a Terra, 
agora transformada, virá com eles a Jerusa-
lém celestial. Esta cidade é obra do próprio 
Deus (Hebreus 11:10). A sua beleza e glória 
são descritas em Apocalipse 21 e 22, atra-
vés de elementos como o ouro puro e o seu 
fulgor como de uma pedra preciosíssima.  
“Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. 
Os Seus servos O servirão, contemplarão a 
Sua face” (Apocalipse 22:3 e 4).

A Nova Jerusalém terá o trono de Deus 
e de Cristo. O Salvador Jesus Cristo será o 
justo e compassivo Rei do reino porvir. Os 
remidos terão o privilégio de contemplar, 
HQȴP��D�IDFH�GR�6HQKRU�

MORADAS SEGURAS E POVO FELIZ
Não mais ladrões par amedrontar-nos! 

“O efeito da justiça será paz, e o fruto da 
justiça repouso e segurança para sempre. O 
Meu povo habitará em moradas bem segu-
ras, em lugares quietos e tranquilos” (Isaías 
32:17 e 18). “Os resgatados do Senhor vol-
tarão, e virão a Sião com cânticos de júbi-
lo; alegria eterna coroará as suas cabeças; 
gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a 
tristeza e gemido” (Isaías 35:10).

QUE ATIVIDADE HAVERÁ LÁ?
Deixemos as glórias dessa Cidade Eter-

na, e vejamos alguns dados interessantes 
que o profeta Isaías nos fornece. Ele escre-
veu: Ȋ(OHV� HGLȴFDU¥R� FDVDV�� H� QHODV�KDELWD-
rão: plantarão vinhas, e comerão do seu fru-
WR��1¥R�HGLȴFDU¥R�SDUD�TXH�RXWURV�KDELWHP��
não plantarão para que outros comam; por-
que a longevidade do Meu povo será como a 
da árvore, e os Meus eleitos desfrutarão de 
todo as obras das suas mãos” (Isaías 65:21 
e 22).

No Éden restaurado Deus dará ao 
homem, outra vez, ocupação física. Assim 
como no antigo Éden, o trabalho não será 
cansativo, mas agradável. Contribuirá para 
o seu bem-estar, e os remidos gozarão os 
frutos das suas mãos. Haverá crescimento 
intelectual, espiritual e moral.

7RGRV�RV�WHVRXURV�GR�XQLYHUVR�LQȴQLWR�
estarão abertos ao estudo do homem. A 
aquisição de conhecimento não terá limi-
tes.  Haverá também crescimento espiritu-
al. Terão os remidos a oportunidade de es-
tudar os atributos do santo caráter de Deus 
e, em especial, o Seu amor e a Sua graça. A 
Escritura diz ser intento de Deus “mostrar 
nos séculos vindouros (na eternidade) a su-
prema riqueza da Sua graça, em bondade 
para conosco, em Cristo Jesus” (Efésios 2:7).

Assim, na Nova Terra, os remidos 
aprenderão mais e mais do amor e perfeição 
de Deus. Quanto mais conhecerem o Seu 
perfeito caráter, mais hão de amá-Lo; e 
quanto mais O amarem, mais felizes serão.

QUEM ENTRARÁ NAQUELE REINO?
“Bem-aventurados os limpos de 

coração, porque verão a Deus” (Mateus 
5:8). “Nela nunca mais penetrará coisa 
alguma contaminada nem o que pratica 
abominação e mentira, mas somente os 
inscritos no livro da vida do Cordeiro” 
(Apocalipse 21:27).�Ȋ(�D�VL�PHVPR�VH�SXULȴFD�
todo o que nEle tem esta esperança, assim 
como Ele é puro” ( I João 3:3).

Com a graça de Deus, você também 
poderá conservar seu coração e sua vida 
sempre limpos, para poder, então, estar no 
Seu reino e desfrutar da Nova Jerusalém.
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1. A entrada do pecado frustrou temporariamente o plano de Deus quanto ao planeta Terra.
(    ) Certo     (    ) Errado

���2�HWHUQR�ODU�GRV�VDOYRV�VHU£�D�7HUUD��UHQRYDGD�SRU�DWR�GH�'HXV�
(    ) Certo     (    ) Errado

���$VVLQDOH�D�DOWHUQDWLYD�FRUUHWD��Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse descrevem a capital da Nova 
Terra em sua beleza e glória.
(   )  Verdadeiro (    ) Falso

���$VVLQDOH�D�DOWHUQDWLYD�FRUUHWD� A Nova Jerusalém terá nela o trono de Deus e de Cristo.
(   ) Verdadeiro (   ) Falso

���$VVLQDOH�D�DOWHUQDWLYD�FRUUHWD� Na Nova Terra o crescimento intelectual e espiritual do homem, 
bem como a sua apreciação das maravilhas de Deus, não terão limite.
(   ) Verdadeiro (   ) Falso

����$�1RYD�7HUUD�VHU£�HPEHOH]DGD�SRU�'HXV��PDV�R�VRIULPHQWR�H�D�PRUWH�FRQWLQXDU¥R�
(   ) Certo  (   ) Errado
 

Minha                    
DECISÃO

LIÇÃO 2

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

$SUHQGL�KRMH�SHOD�%¯EOLD�TXH�R�SODQR�GH�'HXV�SDUD�6HXV�ȴOKRV�
é de plena felicidade. Na Nova Jerusalém os salvos serão 
recebidos por Cristo, onde viverão em Sua companhia. Eu 
quero viver nesta Santa Cidade.

                        ________________________________________
                                               Assinatura


