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INTRODUÇÃO

             Após o juízo final, os crentes entrarão para sempre no pleno gozo da vida na presença de Deus. Jesus nos 

dirá:“Vinde, benditos de meu pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo”

( Mt 25.34 ). Entraremos em um reino onde nunca mais haverá qualquer maldição. Nela na nova Jerusalém, esta-

rá o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão (Ap 22.3). Quando se referem a esse lugar, os cristãos

geralmente falam em viver para sempre com Deus no céu. Mas na verdade o ensino bíblico é muito mais rico: ele

nos diz que haverá novos céus e uma nova terra , uma criação inteiramente renovada , e viveremos ali com Deus

eternamente ( AP 21.1-2 ).

I. O QUE É A JERUSALÉM CELESTE

1.1 Mais sublime que os céu .Em meio a todas as perguntas naturalmente a respeito do novo céu e da nova terra,

não devemos perder de vista o fato de que as Escrituras retratam de maneira coerente essa nova criação a ( Nova

Jerusalém ), como lugar de grande beleza e alegria . Sim , a Jerusalém Celeste é mais sublime que os céus, porque

nesse lugar, a morte já não existirá , já não haverá luto, nem pranto, nem dor ( Ap 21.4 ) . Lá poderemos beber de

graça da fonte da água da vida ( Ap 21.6 ).É uma cidade que tem a glória de Deus e cujo fulgor é semelhante a uma

pedra preciosíssima , como pedra de jaspe cristalina (  Ap 21.11  ). Esta cidade é tão sublime que o apóstolo Paulo 
não soube descrevê-la , veja o que ele declara em ( 1 Co 2.9 ).

1.2 A casa de meu pai. O Senhor promete por meio de Isaías : “ ... pois eis que eu crio novos céus e nova terra, não



haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas “(Is 65.17), e Isaías fala sobre os novos céus e 
nova terra, que o Senhor há de fazer ( Is 66.22 ). Pedro diz : “ ... nós, porém , segundo a sua promessa , esperamos 

novos céus e nova terra nos quais habita justiça”  ( 2 Pe 3.13 ) .  A ideia do céu como um lugar é também o  sentido 

mais fácil em que podemos entender a promessa de Jesus : “ Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse 
assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar ( Jo 14.2 ). Ele fala de modo bem claro em deixar a sua exis –

tência neste mundo a fim de retornar para o Pai e depois voltar de novo : “ E, quando eu for e vos preparar lugar ,

voltarei e vos receberei para mim mesmo para que, onde eu estiver, estejais vós também ( Jo 14.3 ).

1.3 A nova Jerusalém . O termo “ Nova Jerusalém “ ( gr.: tem hagian ierousalem ) só é encontrado em Apocalipse.

João vê a nova Jerusalém descendo do céu . Jerusalém era um símbolo convencional do povo de Deus , um  sinal 

tangível da aliança, o foco da fé e da esperança judaica. No AT, é descrita como o lugar da habitação de Deus ( Sl

76.2 ) e é o lugar onde nossa redenção foi realizada. Mas essa Jerusalém é diferente da antiga, pois e nova e santa.

Não é obra de mãos humanas, mas originada da parte de Deus ( Is 65.17 , 66.22 ).

II. AS CARACTERÍSTICAS DA NOVA JERUSALÉM

2.1 É um lugar real . A realidade da nova Jerusalém celeste não e uma ficção futurística, nem um devaneio incon-

sequente. Trata-se de uma doutrina sólida. Cujas raízes podem ser descobertas já no alvorecer da História Sagra-

da. Haja vista o sonho de Jacó. O patriarca viu uma escada unindo a terra ao céu, e por esta desciam e subiam os

anjos de Deus ( Gn 28.10-17 ) . No momento em Estevão estava sendo apedrejado em praça pública,  a bíblia diz    

que o céu se abriu, e que Estevão viu o filho do homem, que está em pé à mão direita de Deus ( At 7.56 ) . A Nova 

Jerusalém é uma realidade e é para lá que um dia nós vamos morar .  

2.2 Arquitetura . O arquiteto tem a função de planejar, projetar e desenhar os espaços urbanos procurando deixa-

lós da melhor maneira para as pessoas que os usam . Para isso deve-se se levar em conta  os aspectos  históricos ,

culturais , estéticos e técnicos do  ambiente em que vai fazer o seu projeto . Só o arquiteto  Jesus para  planejar ,

projetar e desenhar a planta da cidade mais linda , a ser construída a Nova Jerusalém  ( Hb 11.10 ) . Nunca se viu

uma planta como esta, perfeita pois nela consta que seu muro era de jaspe, e a cidade, de ouro puro, semelhante

a vidro puro. Só um arquiteto perfeito para fazer uma cidade perfeita, veja a planta deste que é o único arquiteto

perfeito ( AP 21 10.18 ) . 



2.3 Formato . A cidade é quadrada: comprimento, largura e altura iguais . A cidade tem doze mil estádios, ou seja,

2.200 Km de comprimento , de largura e de altura (  Ap 21.15-17  ) . Não existe nada parecido no planeta . É uma 
cidade que vai de São Paulo a Aracajú. Na Nova Jerusalém, a maior montanha da terra, o pico Everest, desaparece 
mais de duzentas e quarenta vezes. Essa cidade é um verdadeiro cosmo de glória e santidade ( Ap 21.11 ).

2.4 Materiais . O material usado para a construção da cidade não encontra parâmetro em nenhuma cidade. A mu-

ralha era feita de jaspe, uma pedra já mencionada que descreve a glória transparente de toda a cidade (Ap 21.11).

A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente ( Ap 21.21 ). A cidade não precisa nem do sol , nem da

Lua, para lhe darem claridade. Refletindo sobre a glória da Nova Jerusalém , João ficou tomado pela visão da pre –

sença de Deus, e repetiu a profecia de Isaías: “ Nunca mais te servirá o sol para luz do dia, nem com o seu resplen-

dor a tua lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória ( Is 60.19 ).

III. O PERFEITO ESTADO ETERNO

3.1 Um governo perfeito . Deus é o soberano governante de todas as coisas :  “ O Senhor tem estabelecido o seu

trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.“O governo perfeito de Deus deve-se ao fato de ele existir antes

de todas as coisas ( Ap 1.8, 21.6, Jo 1.1-2 ) , ser o criador ( Jo 1.3, Cl 1.16-17 ). Todas as coisas , portanto, são  em 
todos os aspectos propriedade de Deus ( Sl 24.1-2, 1Co 11.26 ).

3.2 Habitantes perfeitos. A Nova Jerusalém é o retrato do futuro lar de Deus para o seu povo. As 12 tribos de Israel

( Ap 21.12 ), todos os fiéis do AT, e os 12 apóstolos ( Ap 21.24 ), a igreja .  Assim, tantos os crentes gentios como os

Judeus que foram fiéis a Deus viverão juntos na Nova Jerusalém . Nem todas as  pessoas terão permissão para en-

trar na Nova Jerusalém, mas somente os que estão escrito no livro da vida do Cordeiro  ( Ap 3.5,  Fl 4.3,  Ex 32.32, 

Ap 13.8 ) .

3.3 Conhecimento perfeito . Na Jerusalém Celeste, teremos a eternidade para adorar a Deus e explorar-lhes o infi-

nito conhecimento ( Pv 2.6-11 ),Deus dá conhecimento aqueles que os buscam ( Tg 1.5 ), o conhecimento que vem

do Senhor e mais precioso que ouro e prata, é este conhecimento perfeito que vamos receber de Deus quando en-

trarmos na Nova Jerusalém ( Pv 8.10-11 ) . 

3.4 Comunhão perfeita . Podemos, contudo, ter uma comunhão perfeita se andarmos na luz, como ele (Deus) está

na luz. A comunhão começa entre Deus e mim e se amplia para abranger outras pessoas,a fim de termos uma per-

feita comunhão uns com os outros ( 1Jo 1.3-7 ) . Se não estivermos em comunhão com os nossos irmãos ,não vere-



mos á Cristo, nem tampouco veremos a Nova Jerusalém ( Hb 12.14 ).

3.5 Amor perfeito. O amor procede de Deus é um dom divino. Na verdade o amor é o maior dos dons de Deus,que

nós é ofertado graciosamente. O apóstolo Paulo, em uma das passagens mais belas de suas cartas , cita em ( 1Co 
13.13 ), “ Agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor , estes três , porém o maior é o amor” . Todo  amor 

emana de Deus, assim aquele que não ama não conhece a Deus ( 1Jo 4.7 ) .

 

CONCLUSÃO

         Você já é um habitante dessa cidade santa? Você já tem uma casa nessa cidade? Seu lugar já está preparado

nessa cidade?  Onde você tem colocado o seu coração : na Nova Jerusalém ou na grande babilônia? A qual igreja  

você pertence: à noiva ou grande meretriz? Qual é o seu destino: o paraíso ou o lago de fogo? Para onde você está 
indo: Para a casa do Pai,onde o Cordeiro será a lâmpada eterna ou para as trevas exteriores? Onde está o seu pra -

zer: em servir a Deus ou deleitar-se no pecado? Hoje é o dia da sua escolha, da sua decisão! Escolha a vida pra que

você viva eternamente .
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