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"Um Novo Céu e uma Nova Terra" 

Apocalipse 21:1-27 

Wayne J. Edwards, Pastor  
 

Em Efésios 1:10-12, o Apóstolo Paulo disse que o objetivo final de Deus 

em tudo o que Ele fez desde a criação, e tem planejado para o futuro é 

"reunir-se em uma todas as coisas em Cristo, ambos que estão no céu 

e que estão na terra- nEle.” 

• O objetivo de Deus não será alcançado até começarmos nossa vida 

eterna com Ele no novo céu e na nova terra.  

• A cronologia dos eventos que antecederam esse dia incluem: 

o O arrebatamento da Igreja – 1 Tessalonicenses 4:15-17 

o A Grande Tribulação na Terra – Mateus 24:21 

o A Sede do Julgamento de Cristo no Céu – 2 Coríntios 5:9-11 

o O Casamento do Cordeiro – Revelação 19:7-9 

o A Ceia do Casamento do Cordeiro – Apocalipse 19:9 

o O Reinado Milenar de Cristo – Apocalipse 20:1-6 

o A Chegada do Novo Céu e Nova Terra – Apocalipse 21:1-27 

 

 

 

 

E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia, um será 

o Senhor, e um será o seu nome." 

Zacarias 14:9  

 

 



   

 A tradição judaica diz que dois eventos sinalizarão a segunda vinda do 

Messias: 

• Haverá um pequeno retorno dos judeus a Israel para reconstruir as 

cidades e restaurar a terra.  

o Ezequiel 36:8–"Meu povo Israel está prestes a chegar.” 

o Isso começou a acontecer em 14 de maio de 1948 

• Quando a vida se tornar sustentável, a maioria dos Judeus voltará a 

Israel para viver e reconstruir a Cidade de Jerusalém.  

o Salmo 147:2 – " O Senhor edifica Jerusalém; congrega os 

dispersos de Israel;” 

o Isaías 52:9 – "O Senhor consolou o seu povo, remiu a 

Jerusalém.” 

• Jerusalém tem sido, é hoje, e para sempre será a Cidade de Deus. 

o Salmo 132:13 – " Porque o Senhor ELEGEU a Sião; desejou-

a para sua habitação”  

• Quando Jesus Se revela aos Judeus como o Messias; o Salvador 

enviado de Deus, Ele também Se proclamará como o Rei dos Reis e 

o Senhor dos Senhores, e Estabelecerá Seu Reino terrestre na capital 

Jerusalém.  

o Zacarias 14:4-9 – "Seus pés sobre o monte das Oliveiras, que 

está defronte de Jerusalém... E o Senhor será rei sobre toda a 

terra; naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome.” 

• Jesus vai inaugurar seu Reino onde: 

o A maldição do pecado é removida da terra –  

o A justiça de Cristo governa a terra –  

o O ambiente é aperfeiçoado fisicamente e espiritualmente – 

doença e desespero são removidos – 

o Há um tempo de paz, alegria e conforto. Pelo menos por um 

tempo, apenas os crentes entrarão no Reino Do Milênio, e Jesus 

Cristo governará o mundo com verdade e graça.  

• Haverá dois grupos de pessoas na Terra durante o Milênio. 

o A Igreja – a Noiva de Cristo – os crentes existirão em seus 

novos corpos glorificados. 

o Humanos – os crentes que sobreviveram à Grande Tribulação 

continuarão a existir em seus corpos terrenos, e continuarão a se 

reproduzir após sua espécie. 

• Infelizmente, nem todos os nascidos durante o Milênio expressarão 

sua fé em Jesus Cristo, e eventualmente, eles serão lançados no lago 

de fogo, juntamente com o Anticristo, todos os demônios, o Falso 

Profeta, e o próprio Satanás.  

• Esta é a "segunda morte" da qual não há escapatória. 

    



Capítulo 21 começa a seção final do Livro do Apocalipse: 

• Jesus é Senhor das sete igrejas – Apocalipse 1:1-3:22 

• Jesus é o Leão sobre todas as nações terrenas – Apocalipse 4:1-20:15 

• Jesus é o Cordeiro de Deus entre aqueles que acreditaram nele – 

Apocalipse 21:1-22:1 
 

O que John quis dizer com um Novo Céu e Nova Terra? 

• Alguns acreditam que John quis dizer que este universo atual será 

purgado e regenerado. 

• Em Isaías 65:17-19, Deus disse: "Porque eis que eu crio céus novos 

e nova terra; e não haverá lembrança das coisas passadas, nem 

mais se recordarão.” 

• O significado hebraico da palavra "criar" significa – ex: Nihilo, ou 

"do nada.” 

• Este universo é temporário; está acabando, quebrando, e durante a 

tribulação, ele vai cair.  

• Em 2 Pedro 3:12-13, o Apóstolo disse que deveríamos procurar um 

"novo céu e uma nova terra na qual a justiça habita.”  

• Em Apocalipse 21, John disse que esta nova criação terá: 

o Uma nova capital – Vs 2 – Nova Jerusalém –  

o Um novo nível de comunhão com Deus – vs 3-4 – Ele vai 

habitar conosco –  

o Uma nova constituição – vs 5-8 – Deus dará a água da vida 

àqueles que tem sede dEle, mas ele proibirá os incrédulos de 

entrar em Seu novo reino.  

• John descreveu nossa casa celestial como um "cubo" – 1500 milhas 

de comprimento, 1500 milhas de largura e 1500 milhas de altura. 

o Não há impureza alguma – 

o Não há nenhuma escuridão  – 

o Não há templo – pois a cidade é um santuário – 

o Aqueles que vivem lá comerão da árvore da vida – 

o Aqueles que vivem lá beberão a água da vida – 

o Aqueles que vivem lá têm seus nomes no Livro da vida – 

• O nome Hebraico desta casa celestial é "Jeová Shammah," o que 

significa que Deus está, pois Ele estará lá, assim como Ele estava 

no Jardim do Éden, e o veremos face a face, e vamos comungar com 

Ele como amigo para amigo. 

 

 

 

 

 

" Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles 

habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e 

será o seu Deus.  E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não 

haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as 

primeiras coisas são passadas. 

Apocalipse 21:3-4  



Qual foi o último aviso de John aos seus leitores? 

• Em Apocalipse 22:7, Jesus disse: " Eis que eu venho rapidamente."  

• Em Apocalipse 22:12, Jesus disse:"Eis que venho rapidamente, e 

minha recompensa é dar a cada homem de acordo com seu 

trabalho."  

• Em Apocalipse 22:14, Jesus disse: "Bem-aventurados aqueles que 
fazem Seus mandamentos, que podem ter direito à árvore da 
vida, e podem entrar pelo portão da cidade." 

• Esta foi a ÚLTIMA BEATTITUDE de nosso Senhor, mas não foi 

traduzida com precisão do texto grego original.  

• O apóstolo João citou Jesus como dizendo: "Bem-aventurados 

aqueles que lavam suas vestes que podem ter direito à árvore da 

vida, e podem entrar pelos portões da cidade." 

• Um escriba Judeu sentiu que ninguém poderia ser salvo 

simplesmente confiando em Jesus Cristo como seu Salvador – que 

Sua morte pagou por seus pecados – então ele mudou as palavras 

para refletir sua própria fé de salvação por obras.  

• Só há uma maneira de ser salvo, e que é ter seus pecados perdoados 

através do sangue derramado de Jesus Cristo. 

• Romanos 10:9-11 diz: " Se, com a tua boca, confessares ao 

Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou 

dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a 

justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque 

a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será 

confundido.” 

• Muitos Cristãos permitiram que as coisas temporais deste mundo 

capturassem sua atenção longe de seu lar eterno no céu, e 

infelizmente, a maioria das igrejas foram cúmplices nessa decisão. 

• No entanto, em Filipenses 3:20, o Apóstolo Paulo disse, uma vez 

que nascemos novamente, nossa "cidadania" está no céu, e em 

Colossenses 3:1-3, o Apóstolo Paulo disse: 

o "Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas 

que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.  

Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra; 

porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com 

Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se 

manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em 

glória. " 
 

• Agora olhe para Apocalipse 22:20 – " Aquele que testifica estas 

coisas diz: Certamente, cedo venho. Amém! Ora, vem, Senhor 

Jesus!"  

• VOCÊ fez sua reserva para seu lar eterno no céu?  


