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Um mundo de paz. Sem ódio nem rancor. Um mundo sem violência, 
preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um 

mundo sem dor, sofrimento, luto nem pranto. Um mundo perfeito, onde as fl ores 
não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos 
nós almejamos ardentemente, cansados como estamos do mundo atual e suas 
dores. Para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia. Mas, a Bíblia fala 
de realidades a nós prometidas e preparadas por um Ser que jamais falha.
   

1. O que o Senhor prometeu criar após o milênio? 2Pedro 3:13
Nós, porém,     a sua    , esperamos 
novos    e  nova     onde habita  a justiça. 

Após os mil anos, a Nova Jerusalém descerá para a Terra (Ap 21:2) tornando-se 
a capital da Nova Terra. Será quadrada (v. 16, 14, 12, 18, 19) cercada de muros 
e adornada de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá três portas onde 
estarão escritos os nomes das doze tribos de Israel e dos doze apóstolos. A 
cidade e a praça serão de ouro (Ap. 21:21; 22:1, 2). Na praça, estarão o trono de 
Deus, a árvore da vida e o rio da vida.

2.  Quem fi cará fora da cidade e quem entrará nela? Apocalipse 21:8, 27; 
2Coríntios 6:9, 10
Ficarão de fora os  . 
Entrarão somente aqueles que têm o nome no  .

3.  O que não haverá na Nova Terra? Apocalipse 21:4; Isaías 35:5, 6, 9, 10 
(marque V ou F)
(    ) Morte, luto, pranto e dor.               (    ) Defi cientes físicos e enfermos.
(    ) Vida eterna.                                 (    ) Voz de choro e clamor.
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4. Quais serão as atividades dos salvos na Nova Terra? Isaías 65: 21, 22
Plantarão  ; cada um desfrutará do trabalho de suas mãos.

5. Como serão os animais na Nova Terra? Isaías 65:25  
O           e o            pastarão juntos. 

6. Quão freqüentemente os salvos adorarão a Deus na Nova Terra? Isaías 66:22, 23
De um          a    , virá toda a carne a 
adorar perante Mim, diz o Senhor. 

7. Para quem Deus preparou essa cidade? 1Coríntios 2:9 
Deus preparou esse novo lar para aqueles que O        . 
Se desejo estar na Nova Terra, devo a cada dia     Jesus 
e obedecer aos Seus mandamentos.

8. Qual é a marca daqueles que amam Jesus? João 14:15
Aquele que Me ama guardará os Meus  .

Recapitulação: Após os mil anos, Deus criará um        céu e uma  
   Terra. Não haverá mais           , desemprego, 
diferenças sociais, ódio, separações. A capital da Nova Terra será a Nova Jerusalém, 
cidade cercada com    revestidos de pedras preciosas, e onde estará 
o trono de    e do    . Nela entrarão os que 
têm o nome no livro da    e amam a Jesus.  

Compromisso de fé:

(    ) Creio que Jesus está preparando morada para mim.
(    ) Desejo amá-Lo de todo o meu coração.
(    ) Quero ter a marca daqueles que amam a Jesus. 
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