
Sua vez de procurar: João 14:1 a 3. Leia o episódio em que Jesus 
conforta os discípulos.

%S� TIVGIFIVIQ� UYI� WIY� EQEHS� 1IWXVI� IWXEZE� TEVXMRHS�� SW� HMWGʧTYPSW�
ƼGEVEQ� TVSJYRHEQIRXI� XVMWXIW�� 1EW� .IWYW� PLIW� SJIVIGIY� GSRJSVXS� GSQ�
a promessa maravilhosa de que voltaria e os levaria para morar com Ele. 
%ƼREP��IWWI�WIQTVI�JSM�S�TPERS�HI�(IYW�

6IƽMXE�YQ�TSYGS�IQ�UYʝS�QEVEZMPLSWS�WIVʛ�IWXEV�TIVXS�HI�.IWYW�

QYI�MHIME�ZSGʤ�XIQ�HS�'ʣY#�7I�ZSGʤ�EGVIHMXE�RS�'ʣY��S�UYI�S�QSXMZE�E�UYIVIV�
ir para lá? O Céu é um lugar real onde tudo é perfeito, onde não há morte 
nem dor e, em vez disso, é onde há vida, saúde, paz, muito conhecimento 

e realização. Não há linguagem humana capaz de descrever a grandiosidade 
HE� VIGSQTIRWE� HSW� UYI� TIVWIZIVEVIQ� RE� Jʣ� IQ� .IWYW� I� KYEVHEVIQ� 7IYW�
QERHEQIRXSW��1EW�S�UYI�EPMQIRXE�RSWWE�IWTIVERʡE�RʝS�TSHI�WIV�E� MHIME�HI�
que essa recompensa se resume a uma casa no alto do colina, a uma cidade 
com ruas de ouro ou ao reencontro com os amados que hoje descansam no 
Tʬ�HE� XIVVE��7IQ�.IWYW��REHE�HMWWS� XIVME�WIRXMHS��%PMʛW�� XYHS� MWWS�ʣ�ETIREW�E�
consequência natural da presença Dele. Esta é a promessa de Jesus: “Voltarei e 
SW�VIGIFIVIM�TEVE�1MQ�QIWQS��TEVE�UYI��SRHI�)Y�IWXSY��ZSGʤW�IWXINEQ�XEQFʣQƉ�
�.SʝS�������)WWE�TVIGMWE�WIV�E�JSRXI�HI�RSWWE�IWTIVERʡE��3�HME�IWXʛ�GLIKERHS��
Neste estudo, vamos entender melhor o que a Bíblia diz sobre a nova Terra. 

Nova Terra
JESUS E A

ESTUDO 20
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https://vimeo.com/520695935


JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1. O que a Bíbliz diz sobre a vida futura? 2 Pedro 3:13

2.�5YIQ�LIVHEVʛ�E�XIVVE#�1EXIYW����
� 3W�SVKYPLSWSW� � 3W�EYXSWWYƼGMIRXIW� 3W�QERWSW

3.  Para onde os salvos serão levados por ocasião da volta de Jesus e quanto tempo 
permanecerão lá? Apocalipse 20:6

4. O que vai acontecer no Céu durante os mil anos? Apocalipse 20:4

5. O que vai acontecer na Terra durante os mil anos? Apocalipse 20:1 a 3 e 5

6.�3�UYI�SGSVVIVʛ�ES�ƼREP�HSW�QMP�ERSW#�%TSGEPMTWI������E��

7. Quem sofrerá a segunda morte? Apocalipse 20:14 e 15

8. Quem viverá a eternidade com Cristo? Apocalipse 22:12 a 14

9. O que os salvos farão na nova Terra? Isaías 65:21

10.�3�UYI�WMKRMƼGE�LEFMXEV�RE�TVIWIRʡE�HI�(IYW#�7EPQS������

Que áreas da minha vida precisam ser preenchidas pelo desejo de ir para o Céu?

Compromisso de fé: Quero me preparar todos os dias para viver na nova Terra.
Nome:                  Data:  

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

https://vimeo.com/520696226


ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL

COMUNHÃO

Dia Para meditar O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?
1 Efésios 5:22 e 33
2 Efésios 4:25 a 32
3 Tiago 3:13 a 18
4 Romanos 12
5 1 Coríntios 6:1 a 11
6 Tiago 2:1 a 13
7 1 Coríntios 13

��7YKIWXʝS�HI�XI\XSW�TEVE�WYE�PIMXYVE�I�VIƽI\ʝS�EXʣ�S�TVʬ\MQS�IWXYHS��SVI�ERXIW�HI�PIV�I�QIHMXEV�

RELACIONAMENTO
•  Conheça o curso de liderança para pequenos grupos no site adv.st/

liderespequenosgrupos. Evangelize seus amigos por meio de um grupo 
de pessoas que se conectam toda semana nas unidades de ação da 
)WGSPE�7EFEXMRE�I�REW�GEWEW�

•  Em adv.st/seriepequenosgrupos, você encontra o guia de estudos para 
pequenos grupos.

MISSÃO
:INE� EPKYQEW� STʡʮIW� HI� IWXYHSW� FʧFPMGSW� TEVE� WIY� HIWIRZSPZMQIRXS� RS�
cumprimento da missão:
ƍ�1IRY�HI�IWXYHSW�IQ�4(*��EHZ�WX�IWXYHSWFMFPMGSW
• Novo Tempo: biblia.com.br
• WhatsApp: EHZ�WX�IRWMREVEFMFPME�e EHZ�WX�GYVWS�VIQIHMSW
• Apocalipse PDF interativo: EHZ�WX�GYVWSMRXIVEXMZS�ETSGEPMTWI

Em oração, peça a Deus que ajude você a estudar a Bíblia com pessoas que 
TVIGMWEQ�GSRLIGIV�.IWYW�I�WI�IRXVIKEV�E�)PI�TSV�QIMS�HS�FEXMWQS�

VOCÊ PODE BAIXAR O LIVRO DIGITAL ou o audiobook da obra 
Visões do Céu em adv.st/visoesdoceu

Conheça o aplicativo de plano de estudo da Bíblia e dos livros de Ellen G. White em 
adv.st/bibleplan

A Lição da Escola Sabatina�I�EW�1IHMXEʡʮIW�(MʛVMEW�IWXʝS�HMWTSRʧZIMW�IQ�JSVQEXS�
digital no link mais.cpb.com.br


