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JESUS E A

Nova Terra
Q

ue ideia você tem do Céu? Se você acredita no Céu, o que o motiva a querer
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
da recompensa dos que perseverarem na fé em Jesus e guardarem Seus
mandamentos. Mas o que alimenta nossa esperança não pode ser a ideia de
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
pó da terra. Sem Jesus, nada disso teria sentido. Aliás, tudo isso é apenas a
consequência natural da presença Dele. Esta é a promessa de Jesus: “Voltarei e
os receberei para Mim mesmo, para que, onde Eu estou, vocês estejam também”
Neste estudo, vamos entender melhor o que a Bíblia diz sobre a nova Terra.

Sua vez de procurar: João 14:1 a 3. Leia o episódio em que Jesus
conforta os discípulos.
Ao perceberem que seu amado Mestre estava partindo, os discípulos
a promessa maravilhosa de que voltaria e os levaria para morar com Ele.

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

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

2. Quem herdará a terra? Mateus 5:5
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.

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.

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

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

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

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

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

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

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
digital no link mais.cpb.com.br

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
Escola Sabatina e nas casas.
• Em adv.st/seriepequenosgrupos, você encontra o guia de estudos para
pequenos grupos.
MISSÃO
cumprimento da missão:
• Menu de estudos em PDF: adv.st/estudosbiblicos
• Novo Tempo: biblia.com.br
• WhatsApp: adv.st/ensinarabiblia e adv.st/curso8remedios
• Apocalipse PDF interativo: adv.st/cursointerativo-apocalipse
Em oração, peça a Deus que ajude você a estudar a Bíblia com pessoas que

