VASOS DE OURO

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pe. 3:18

ESCATOLOGIA

O NOVO CÉU E A NOVA TERRA
Is. 65:17 Ap. 21: 1

INTRODUÇÃO
Após o juízo final, os salvos estarão
para sempre no pleno gozo da vida eterna
na presença de Deus. Na cidade santa, a
nova Jerusalém, estará o trono de Deus e
do Cordeiro, porém, quando se referem a
esse lugar, os cristão geralmente falam em
viver para sempre no “Céu”. Contudo, o
que a Bíblia nos diz é que haverá Novo Céu
e Nova Terra. Trata-se de uma criação
inteiramente renovada e é nesse lugar
onde viveremos com Deus!

A NOVA TERRA

João viu “um novo céu, e uma nova terra”.
Como foram criados na primeira vez, não serão no
futuro, mas novos e diferentes, Gn. 1.1, “No
princípio criou Deus os céus e a terra.” A palavra
“novo” é de uma palavra grega que significa quanto
forma: não usado, recente, ou como substância: um
espécie novo, incomum (#2537, Strong’s).
Alguns creem que os primeiros céus e a
primeira terra literalmente serão queimados,
aniquilados, eliminados e desfeitos pelo fogo e tudo
será uma nova criação (2Pe. 3.10-12).

“Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do
Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso
estrondo, e os elementos se desfarão abrasados;
também a terra e as obras que nela existem serão
atingidas.”
Pode ser isso a realidade que a profecia está
apontando. Todavia convém pensar nessas duas
considerações:
1. A Bíblia diz que a terra é para sempre - Sl 78.69,
“E edificou o seu santuário como altos palácios,
como a terra, que fundou para sempre.”;

Sl 104.5, “Lançou os fundamentos da terra; ela não
vacilará em tempo algum.”;
Ec 1.4, “Uma geração vai, e outra geração vem; mas
a terra para sempre permanece.”; e
Is 51.6, “Levantai os vossos olhos para os céus, e
olhai para a terra em baixo, porque os céus
desaparecerão como a fumaça, e a terra se
envelhecerá como roupa, e os seus moradores
morrerão semelhantemente; porém a minha
salvação durará para sempre, e a minha justiça não
será abolida.” Se a terra permanecerá, como pode
ter um fim?

2. Para fazer tudo novo, não é necessário eliminar
completamente o velho. Tome como referência o
homem velho na hora de regeneração. O homem
velho não é destituído, eliminado, mesmo que
“tudo se fez novo” (II Co. 5.17, “Assim que, se
alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.”) Deus
cria o homem novo e o velho homem é suplantado,
feito submisso à nova natureza.
Também pense nos que perecem no lago de fogo.
Perecem, mas permanecem. Não serão eliminados
mas castigados numa condenação eterna.

Podemos considerar a destruição da terra pela água
no dilúvio. Deus disse a Noé: “... porque a terra está
cheia de violência; eis que os desfarei com a terra.”
Gn. 6.13; 7.4 (Am. 9.5).
Todavia, sendo desfeita não foi eliminada
completamente. Se uma vez aconteceu assim será
que o novo céu e a nova terra são ‘novos’ da
mesma maneira?

TUDO NOVO
Mesmo que os céus e a terra não serão
eliminados ou reduzidos a nada, serão purgados, ou
seja, serão desfeitos e limpos pelo fogo (2Pe. 3.7,
10-12). O importante é entender que todas as obras
pecaminosas do homem na terra serão eliminadas
pelo fogo purificador de Deus. O resultado é um
novo céu e uma nova terra.
A terra será sem nenhum resquício da
maldição do pecado e sem a mácula do sangue do
homem inocente que fora derramada nela.

E O MAR?
“... e o mar já não existe.” Ap. 21:1b
Há quem interprete este texto dizendo que a
ausência do mar ensina que não haverá mais
separação entre os salvos e os seus entes queridos
salvos, ou nenhuma separação das raças e nações. A
interpretação (alegórica) leva em consideração a
condição do apóstolo João que se encontrava isolado
numa ilha (Patmos), e que a existência do mar não
seria literal. Contudo, se considerarmos que o mar
controla o clima da terra podemos entender que o mar
é usado por Deus para regar a terra; para que todo
animal, homem e planta vivam.

Na nova terra não haverá morte e não necessitará
o homem de cultivar a terra para sobreviver (Ap.
21.27). Na eternidade o homem salvo tem vida
eterna e pode comer da árvore da vida livremente
(Ap. 22.2). Portanto o mar não seria mais
necessário desse ponto de vista.

O NOVO CÉU
É importante frisar que “céus” se referia ao
espaço sideral, como também à esfera na qual Deus
habita. Então, quando Apocalipse 21:1 se refere aos
Novos Céus, está provavelmente indicando que todo
o universo será renovado.
A Bíblia fala de três céus (2Co. 12.2-4, “foi
arrebatado ao terceiro céu ... ao paraíso.” O primeiro
céu é para as aves (atmosfera da terra), o segundo é
o espaço, o firmamento, e o terceiro céu é o paraíso,
o lugar do Seu trono - Sl. 11.4, “o céu dos céus” - 1
Rs. 8.27).

A NOVA JERUSALÉM

“Vi também a cidade
santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, da
parte de Deus, ataviada
como noiva adornada
para o seu esposo.”
Ap.21:2
Em meio as perguntas
que fazemos a respeito
do céu e da nova
Jerusalém, não devemos
perder de vista que as
Escrituras retratam essa
nova criação como um
lugar de grande beleza e
alegria!

Nesse lugar a morte não existirá, nem o luto, nem o
pranto, nem a dor (Ap. 21:4). Lá poderemos beber
da fonte da água da vida (Ap. 21:6). É uma cidade
que tem a glória de Deus e cujo o fulgor é
semelhante a pedra de jaspe (Ap. 21:11). Seu
comprimento, largura e altura é de “doze mil
estádio”, cerca de 2250km, o que equivale a
distância, aproximadamente, de São Paulo à João
Pessoa/PB. Quer entendamos que seja literalmente
ou não, a palavra nos mostra quão grandiosa é a
Nova Jerusalém!

Distância de S. Paulo à J. Pessoa = 2221Km

CONCLUSÃO
Novo Céu – Nova Terra: É o lugar físico onde

habitaremos com corpos físicos glorificados (2Co. 15:3558). O conceito de que o Céu é “nas nuvens” não é
bíblico.
O conceito de que seremos “espíritos flutuando
pelo Céu” não é bíblico. O Céu onde os crentes viverão
será um novo e perfeito lugar no qual habitaremos.
Nesse lugar seremos livre do pecado, mal,
enfermidade, sofrimento e morte. Será provavelmente
muito parecido com nossa Terra atual, uma reorganização
de nossa terra atual – sem a maldição do pecado.
“Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que
dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.”
(2Pe. 3.14)
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