
ESTUDO  BÍBLICO 

 
 



Você já parou para imaginar como seria o mundo  
sem guerras, fome, desastres, injustiças e morte? 

Aqui nesta Terra de pecado isso nunca será possível,  
mas Deus e Cristo prometeram essa Nova Terra? 

Já imaginou viver num lugar de delícias mil, onde você 
poderá falar face a face com Cristo e com Deus?  

A boa nova é que esse lugar existirá e está próximo! 



1. Que poderoso testemunho é dado por Pedro,  
falando em nome dos demais apóstolos? 



Mas nós, segundo a sua promessa,  
aguardamos novos céus e nova terra, 

em que habita a justiça. 
 

2 Pedro 3:13 



2. Quem é o grande construtor dessa nova 
e perfeita habitação? 



Porque esperava a cidade que tem fundamentos, 
da qual o artífice e construtor é Deus. 

 

Hebreus 11:10 



3. Depois de mil anos, no céu com Cristo, 
de onde vem essa Nova habitação? 



 E eu, João, 
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, 

que de Deus descia do céu, 
adereçada como uma esposa ataviada  

para o seu marido. 
 

Apocalipse 21:2 



4. Que acontecerá com a Terra quando os ímpios 
receberem o castigo da segunda morte? 



 Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; 
no qual os céus passarão com grande estrondo, 

e os elementos, ardendo, se desfarão,  
e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. 

 

II Pedro 3:10 



5. Que esperança devemos ter, à semelhança  
dos apóstolos e dos profetas? 



Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; 
e não haverá mais lembrança das coisas passadas, 

nem mais se recordarão. 
 

Isaías 65:17 



E VI um novo céu, e uma nova terra. 
Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, 

e o mar já não existe. 
 

Apocalipse 21:1 



6. Para quem está sendo preparada a Nova Terra? 



 Mas, como está escrito: 
As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, 

E não subiram ao coração do homem,  
são as que Deus preparou para os que o amam. 

 

I Coríntios 2:9 



7. Somente quem, entrará no Reino dos Céus? 



 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor!  
Entrará no reino dos céus, 

mas aquele que faz a vontade de meu Pai,  
que está nos céus. 

 

Mateus 7:21 



8. Quem habitará a Nova Terra,  
juntamente com os salvos? 



 E ali nunca mais  
haverá maldição contra alguém;  

e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, 
e os seus servos o servirão. 

 

Apocalipse 22:3 



9. O que NÃO haverá na Nova Terra? 



 E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; 
e não haverá mais  

morte, nem pranto, nem clamor, nem dor;  
porque já as primeiras coisas são passadas. 

 

Apocalipse 21:4 



E não entrará nela coisa alguma que contamine, 
e cometa abominação e mentira;  

mas só os que estão inscritos  
no livro da vida do Cordeiro. 

 
Apocalipse 21:27 



Mas, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, 
e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras,  

e qualquer que ama e comete a mentira. 
 

Apocalipse 22:15 



10. O que é essencial fazer, para ter a vida eterna? 



 Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê não pereça,  
mas tenha a vida eterna. 

 

João 3:16 



11. Com que linguagem direta e simbólica as  
Escrituras nos apresenta o paraíso? 



E morará o lobo com o cordeiro,  
e o leopardo com o cabrito se deitará,  

e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado  
andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. 

A vaca e a ursa pastarão juntas,  
seus filhos se deitarão juntos,  

e o leão comerá palha como o boi. 
 

Isaías 11:6-8 



 Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, 
e um idoso que não complete os seus anos de idade;  

quem morrer aos cem anos ainda será jovem,  
e quem não chegar aos cem será maldito. 

Construirão casas e nelas habitarão;  
plantarão vinhas e comerão do seu fruto. 

Já não construirão casas para outros ocuparem,  
nem plantarão para outros comerem.  



 Pois o meu povo terá vida longa como as árvores;  
os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. 

Não labutarão inutilmente,  
nem gerarão filhos para a infelicidade;  

pois serão um povo abençoado pelo Senhor,  
eles e os seus descendentes. 

Antes de clamarem, eu responderei;  
ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. 



O lobo e o cordeiro comerão juntos, 
e o leão comerá feno, como o boi, 

mas o pó será a comida da serpente. 
Não farão nem mal nem destruição  

em todo o meu santo monte",  
diz o Senhor. 

 
Isaías 65:20-25 



 Quem tem ouvidos,  
ouça o que o Espírito diz às igrejas: 

Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida,  
que está no meio do paraíso de Deus. 

 
Apocalipse 2:7 



12. Por mais que a Bíblia se esforce para nos falar  
em símbolos (sombras das coisas superiores),  

como devemos esperar a Nova Terra? 



Mas, como está escrito: 
As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, 

e não subiram ao coração do homem, 
são as que Deus preparou para os que o amam. 

 
1 Coríntios 2:9 



13. Alguém já viu algum vislumbre desse lugar? 



Em verdade que não convém gloriar-me;  
mas passarei às visões e revelações do Senhor. 

Conheço um homem em Cristo que há catorze anos  
foi arrebatado ao terceiro céu.  

E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso;  
e ouviu palavras inefáveis,  

que ao homem não é lícito falar. 
 

2 Coríntios 12:1-4 



14. Como será a adoração na Nova Terra? 



Pois, assim como os novos céus e a nova terra  
que vou criar devem subsistir diante de mim,  

declara o Senhor, assim devem subsistir  
vossa raça e vosso nome. E assim,  

cada mês, à lua nova, e cada semana, aos sábados,  
todos virão prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. 

 
Isaías 66:22,23 



15. O que de mais precioso podemos esperar  
na Nova Terra? 



E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: 
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. 
 

Apocalipse 21:3 



Amados, agora somos filhos de Deus,  
e ainda não é manifestado o que havemos de ser. 

Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele; porque assim como é o veremos. 

 
1 João 3:2 



E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; 
e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, 

e os seus servos o servirão. 
E verão o seu rosto,  

e nas suas testas estará o seu nome. 
 

Apocalipse 22:3,4 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

Um novo lar para eternidade  
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

O tempo de julgar chegou 
Até breve! 



. .


