


Jesus disse: “Eu vim
para que tenham
vida e a tenham em
abundância”

João 10:10. 



- Ocorre dentro de nosso coração, na nossa mente

- É ação de Deus em nosso interior

- É uma cooperação com Deus. 



“Alegrem-se sempre”     1 Tes. 5:16

“O coração alegre aformoseia o rosto”   
Prov. 15:13. 

“O coração alegre é bom remédio”   
Prov. 17:22.



Orai sem cessar.   1Tes 5:17

“Clamou este aflito, e o 
SENHOR o ouviu e o livrou de 
todas as suas tribulações”.

Salmos 34:6.



“Em tudo, dai graças, porque 
esta é a vontade de Deus em 
Cristo Jesus para convosco”.

1Tes.5:18



“Não apagueis o Espírito”   1Tes  5:19

“Há caminho que parece 
direito ao homem, mas 
afinal são caminhos de 
morte” (Prov. 16:25)



“Não desprezeis as profecias”   

1Tes  5:20

“Lâmpada para os meus pés é a 
tua palavra e, luz para os meus 
caminhos.” Sal 119:105



“Julgai todas as coisas, retende 
o que é bom”    1 Tes. 5:21



“Abstende-vos de toda forma 
de mal”   1 Tes.  5:22



Essa vida abundante é:

Vida Espiritual

Jesus veio para nos unir novamente 
com Deus Efésios 2:4-5 



Vida Eterna

Viver eternamente é ter vida em abundância!

Jesus veio para nos livrar da 
destruição que o pecado traz. A 
salvação é também a promessa que 
um dia iremos ressuscitar para a 
vida eterna. João 11:25-26



Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra estas
coisas não há lei.

Gálatas 5:22, 23

Vida Abençoada



Pense como seria o mundo se não houvesse 
guerras, fome, desastres, injustiças e morte.

Imagine um lugar onde todas as nações 
viverão em harmonia, num relacionamento de 
perfeito amor? 

Pense nesse lugar e imagine o próprio Deus 
conversando com você, face a face. 

A boa notícia é que esse Lar existe e será de 
todo aquele que aceitar Jesus como salvador 
pessoal.



“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.” Ap 21:1



E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo 
a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara 
também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, 
quem é que te há de trair?
Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que 
será?
Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu 
venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele 
discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe 
disse que não morreria, mas: Se eu quero que ele 
fique até que eu venha, que te importa a ti?

João 21:20-23



Para quem é 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



“Porque, eis que eu crio novos céus 
e nova terra; e não haverá mais 
lembrança das coisas passadas, 
nem mais se recordarão.” Is. 65:17



“Porque, eis que eu crio novos céus 
e nova terra; e não haverá mais 
lembrança das coisas passadas, 
nem mais se recordarão.” Is. 65:17



Quem habitará a Nova Terra, junto com os 
salvos?



“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.”   Ap. 21:4



O que é essencial fazer para ter 
a vida eterna?





“HARRY ORCHARD FOI UM DOS MAIS 
NOTÓRIOS ASSASSINOS DE SUA 
ÉPOCA. 

Ele se envolveu nas guerras sangrentas 
entre os mineiros e seus patrões desde 
1896 até 1905.    (2 dezenas de 
assassinatos)

City of Boise

Harry Orchard (Killed Idaho Governor
Frank Steunenberg) | City of Boise



Sob a direção dos Sindicatos, Orchard
explodiu trens, moinhos e minas para 
intimidar os proprietários de minas, 
funcionários e agências 
governamentais e provocar um reino 
de terror. Ele tinha uma raiva especial 
de Frank Steunenberg, governador do 
Idaho, EUA, por ter quebrado o poder 
do sindicato naquele Estado. 



Em 30 de dezembro de 1905, ele plantou uma 
bomba na neve próxima à casa de 
Steunenberg para explodir quando o portão se 
abrisse. A enorme explosão matou 
Steunenberg e agitou a cidade de Caldwell.

J.Michael Martinez

Political
Assassinations: 
Frank Steunenberg

http://www.amigosdejesus.com.br/estudos/?acao=tema&estudo=3&licao=5  )





“Mas graças a Deus, 
que nos dá a vitória 
por meio de nosso 
Senhor Jesus 
Cristo”. I Cor. 15:57



Harry Orchard decidiu não fazer 
qualquer tentativa de salvar-se. Ele não 
queria negociar uma pena mais leve. 
Nem queria permitir que o sindicato, 
com seu poder financeiro, contratasse 
advogados para defendê-lo, mesmo 
sabendo que poderia sair livre, como 
aconteceu com tantos criminosos da 
mesma categoria. 



“Eu não podia encontrar qualquer 
saída”, escreveu ele, “a não ser por 
uma confissão aberta, verdadeira, não 
importando as consequências, e sem a 
menor divergência ou modificação 
dos fatos.” – Harry Orchard: The Man 
God Made Again, pág. 103



Deus usa o mesmo poder com que criou o mundo 
para fazer restaurar o pecador. Harry Orchard sabia 
que Deus operara um milagre em sua vida. 

“Antes de Deus entrar em minha vida… eu podia 
ficar sentado horas a fio e ouvir histórias vulgares, 
imorais, jogar quase qualquer tipo de jogo, e 
dificilmente podia falar sem um rosário de 
palavrões. 

Com o novo nascimento, todas essas coisas antigas 
desapareceram de minha vida… . Elas … não têm 
nenhuma atração para mim agora.” – Orchard, págs. 
153 e 154.



Quando Harry Orchard aceitou a Jesus, a sua culpa 
por crimes hediondos foi cancelada pelo sangue do 
Cordeiro. 

Ao seu sepultamento compareceram centenas de 
pessoas e na lápide de sua sepultura estão escritas 
palavras que deveriam fazer tremer o mundo: 

“Harry Orchard, o homem a quem Deus fez de 
novo.”

Este é o poder do evangelho do Senhor Jesus 
Cristo. 



HARRY ORCHARD,

THE MAN WHOM 
GOD MADE AGAIN

1954

1866





Creio que este mundo será destruído e 
a Terra será renovada, após o Milênio. 
Por isso resolvo manter comunhão 
com Jesus e fazer a vontade de Deus a 
fim de estar preparado para viver na 
Nova Terra.

A Nova Jerusalém, que descerá sobre 
o Monte das Oliveiras (Zacarias 14:3 e 
4), será a capital da Nova Terra.



Deus morará com os 
remidos para sempre.

A vida dos salvos na Nova 
Terra será repleta de 
atividades prazerosas.     
Não haverá mais injustiças, 
egoísmo, doença, 
separação ou morte.





http://aoDeusunico.com.brhttps://www.youtube.com/channel/UCWux3RGf4BwBtW86mFhFlS
g/videos


