Lição 10 — A Nova Jerusalém
Apocalipse 21:1-4 — “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. E eu,
João, vi a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do Céu,
adereçada1 como uma esposa ataviada2 para o seu marido. E ouvi uma
grande voz do Céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo3 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. E Deus limpará de seus olhos toda
lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas.”

A nova Jerusalém
Somente quando a a criação renovada tomar o lugar da antiga ordem de
coisas é que poderemos dizer que a influência e a obra de Satanás foram
totalmente apagadas da existência. Essa visão relata como a criação inteira
será libertada dos últimos restos do pecado, para sempre. Essa definição é
uma das mais belas de toda a Bíblia, apresentada com simplicidade e
dignidade, sem exageros e sem excesso de palavras. É um alívio passar da
fumaça, da dor e das chamas para a atmosfera clara e limpa da manhã
eterna, quando o ar celeste será puro e a vasta cidade de Deus brilhará
como um diamante perante os olhos dos salvos. Como o antigo Universo
estava inevitavelmente manchado pelo pecado, uma nova ordem de coisas
deverá ser formada em tudo, uma vez que a antiga cena de prova e fracasso
terá sido posta de lado e extinta.4

Quem serão os moradores da nova Jerusalém?
Apocalipse 22:14 — “Bem-aventurados aqueles que lavam as suas
vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da
vida e possam entrar na cidade pelas portas.” A versão Almeida
Corrigida, Fiel ao Texto Original, da Sociedade Bíblica Trinitariana, diz:
“Bem-aventurados aqueles que guardam os Seus mandamentos [de Deus],
para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas
portas.” (colchetes do editor).
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Adereçada: Coberta de adereços; enfeitada, bela.
Ataviada: Ornada, enfeitada, embelezada.
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Tabernáculo: Há mais de dez significados para esta palavra. Neste caso, local de habitação, residência,
morada.
4
CHAMPLIN, Russel N. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo, vol. 6. São Paulo:
Millenium. 1ª ed. 1979. p. 641 (baseado no texto).
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O ato de “lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro” nada mais é do que
alguém ter seus pecados perdoados por Jesus e seu coração transformado
pela graça divina. Quando a versão Trinitariana traduz o texto dizendo que
“Bem-aventurados [são] aqueles que guardam os Seus mandamentos”,
mostra a consequência inevitável após uma conversão verdadeira e
genuína. Disse Jesus: “Se Me amardes, guardareis os Meus
mandamentos.” (João 14:15). Se formos de Cristo, nosso maior prazer será
obedecer à Sua vontade e fazer aquilo que Lhe dá prazer. Quem alcança
esse grau de proximidade com Deus poderá comer da árvore da vida.
Apocalipse 15:2 — “E vi um como mar de vidro misturado com fogo e
também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal,
e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as
harpas de Deus.”
Realmente não há caneta ou linguagem humana que tenha condições de
descrever a assombrosa majestade de um lugar como esse. Um mar de
cristal misturado com fogo, ou que seja incrivelmente transparente e reflita
cores e luzes que lembrem chamas de fogo, é algo além da capacidade
imaginativa do homem, e está além da sua capacidade cognitiva5 expressar
um quadro de tal beleza.
João 3:5 — “Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele
que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus.”
O “nascer da água e do Espírito” indica uma atuação conjunta tanto da
parte do homem (água) quanto de Deus (nascimento espiritual). Ou seja, o
ser humano deve confirmar sua conversão através do testemunho público
de que aceitou a Cristo, e esse ato público de conversão é o batismo (para
informações adicionais, ver o guia de estudos do Curso Bíblico Passos
para a Vida “Série B”, lição O Batismo). O Senhor Jesus afirmou que
“quem crer e for batizado será salvo” (Marcos 16:16), indicando a grande
importância que Ele dá a essa solenidade quando feita da maneira correta e
com o espírito correto.

Testando seu conhecimento... Fique atento!
1) “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.” Onde, na Bíblia, se
encontra essa passagem?
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Cognitiva: De cognição, processo ou faculdade de adquirir um conhecimento; percepção; conjunto de
unidades de saber da consciência que se baseiam em experiências sensoriais, representações e
lembranças.

a. ( ) Isaías 66:1 e 2.
b. ( ) Deuteronômio 20:3.
c. ( ) Apocalipse 21:1.
2. O que significa o ato de “lavar as vestiduras no sangue do
Cordeiro”?
a. ( ) Nada mais é do que alguém ter seus pecados perdoados por Jesus e
seu coração transformado pela graça divina.
b. ( ) Matar um cordeiro, recolher o sangue numa bacia e deixar de molho
nesse sangue as vestes pessoais.
c. ( ) É apenas um símbolo apocalíptico. Não significa nada em especial
para o povo de Deus.
3. O que significa “nascer da água e do Espírito”?
a. ( ) Significa o nascimento natural, pois o bebê sai “da água”, pois estava
mergulhado no líquido intrauterino. Nascer do “Espírito” é receber a vida
diretamente de Deus.
b. ( ) O “nascer da água e do Espírito” indica uma atuação conjunta tanto
da parte do homem (água) quanto de Deus (nascimento espiritual). Ou seja,
o ser humano deve confirmar sua conversão através do testemunho público
de que aceitou a Cristo. Esse ato público de conversão é o batismo.

Hora da decisão!
( ) Senhor Jesus, entendi que Teu grande desejo é ver-me salvo e em pé
sobre o mar de vidro. Ajuda-me a tomar a maior e mais importante decisão
da minha vida, que é aceitar-Te como meu Salvador pessoal. Amém!

