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Hoje milhões de pessoas acreditam que irão para o céu quando morrerem. Elas pensam
que os justos da Bíblia foram para o céu quando morreram. Mas o que diz a Bíblia? E o
céu realmente é a “recompensa dos salvos”? Estudaremos também se iremos para o céu de
qualquer jeito ou não.

Se os justos vão para o céu, por que disse Jesus: “Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que
desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu”, João 3:13.

E se os salvos vãos para o céu, por que então Pedro disse que o rei Davi, homem segundo o
coração de Deus (Atos 13:22), “Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do
patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura...
Porque Davi não subiu aos céus”, Atos 2:29,34.

Milhões de pessoas acreditam hoje que os salvos vãos para o céu. No entanto o justo Davi
não foi.

E se os salvos vão para o céu ao morrerem, para que servirá ressurreição dentre os mortos,
se já receberam a recompensa?

O que as pessoas acreditam

A crença de ir para o céu após a morte não se limita a cultura e ao mundo cristão. No
mundo inteiro sempre houve quem acreditasse em algum tipo de vida no além-túmulo -
alguma espécie de recompensa após a morte.

Os muçulmanos, por exemplo, crêem num céu preparado para os seguidores de Maomé.
Eles acreditam que lá gozarão a luz perpétua e todos
os prazeres divinos. Em sua crença acham-se oito
céus representando diversos graus de felicidade.

Maomé ensinou sobre um céu de prazeres
carnais e sensuais. E ao mesmo tempo ensinou no
Alcorão que o clímax da felicidade é ver Deus face a
face, e que esse prazer faz com que todos os demais
sejam esquecidos.

Muitas tribos australianas têm acreditado
em um “outro mundo” feliz. Especialmente as
que estão espalhadas na região sudeste, que
acreditavam numa vida futura feliz “além do grande mar”, isto é, no céu. Esse “paraíso”
era frequentemente chamado de “país das árvores gomíferas”. O caminho desta “terra-
nas-nuvens”, segundo acreditavam, era feito pelos raios do sol poente, ou pela Via
Láctea.

Os aborígenes da Tasmânia antecipavam uma vida mais feliz após a morte, na qual
continuariam a perseguir a caça e se deleitariam eternamente nos prazeres que cobiçavam na
terra.
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Os antigos teutônicos acreditavam numa habitação celestial chamada Valhala. A
este céu dos deuses, um paraíso dos guerreiros, todos os valentes guerreiros esperavam
entrar... Está armazenado de lanças, tem as paredes cobertas de escudos, e cotas de
malhas estão espalhadas nos bancos. Um lobo está pendurado diante da porta ocidental,
uma águia sobrevoando. Tão grande era Valhala que possuía quinhentas e quarenta
portas. Todos os dias os guerreiros, inteiramente armados, saiam dos portões para se
divertirem em combate uns com os outros, voltando para festejar e beber hidromel
divino das taças que lhes eram oferecidas pelos valquírias.

Certos esquimós da Groenlândia (Portugal: Gronelândia) ainda acreditam num
paraíso dividido em duas regiões: a primeira na atmosfera fria ou “mundo-elevado”, com
montes e vales e um céu; a outra, um domínio subterrâneo, um lugar bem-aventurado com
o brilho do sol e verão continua.

Sem duvida, a idéia de ir para o céu após a morte não se limita ao mundo cristão.

O “céu” dos egípcios

A história nos mostra que muitas ideias a respeito do céu vieram dos antigos
egípcios.

Adolph Erman escreveu em seu livro ‘Os Egípcios Antigos’ que os textos das
pirâmides se referem principalmente ao desejo dos respeitáveis mortos de evitar uma
existência sombria nas regiões dos mortos, o destino dos mortais comuns ao morrer, e
viver no céu como os deuses. Aí ele poderia viajar com o deus-sol em seu navio, ou viver
nos Campos dos Abençoados, o Campo das Ofertas de Alimentos, ou Campo de laru. Ele
próprio poderia se tornar um deus, e a vontade dos poetas tenta descrever o rei nesta nova
posição. Nunca mais é ele um homem a quem os deuses graciosamente recebem no céu,
mas um conquistador que toma deles o céu.

Os egípcios acreditavam que, antes que a alma do morto pudesse alcançar o “céu”
egípcio- os campos de laru - e aparecer na presença de Osíris, ela precisava atravessar uma
vasta região subterrânea chamada Tuate, habitada por deuses, diabos, viciados, demônios,
espíritos bons e maus, e almas dos perversos, além de cobras, monstros e serpentes.

Os mortos recém-chegados pensavam os egípcios, eram acompanhados a um Salão
de Julgamento presidido por Osíris. Quando o veredicto é favorável e o morto é remido
de qualquer impureza, o seu coração está restaurado e, após várias outras provas, ele é
acompanhado aos iluminados Campos Elísios (os campos de Alu) além das águas... Daí em
diante, ele se deleita na vida perene dos abençoados sob a sombra da árvore da vida, ou o
sicômoro de Nut, a deusa do céu, uma verdadeira Osíris.

Quando o veredicto era desfavorável, o pobre pecador experimentava a “segunda
morte”. Torturas das mais aterradoras o aguardavam, inclusive ele poderia ser queimado
por carvões ardentes, empurrado dentro de águas profundas, ou ter o corpo cortado em
pedaços por espadas afiadas.
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O que a igreja primitiva ensinava

Embora pareça incrível, nem Jesus nem os Seus Apóstolos ensinavam que os justos
vão para o céu.

A Igreja primitiva não ensinava a ideia de “ir para o céu”. Tal ensinamento não se
popularizou ao longo do tempo até a morte dos apóstolos.

A história mostra que os ensinamentos dos padres da igreja católica, Clemente de
Alexandria, Orígenes e outros, gradualmente afastaram a crença da maioria dos
cristãos de que haveria um reino literal de Cristo por 1.000 anos sobre a terra.

Note o que aconteceu:

Mas amplamente, sob a influência do pensamento grego, outros conceitos
prevaleceram. O destino dos patriarcas, profetas, e homens piedosos da velha
dispensação naturalmente despertava muita atenção, dando a idéia de que eles [suas
‘almas imortais’] foram retidos em um local preparatório que os padres chamavam
limbus patrum, para aguardar o advento do Redentor. A crença geral dos cristãos tem
sido que, desde a ressurreição de Cristo, os justos livres do pecado são admitidos no céu
imediatamente após a morte, onde sua alegria principal consiste na visão pura de Deus.

A filosofia helenística, derivada grandemente da mitologia egípcia antiga,
começou a influenciar muito a doutrina cristã. Os conceitos que prevaleceram – como
um inferno continuamente ardente, o purgatório e o céu - não foram ensinados como
doutrinas da Bíblia. É um fato triste, embora historicamente verídicas que suas crenças e práticas
fossem afetadas e modificadas por fontes pagãs.

Hoje, a idéia do céu, como “recompensa dos salvos”, é aceita quase universalmente
pela maioria dos cristãos tradicionais. Mas, o que ensina a Bíblia sobre “ir para o céu”?
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L I Ç Ã O 5 – Vamos Morar no Céu?

“A terra prometida”

Ao dirigir-se aos convertidos da Galácia, de origem gentia, o apóstolo Paulo, inspirado,
escreveu: “Ora, as promessas foram feitas a Abraão
e à sua descendência. Não diz: E às descendências,
como falando de muitas, mas como de uma só: E à
tua descendência, que é Cristo. E, se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão, e herdeiros
conforme a promessa”, Gálatas 3:16, 29.

Os cristãos são agora apenas “herdeiros”. O
que herdarão é uma promessa específica e definida de
Deus. E esta promessa é muito parecida àquela feita a
Abraão, chamado no livro de Gálatas o “pai” dos que

são da fé (Gálatas 3:7).

Se alguém se converte não importa a raça, a cor, a nacionalidade ou o sexo, se é “de
Cristo”, e é um “novo homem” que se levanta das águas batismais [do batismo], e recebe o
Espírito Santo, ele é um dos filhos de Abraão, espiritualmente falando, e um “herdeiro” da
promessa a ele feita. O que ele vai herdar será o mesmo que foi prometido a Abraão.
Vejamos se Abraão foi o céu.

1. Exatamente o que Deus prometeu a Abraão? Gênesis 12:2-3, 5-7; Salmos 105:11.

Comentário: “Semente” significa progênie. Assim a promessa a Abraão e aos seus
progênitos, seus descendentes, foi à terra de Canaã.

2. Abraão foi ao Egito por um curto espaçoo de tempo (Gênesis 12:10). Quando Abraão
voltou a Canaã, Deus lhe repetiu a promessa, a ele e aos seus descendentes? Gênesis 13:14-15.
Quais são as fronteiras dessa terra? Gênesis 15:18.

Comentário: A terra de Canaã, grande parte da qual está hoje ocupada pelo Estado de
Israel, foi prometida a Abraão e aos seus descendentes. Esta é a razão por que e chamada “a
Terra Prometida”. Note que é um lugar na terra, não no céu.

3. Por quanto tempo prometeu Deus que Abraão e sua semente possuiriam a terra? Gênesis
13:15.

Comentário: Considerando que é uma herança eterna, ela incluiu também a vida eterna.

4. Esta promessa foi ampliada, abrangendo finalmente toda a terra? Romanos 4:13.

Comentário: Não há nenhuma palavra que se refira ao céu. Por meio de Abraão, todos os
verdadeiros cristãos, seus descendentes espirituais, receberam a promessa da terra.
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Todos podem se tornar herdeiros das promessas

Vejamos como os povos de todas as nações estão qualificados para, finalmente, se
tornarem herdeiros das mesmas promessas feitas ao justo Abraão.

1. Deus prometeu a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele?
Gênesis 12:3; 22:17-18. Quem é esta “descendência” ou “posteridade” referida em Gálatas 3:16?

2. Como é que alguém não descendente de Abraão torna-se “herdeiro” das promessas feitas
a ele? Gálatas 3:27-29.

Comentário: Todos os que não são descendentes de Abraão (por meio de seu filho Isaque
e seu neto Jacó) são chamados na Bíblia de “gentios”. Paulo mostrou aos Gálatas, de origem
gentia, que o único meio de herdarem as promessas de Abraão seria tornando-se filhos de
Abraão por meio de Cristo.

3. De que chamou Paulo os cristãos de Efésios antes da conversão? Efésios 2:11-12.

Comentário: Como gentios, eles eram “estranhos às alianças da promessa, não tendo
esperança, e sem Deus no mundo”, Efésios 2:12.

4. Mas por meio do sacrifício de Cristo foram eles alcançados pelas promessas? Efésios
2:13. Continuavam sendo forasteiros e estrangeiros? Versículo 19. Eles faziam parte da família
espiritual de Deus? Mesmo versículo.

Comentário: E, hoje, aqueles a quem Deus chama podem se tornar “herdeiros” das
promessas que Deus fez a Abraão, por intermédio de Cristo.

Lemos em Gálatas 3:7, “Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.” Se você
é cristão verdadeiro, não importa qual seja a sua raça ou nacionalidade, Abraão é o seu “pai”
na fé, e você vai herdar o que Deus prometeu a ele.

Assim todos os cristãos verdadeiros são herdeiros juntamente com Abraão e irão herdar 1)
a vida eterna e 2) a terra inteira. “O céu” não está entre as promessas que Deus fez a Abraão.
Mas quando Abraão e seus “descendentes” vão receber a herança? Ou as promessas?

As promessas ainda não foram cumpridas

1. Abraão já recebeu a herança prometida por Deus? Atos 7:2-5. Note o versículo 5.

Comentário: Estas palavras inspiradas afirmam plenamente que Abraão ainda não recebeu
a herança prometida - muito embora as promessas de Deus sejam absolutas por causa da
obediência dele.

2. Foram Abraão, Isaque e Jacó meramente peregrinos na terra que Deus lhes prometera?
Hebreus 11:8-9, 13. No tempo em que a Epístola aos Hebreus foi escrita, eles já tinham recebido
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as promessas? Versículos 13, 39-40. Abraão já era morto no tempo de Cristo e dos apóstolos?
João 8:52-53.

Comentário: Estas passagens inspiradas afirmam plenamente que todos esses homens de
Deus morreram na fé, não tendo recebido as promessas.

3. Davi, um dos filhos de Abraão e um dos profetas de Deus, herdou as promessas, ou está ainda
morto na sepultura? Atos 2:29.

Comentário: Lemos, no Novo Testamento, que Abraão e todos os patriarcas ainda não
receberam a herança prometida. Eles e todos os que se tornaram filhos de Abraão por meio de
Cristo, os cristãos, são apenas herdeiros das promessas.

A grande indagação que ainda permanece é a seguinte: Quando irá eles receber a herança
prometida?

Herdar o “reino de Deus”

Para compreendermos melhor quando as promessas serão recebidas, passemos a estudar mais
profundamente o que Abraão e seus herdeiros herdarão.

1. Que mensagem proclamou Jesus Cristo durante o seu ministério na terra? Marcos 1:14;
Mateus 9:35.

Comentário: Cristo pregou o Evangelho, as “Boas Novas”, do reino de Deus. O reino de
Deus tanto é uma realidade presente como futura para os cristãos. O evangelho são as boas novas
que proclamam o perdão dos pecados e a redenção do homem por meio do Salvador. Esta é uma
realidade presente. A realidade futura são as boas novas de que Jesus vai retornar a terra para
governá-la, no reino de Deus - a mesma terra que foi prometida a Abraão e aos seus herdeiros
como herança eterna.

2. Estarão todos os homens justos, nossos antepassados, “no” reino de Deus? Mateus 8:11;
Lucas 13:28.

Comentário: As promessas de Deus aos patriarcas incluem a entrada no reino de Deus. E assim
a herança abrangera: 1) a vida eterna no 2) reino de Deus e 3) a posse da terra na qual esse reino terá
domínio, exatamente a mesma herança que os cristãos podem receber por meio de Cristo.

3. O que, segundo Jesus, os cristãos deveriam buscar primeiramente? Mateus 6:33; 7:21.

Comentário: Mateus usa o termo “reino dos céus” para expressar exatamente a mesma idéia
que Marcos, Lucas e João expressam como “reino de Deus”. A expressão “reino dos céus”
significa o reino de Deus, cujo trono e lugar estão no céu.

4. O que, segundo Jesus, os “mansos” herdarão? Mateus 5:5. Que disse também sobre o
“pobre de espírito”? Versículo 3.
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Comentário: Haverá aí uma contradição? Naturalmente que não! Os “mansos” e os
“pobres de espírito” - em outras palavras, os cristãos humildes herdarão a terra por possessão
eterna e entrarão no “reino” dos céus que, algum dia, será na terra.

5. O que Mateus 6:10 nos diz sobre o reino de Deus?

Comentário: Os cristãos de hoje tem de orar fervorosamente: “Venha o teu reino”. A
palavra “venha” implica que o reino virá para a terra.

6. Onde a herança dos cristãos está guardada? I Pedro 1:3-4; Mateus 5:12; Lucas 6:23.

Comentário: Esses versículos não dizem quando ou onde os cristãos receberão sua herança
e galardão, somente dizem que agora estão sendo “reservados” para eles no céu.

7. Quando os justos herdarão o reino de Deus? Mateus 25:31-34.

Comentário: Sem dúvida, será quando Cristo voltar que Abraão e seus filhos, por meio de
Cristo, virão a serem herdeiros das promessas. Mas notemos o que mais acontecerá na vinda de
Cristo.

A importância da ressurreição

1. Alguém pode herdar o divino reino de Deus enquanto estiver em carne e sangue? I
Coríntios 15:11-13,50.

2. O que disse Paulo que vai acontecer com os nossos corpos mortais para herdarmos esse
reino espiritual? Versículos 51, 53.

3. Quando serão nossos corpos transformados de carne em espírito? Versículo 52. Essa
trombeta soara na segunda vinda de Cristo? I Tessalonicenses 4:16-17. Será esse o tempo em que
Abraão, Isaque, Jacó, Davi e outros servos fiéis de Deus vão herdar as promessas? Os mesmos
versículos.

Comentário: Na segunda vinda de Jesus Cristo todos os mortos em Cristo serão ressuscitados
a imortalidade. Os cristãos que ainda estiverem vivos nessa época serão instantaneamente
transformados de mortais em imortais, e receberão a vida eterna no reino de Deus.

4. Jesus declarou que Abraão, Isaque e Jacó serão ressuscitados? Mateus 22:31-32.

Comentário: Deus é Deus dos vivos, não dos mortos, e às vezes fala das coisas que estão para
acontecer como se já tivessem acontecido (Romanos 4:17). Jesus falou da ressurreição deles, o
que deduzimos do contexto quando ele disse:
“E, acerca da ressurreição dos mortos...”.

Podemos ver agora por que Abraão e seus descendentes, por meio de Cristo, ainda não
herdaram as heranças dos céus e não nos Céus as promessas. Eles simplesmente não podem
possuir a herança eterna até receberem a vida eterna. Isto, como foi explicado por Paulo,
acontecerá na ressurreição dos mortos.
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Sem a ressurreição, os mortos nunca poderiam viver outra vez (I Coríntios 15:16, 18).
Portanto, a ressurreição dos mortos é uma parte central do plano de Deus para a salvação. E a
menos que Abraão, Isaque, e Jacó e todos os cristãos mortos sejam ressuscitados na vinda de
Cristo, eles não poderão herdar as promessas.

Como Cristo tornou possível a herança eterna

Jesus veio “para que confirmasse” as promessas feitas aos patriarcas (Romanos 15:8).
Confirmar significa sustentar ou estabelecer a certeza ou a validade de alguma coisa; tornar
validade ou vigente por um ato formal ou legal. Vejamos como Cristo fez com que essas
gloriosas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó se tornassem possíveis e ao alcance de
toda a humanidade.

1. O que é o pecado? I João 3:4. Algum pecador que transgredi a lei de Deus herdará o reino
de Deus? Efésios 5:5; I Coríntios 6:9-10. Qual é a pena, “o salário”, do pecado? Romanos 6:23.
Todos pecaram? Romanos 3:23.

Comentário: Deus e o Criador de todo o universo. Ele também é o grande Legislador. Seja
quem for que não obedeça a sua lei comete pecado. E a pena do pecado é a morte. Desde que
todos pecaram, todos estão sob a mesma pena. Se cada um tivesse de pagar a pena pelos próprios
pecados, ninguém receberia a vida eterna - ninguém poderia herdar as promessas feitas aos
patriarcas.

2. Cristo deu a Sua vida sem mácula como sacrifício por nós, para que não tivéssemos que
pagar essa pena, nem ficássemos privados da herança eterna no reino de Deus? I Timóteo 2:5-6;
Romanos 5:8-10. O Seu sacrifício foi voluntário - feito de livre e espontânea vontade? João
10:17-18.

Comentário: Jesus era Deus encarnado, Deus na carne (João 1:14). Portanto, como
Deus é o nosso criador, a vida física de Jesus teve um valor major que a soma da vida de
todos os seres humanos. Assim, com Sua morte, Jesus foi capaz de pagar a pena por todos
os pecados da humanidade. Cristo confirmou as promessas de Deus a Abraão através da
pregação do Evangelho do reino, e morrendo por causa dos nossos pecados. Sua morte e
ressurreição nos possibilitam o recebimento da vida eterna (João 3:16; Romanos 5:10).

3. Mas como usar o sacrifício de Cristo para pagar a pena de nossos pecados? Atos 2:38.
O que temos de nos tornar? Gálatas 3:29, as primeiras cinco palavras; Romanos 8:9.

Comentário: Quer sejamos descendentes diretos de Abraão ou gentios, precisamos ser “de
Cristo”, cristãos, a fim de recebermos finalmente a herança eterna.

4. De que modo Jesus foi indicado “herdeiro”, pelo Pai? Hebreus 1:1-2. E nós, se
formos “de Cristo”, ou cristãos, e vencermos, que herdaremos com Ele, como Seus co-herdeiros?
Romanos 8:16-17; Apocalipse 21:7.
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Comentário: Jesus Cristo, na Sua ressurreição, herdou todas as promessas feitas a
Abraão. E, sendo ele Deus, quando morreu por nossos pecados, tornou possível a todos que
aceitarem o Seu sacrifício tornarem-se co-herdeiros das mesmas promessas com Ele.

Alguém teria ido para o céu?

Não há absolutamente nenhuma passagem, em
toda a Bíblia, que diga que os cristãos vão para o céu
quando morrem. Entretanto, muita gente, sem
examinar, aceita como verdadeira a falsa ideia de “ir
para o céu”. Vejamos algumas passagens bíblicas
mal compreendidas.

1. Que disse Jesus a seus discípulos em João
13:33, 36?

Comentário: Alguns pensam que Cristo
ensinou aos seus discípulos que eles iriam com ele
para o céu “oportunamente”. Mas esta é uma contradição às passagens que já estudamos.

A observação de Jesus, no versículo 36, era realmente uma profecia sobre Pedro. Sabendo
que estava prestes a ser morto, Cristo disse a Pedro que ele também seria morto mais tarde. Era,
assim, que Pedro seguiria a Cristo “mas depois me seguirás”. (A tradição diz que Pedro morreu
crucificado.) E Pedro ainda continua morto em sua tumba. Mas no retorno de Cristo, ele
ressuscitará com os outros santos, para herdar a vida eterna no reino de Deus.

2. Diz a Bíblia claramente onde os santos ressuscitados estarão, e o que farão após o
retorno de Cristo? Apocalipse 5:10. O que Cristo estaria preparando para eles? João 14:2-3.

Comentário: As moradas se referem a aposentos na Casa do Pai ou no Templo de Deus, que
eram ocupados pelos sacerdotes de Deus. Esses aposentos representam posições de autoridade e
responsabilidade - posições que os santos ocuparão no reino de Deus quando Cristo voltar.

Essas posições não serão exercidas no céu. Cristo claramente diz que Ele foi para o céu a fim
de “preparar” uma posição de autoridade para cada cristão. É quando Ele voltar que essas
posições serão distribuídas. Observe novamente as palavras de Cristo no versículo 3, “E quando
eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez [retornarei a terra], e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver [na sede do templo de Deus] estejais vós também”, João 14:3.

Quando Cristo retornar a terra como “Rei dos reis”, Ele dirá aos santos, “Então dirá o Rei
aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos
está preparado desde a fundação do mundo”, Mateus 25:34: E as escrituras declaram que eles
reinarão aqui na terra, tendo posição de autoridade no reino de Deus.

3. Diz a Bíblia indiscutivelmente que ninguém, exceto o próprio Jesus, subiu ao céu? João
3:13. Poderia haver alguma dúvida?
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Comentário: Algumas pessoas talvez indiquem Apocalipse 5:3 como uma exceção. Este
versículo diz: “E ninguém no céu... podia abrir o livro...”. Mas a palavra “ninguém” é um
pronome indefinido que não se refere exclusivamente aos seres humanos.

4. O que herdarão os que “esperam no SENHOR”? Salmos 37:9. O que herdarão “aqueles
que Ele abençoa”? Salmos 37:22. Os que herdarão os “justos” e por quando tempo? Versículo
29. E o que Deus promete aos que guardam “o seu caminho”? Versículo 34.

Comentário: Existe algo errado em se receber a terra como herança eterna?

A terra hoje seria um lugar extremamente maravilhoso para se viver, se não existisse
pecado ou rebelião contra Deus e sua lei espiritual, a qual se fosse observada resultaria em paz,
felicidade e alegria. Felicidade e alegria não tem nada a ver com a localizarão geográfica, mas
com o estado da mente.

Pense nisso - não haverá pecado entre os que fazem parte do reino de Deus. Não haverá
mentirosos, nem homicidas, nem ladrões ou assaltantes. Não haverá guerra, nem doença ou
enfermidade; não haverá fome nem necessidade.

Que herança maravilhosa!

Então jamais iremos ao céu! Nunca? Jamais?

A Bíblia diz que sim! Mas não quando você morrer. Você irá para o céu quando Cristo vier na
terra e receber Seus santos (esposa – a igreja) e levá-los perante o Pai e apresentá-los. Este é o
casamento mencionado na Bíblia.

“E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e
maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus
caminhos, ó Rei dos santos”, Apocalipse 15:3. Esses santos são aqueles escolhidos para fazer
parte do casamento do Cordeiro – Jesus os apresenta a Seu pai. Haverá festa no céu neste tempo
enquanto que aqui na terra, as pragas de Deus estão sendo derramadas, versículos 6. Neste tempo
é quando a grande tribulação esta acontecendo na terra

1. Quem são eles nesse mar de vidro?

Comentário: São os que se arrependeram junto com os que já tinham sido ressuscitados e
todos escolhidos por Deus para fazer parte desta cerimonia, “Depois destas coisas olhei, e eis
aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas,
que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas
suas mãos”, Apocalipse 7:9.

“E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são,
e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da
grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro”,
Apocalipse 7:13-14.
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2. Quem participará do casamento do Cordeiro?

Comentário: Todos os que se tornaram justos antes e depois da tribulação desde dos inícios
dos tempos, começando com Abel, filho de Adão, “E ouvi como que a voz de uma grande
multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia:
Aleluia! pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-
lhe glória; porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou”, Apocalipse
19:6-7.

3. É bom fazer parte deste casamento, bodas, e ficar perante a presença do Pai com Cristo?

Comentário: Sim, é claro. Esses são os primeiros-frutos. Os que se arrependeram e passaram
a viver uma vida justa com Deus; que obedeceram todas as leis e mandamentos e tudo que Deus
falou. E muitos justos que também deram suas vidas pela fé deles em Deus. Eles festejaram aqui
no céu, no próprio trono de Deus Pai, no mar de vidro, por pouco tempo.

4. Até quanto tempo?

Comentário: Até a volta de Cristo a terra. Cristo voltará e colocará o Reino de Deus na terra
com seus justos. “Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá...”. Apocalipse 1:7.

“E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o
Senhor com milhares de seus santos”, Judas 1:14.

“E então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória”, Marcos
13:26.

O céu na terra!

Numa lição anterior aprendemos como será o reino milenar de Cristo. Descobrimos que a
terra inteira se tornará num paraíso utópico - resplandecente como o Jardim do Éden.

Mas como será a terra no final do Milênio quando o grande plano-mestre de Deus para a
humanidade for concluído – quando todos o justos herdarem as riquezas do reino e todos os
iníquos incorrigíveis forem queimados ate se tornarem cinzas?

1. Haverá uma nova terra e novos céus depois que a superfície da terra for purificada pelo fogo? II
Pedro 3:12-13; Apocalipse 21:1.

2. Quem morará na nova terra? Apocalipse 21:24-27. Essas “nações” serão compostas de
seres ressuscitados e imortais? Versículo 24. Estão os seus nomes escritos no livro da vida?
Versículo 27.

3. Qual será a capital da nova terra? Apocalipse 21:2, 10, 14. Será ela uma cidade gloriosa,
brilhante, com ruas de ouro? Versículos 18, 21. De onde virá esta cidade? Versículos 2, 10.

Comentário: Como está claro, apesar de os cristãos não irem para o céu quando morrerem, ou
forem ressuscitados, a “Jerusalém celestial” virá para a terra.
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O Deus Pai virá então para terra, e habitará aqui em pessoa, fazendo da nova Jerusalém a
nova sede de Seu trono? Apocalipse 21:3, 22-23; 22:3.

Comentário: A nova Jerusalém descerá para a terra e tornar-se-á a sede de Deus. A terra está
destinada a ser o centro de toda a atividade do universo.

Se já entendemos os grandes planos do futuro que Deus tem reservado para a terra, e
tomamos conhecimento de que o próprio Pai transferirá a Sua sede para este planeta, por que
desejaríamos “ir para o céu”?

Após estudar a Bíblia, como temos feito
nesta lição, é evidente que o céu não e o
“galardão dos salvos”. Os cristãos não vão
para o céu quando morrem, ou quando forem
ressuscitados. A surpreendente verdade é que
o céu é que vem para a terra, a qual se tornará
a sede de onde o Pai reinará sobre sua vasta
criação.

Habitará você nesta nova terra? Você tomará parte neste glorioso mundo?

Quando Jesus Cristo retornar, Ele dirá: “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o
reino que vos está preparado...”, Mateus 25:34. Que Deus, “ vos dê em seu conhecimento o
espírito de sabedoria e de revelação; Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para
que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança
nos santos”, Efésios 1:17-18.


