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11. A NOVA TERRA



1. PRINCIPAIS TEXTOS



PRINCIPAIS TEXTOS

• Is 65.17-25: 17Pois eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá lembrança das coisas 
passadas, jamais haverá memória delas.18Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que 
eu crio; porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo, regozijo.19E exultarei por 
causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro 
nem de clamor. 20Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não 
cumpra os seus; porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos cem 
anos será amaldiçoado. 21Eles edificarão casas e nelas habitarão; plantarão vinhas e comerão o 
seu fruto. 22Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros comam; 
porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de 
todo as obras das suas próprias mãos. 23Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a 
calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. 24E 
será que, antes que clamem, eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei. 25O lobo 
e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi; pó será a comida da 
serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.



PRINCIPAIS TEXTOS

•Is 66.22-23: 22Porque, como os novos céus e a 
nova terra, que hei de fazer, estarão diante de 
mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa 
posteridade e o vosso nome. 23E será que, de 
uma Festa da Lua Nova à outra e de um sábado 
a outro, virá toda a carne a adorar perante 
mim, diz o Senhor.



PRINCIPAIS TEXTOS

•2Pe 3: 11Visto que todas essas coisas hão de ser 
assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem 
em santo procedimento e piedade, 12esperando e 
apressando a vinda do Dia de Deus, por causa do 
qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os 
elementos abrasados se derreterão.13Nós, porém, 
segundo a sua promessa, esperamos novos céus e 
nova terra, nos quais habita justiça.



PRINCIPAIS TEXTOS

•Ap 21: 1Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a 
primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2Vi também a 
cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de 
Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. 3Então, 
ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de 
Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão 
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. 4E lhes 
enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já 
não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras 
coisas passaram.



2. OUTROS TEXTOS



OUTROS TEXTOS

•Mt 19.28:27Então, lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te 
seguimos; que será, pois, de nós? 28Jesus lhes respondeu: Em verdade vos 
digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do 
Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 
doze tronos para julgar as doze tribos de Israel.

• At 3: 19Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os 
vossos pecados, 20a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de 
refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, 21ao qual 
é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas 
as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a 
antiguidade.



OUTROS TEXTOS

• Hb 12: 25Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam 
aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a 
terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos 
adverte, 26aquele, cuja voz abalou, então, a terra; agora, porém, ele promete, 
dizendo: Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o 
céu. 27Ora, esta palavra: Ainda uma vez por todas significa a 
remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que 
as coisas que não são abaladas permaneçam. 28Por isso, recebendo 
nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de 
modo agradável, com reverência e santo temor; 29porque o nosso Deus é 
fogo consumidor.



OUTROS TEXTOS

•Rm 8: 19A ardente expectativa da criação aguarda a 
revelação dos filhos de Deus. 20Pois a criação está 
sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por 
causa daquele que a sujeitou, 21na esperança de que 
a própria criação será redimida do cativeiro da 
corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de 
Deus.



3. POR QUE É NECESSÁRIA UMA 
NOVA TERRA?



POR QUE É NECESSÁRIA UMA NOVA TERRA?

•No princípio, assim lemos em Gênesis, criou 
Deus os céus e a terra.
•Por causa da queda do homem no pecado foi 
pronunciada uma maldição sobre esta criação. 
•Deus, então, envia seu Filho a este mundo para 
redimir essa criação dos resultados do pecado. 



POR QUE É NECESSÁRIA UMA NOVA TERRA?

•A obra de Cristo, portanto, não é apenas salvar certos 
indivíduos, nem mesmo salvar uma incontável multidão
de pessoas compradas por sangue. 
•A obra total de Cristo não é nada menos do que redimir 
toda esta criação dos efeitos do pecado. 
•O programa redentor de Deus tem dimensões cósmicas. 
•Deus não estará satisfeito até que todo o universo tenha 
sido purificado de todos os resultados da queda do 
homem.



3. UMA TERRA INTEIRAMENTE NOVA 
OU UMA RENOVAÇÃO DESTA?



UMA TERRA INTEIRAMENTE NOVA OU UMA RENOVAÇÃO DESTA?

•A expressão “céu e terra” deve ser entendida como 
um modo bíblico de designar o universo inteiro. 
•Neste caso, o universo atual será totalmente aniquilado, 
de forma que o novo universo será completamente 
outro e não o cosmo atual, ou será o novo universo 
essencialmente o mesmo cosmo que o presente, 
apenas renovado e purificado?



UMA TERRA INTEIRAMENTE NOVA OU UMA RENOVAÇÃO DESTA?

•Os luteranos, com frequência, apoiam o aniquilamento:
•Mt 24.29:Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o 
sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas 
cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão 
abalados.
•2Pe 3.12: esperando e apressando a vinda do Dia de 
Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão 
desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.



UMA TERRA INTEIRAMENTE NOVA OU UMA RENOVAÇÃO DESTA?

• Acreditamos que o conceito de renovação, não aniquilamento, é 
correto, pois:

1. Tanto em 2 Pedro 3.13 como em Apocalipse 21.1 o termo grego 
utilizado para designar a novidade do novo cosmos não é neos mas 
sim kainos. 

• A palavra neos significa novo em tempo ou origem, enquanto que a 
palavra kainos significa novo em natureza ou em qualidade. 

• A expressão “novo céu e nova terra” (Ap. 21.1) significa, portanto, não 
a emergência de um cosmos totalmente outro, diferente do atual, mas a 
criação de um universo que, embora tenha sido gloriosamente 
renovado, está em continuidade com o universo presente. 



UMA TERRA INTEIRAMENTE NOVA OU UMA RENOVAÇÃO DESTA?

• Acreditamos que o conceito de renovação, não aniquilamento, é 
correto, pois:

2. No argumento de Paulo em Romanos 8, quando ele diz que a criação 
aguarda, com ansiedade, pela revelação dos filhos de Deus a fim de 
que possa ser liberta do cativeiro da corrupção, ele está dizendo que 
é a criação atual quem será libertada da corrupção, não uma criação 
totalmente diferente.

• Rm 8: 19A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de 
Deus. 20Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por 
causa daquele que a sujeitou, 21na esperança de que a própria criação será 
redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de 
Deus.



UMA TERRA INTEIRAMENTE NOVA OU UMA RENOVAÇÃO DESTA?

• Acreditamos que o conceito de renovação, não aniquilamento, é 
correto, pois:

3. Haverá nos corpos ressurretos dos crentes tanto continuidade como 
descontinuidade em relação ao corpo atual. As diferenças entre 
nossos corpos atuais e nossos corpos ressurretos, por mais 
maravilhosas que sejam não retiram a continuidade: somos nós que
seremos ressuscitados, e somos nós que estaremos para sempre com 
o Senhor. Aqueles ressuscitados com Cristo não serão um conjunto 
totalmente novo de seres humanos, mas sim o povo de Deus que 
viveu nesta terra. A título de analogia, seria de se esperar que a nova 
terra não será totalmente diferente da terra atual, mas será a terra 
presente maravilhosamente renovada.



UMA TERRA INTEIRAMENTE NOVA OU UMA RENOVAÇÃO DESTA?

• Acreditamos que o conceito de renovação, não aniquilamento, é 
correto, pois:

4. Se Deus tivesse de aniquilar o presente cosmos, Satanás teria 
conquistado uma grande vitória. Pois Satanás teria tido sucesso em 
corromper tão devastadoramente o cosmos presente e a terra atual 
que Deus não poderia mais fazer nada com isso a não ser extingui-los 
totalmente da existência. Mas Satanás não conquistou essa vitória. 
Pelo contrário, Satanás tem sido decisivamente derrotado. Deus 
revelará a plenitude das dimensões essa derrota ao renovar 
exatamente a mesma terra na qual Satanás enganou a humanidade, 
banindo, finalmente dessa terra, os resultados das maquinações 
diabólicas de Satanás.              



4. QUEM VAI PARA A NOVA TERRA?



QUEM VAI PARA A NOVA TERRA?

• Sl 37.11,29: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na 
abundância de paz. […] Os justos herdarão a terra e nela habitarão 
para sempre.

• Is 60.21: Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a 
terra; serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para 
que eu seja glorificado.

• Is 65.9: Farei sair de Jacó descendência e de Judá, um herdeiro que 
possua os meus montes; e os meus eleitos herdarão a terra e os meus 
servos habitarão nela.

•Mt 5.5: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.



QUEM VAI PARA A NOVA TERRA?

• Gn 17,8 → Rm 4.13 (cf. Gl 3.29):
• Gn 17.8: Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, 

toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus.

• Rm 4.13: Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua 
descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim 
mediante a justiça da fé.

• Gl 3.29: E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e 
herdeiros segundo a promessa.

• Ap 5.9-10: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste 
morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda 
tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e 
sacerdotes; e reinarão sobre a terra.



5. ANÁLISE DE TEXTOS



ANÁLISE DE TEXTOS

• Is 65.17-25
•Ap 21.1-4
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