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LIÇÃO 13

#conectou?

PARA SEMPRE COM ELE

A NOVA JERUSALÉM

“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, adereçada como uma esposa ataviada para
seu marido”, Ap 21.1-2.
“E levou-me em espírito a um grande e alto monte e
mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de
Deus descia do céu”, Ap 21.10.
Para aqueles que permanecerão com o Senhor Jesus
pela eternidade, desfrutarão de uma nova terra e um novo
céu, chamada de Nova Jerusalém ou Santa Jerusalém.
O versículo 11 do capítulo 21 de Apocalipse, trata a luz deste lugar comparada a uma pedra preciosíssima, claro que
devemos entender que João estava tentando descrever algo
que nunca havia visto, por isso tentava comparar a coisas
terrenas, por esta razão ele usou o termo “semelhante”.
A Bíblia trata o tamanho da Nova Jerusalém como
12.000 estádios, tanto no seu comprimento, quanto na
sua largura e sua altura.

Um estádio representava cerca de 185 metros, o
que torna 12.000 estádios em 2.220 Km, sendo que
se multiplicarmos por sua altura e largura, chegaremos a gigantescos 10.941.048.000 (Dez bilhões, novecentos e quarenta e um milhões e quarenta e oito
mil quilômetros).
A altura do seu muro é de 144 côvados, o que aproximadamente dá a altura de 72 metros, muro este coberto por
jaspe e o seu fundamento com jaspe, safira, calcedônia,
esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista.
A cidade é de ouro puro e suas entradas que são doze,
são feitas de pérolas, e a praça da cidade também feita de
ouro.
E o mais importante é que a Nova Jerusalém não necessitará nem de sol e nem de lua, pois o próprio Cristo
iluminará esta cidade.
Esta cidade será um lugar onde não haverá noite, e
nada poderá contaminá-la.

