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Verso Áureo 
“E o seu senhor lhe 

disse: Bem está, servo 
e bom e fiel. Sobre o 

pouco foste fiel, sobre 
muito te colocarei; 

entra no gozo do teu 
Senhos”. (Mateus 

25:21) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
 
Estou eu consciente de que, pela ação de Deus, a vitoria sobre o mal na minha vida 
me permitirá aceder á imortalidade?  
 
 

APROXIMAR: 
 
No contexto que aqui nos interessa, o mal e os sere que são a sua fonte, foram 
definitivamente eliminados, a morte não existe mais (Apoc.20:13-15). A vida é 
eterna! 
 
O diabo uniu-se à besta e ao falso profeta no lago de fogo, onde são atormentados 
(Apoc.20:10). Estas fontes decisivas do mal, dos ‘tormentos’ e da morte, sofrem 
assim, aquilo que elas próprias provocaram. A nossa terra e o mar não existem mais, 
sendo substituídos por um mundo completamente novo, governado por Deus! 
 
Justiça é feita, diante de uma nova terra, um novo céu, que acolhem a nova 
Jerusalém vinda do céu, de perto de Deus (Apoc.21:1-2). 
 
 
 

OBSERVAR:  

1. Porque é a nova Jerusalém comparada a uma noiva que se adornou para o 
marido? Deus habitará com os seres humanos! Incrível, não é? 
 

2. Ele será com os salvos: o que é que este paralelo com Jesus, o Emanuel, 
implica no nosso compromisso presente?  

 
3. Que termo qualifica o ser humano para Deus, e o que pode isso implicar na 

maneira como olhamos para os outros?  
 

4. Depois é descrito que Deus limpará as lágrimas, que não existirá mai 
dor/sofrimento, luto nem grito, sendo que isto estava associado ao 
desaparecimento das primeiras coisas, no mundo antes da vinda de Jesus.  
 

a. Podem estas ter implicações não apenas na nossa esperança, mas 
também no relacionamento que temos com o mundo atual? 

 
5. Com efeito, Jesus, o Alfa e o Ómega, declara que fará novas todas as coisas e 

insiste na certeza e na verdade desta afirmação.  
a. Uma tal afirmação ajuda-nos a questionar ou a relativizar certas 

tendências, aspirações, mesmo ambições que por vezes 
alimentamos e nos envolvemos neste mundo presente? 
 

b. A quem dá Jesus a fonte da vida; quem receberá esta herança 
maravilhosa? 
 

c. Quais são os traços de caráter das pessoas que não poderão entrar 
na nova terra? 

 
 
 

Mateus 5:11-12 -   
“Bem-aventurados 

sois vós, quando vos 
injuriarem e 

perseguirem, e, 
mentindo, disserem 

todo o mal contra vós, 
por minha causa. 

Exultai e alegrai-vos, 
porque grande é o 
vosso galardão nos 
céus; porque assim 

perseguiram os 
profetas que foram 

antes de vós .” 
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ADERIR:  
 
Esta esposa não tem nenhuma fachada, e não se veste para si mesma: a sua veste 
representa as obras dos justos e consagrados que rendem toda a glória ao seu 
esposo – Jesus, porque ele merece, sendo ele próprio o seu autor (Apoc.19:7-8). 
 
Neste acontecimento, Jesus Emanuel, está com os seus discípulos que por meio da 
vida dele produzem as boas obras; o plano da salvação de Deus consistia em tornar 
esse relacionamento permanente. Jesus permanece com os seus discípulos e isso irá 
perpetuar-se na vida futura com o caráter que produzirá nos crentes a quem isto diz 
respeito. 
 
Os seres humanos, serão povos; não apenas um povo, uma igreja, um grupo 
religioso ou uma etnia… longe disso! O relacionamento que Jesus mantém com os 
seres humanos ultrapassa toda a fronteira que os mesmos possam erguer: que isto 
nos ajude a ter um olhar acolhedor e bondoso para com os outros! 
 
Esse mundo futuro surgirá depois de este mundo atual ser destruído pelo fogo:  

• As ambições materialistas ou o poder ainda nos fazem prisioneiros? 
 

• Ainda temos grandes esperanças neste mundo? 
 

• Não terá mais valor viver num mundo onde o sofrimento e a morte não 
existirão mais? 

 
Nós fazemos essa escolha e preparamo-nos desde agora, neste mundo atual, para o mundo 
futuro, na companhia e auxílio do Espírito santo. Jesus entregará esta herança futura aos 
crentes que serão vencedores… sem as suas ambições efémeras, nem atitudes tóxicas 
enumeradas no verso 8. 
 
 
 

ORAR:   
 
Pai Celeste, pela tua infinita bondade, tu nos preparas e nos prometes que 
viveremos pela eternidade sem morte nem sofrimento, e contigo. Como agradecer-
te? Nas nossas fraquezas, ajuda-nos por favor a consagrar-nos de todo o nosso 
coração, com a maior das motivações, e a vencer pelos méritos de Jesus!  Amém.  
 
 
 
 
 
2023, 25 mars - Gestionnaires du Maître - jusqu’à son retour 12 | https://adventiste.org/bible 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023, 4 mars - Gestionnaires du Maître - jusqu’à son retour 9 | https://adventiste.org/bible 
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