
LIÇÃO 13    PERSEVERANDO NA ESPERANÇA DE 
        DIAS MELHORES

O ser humano tem vivido dias difíceis e angustiantes, onde 

muitas pessoas têm desistido da vida por não suportar a pres-

são social e espiritual, porém, os cristãos têm o dever de apre-

sentar o Evangelho que salva o homem da condenação e lhe 

oferece a possibilidade da vida eterna onde estará livre de toda 

tristeza e dor..

“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o 

ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as 

que Deus preparou para os que o amam”, 1 Co 2.9.

Vejamos o que Deus prometeu para o futuro daqueles que 

o amam:

Novo céu e nova terra
“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”, Ap 21.1.

“Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não ha-

verá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recor-

darão”, Is 65:17.

“Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus 

e nova terra, em que habita a justiça”, 2Pe 3:13.

Nova Jerusalém, um lugar sem sofrimento
“E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o taber-

náculo 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”. Ap 21.3-4

Um lugar onde Deus será a nossa luz
“E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela 

resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cor-

deiro é a sua lâmpada.

E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a 

sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque 

ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações.

E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa 

abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro 

da vida do Cordeiro”, Ap 21.23-27.

Um lugar sem maldição e de saúde para 
as nações

“E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, 

que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.

No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, esta-

va a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de 

mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações.

E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e nela esta-

rá o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão”, 

Ap 22.1-3.

Veremos o Senhor 
“E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali 

não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de 

luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para 

todo o sempre”, Ap 22.5.

A Esperança do Futuro
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