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Um Novo Paraíso 
 Ekkehardt Mueller 
  
 

          Dificilmente existe um ser humano que não anele por paz, realização, harmonia e felicidade, ou, em 
outras palavras, por algum tipo de paraíso. Os Gregos falavam a respeito do Elísium, a terra do bem-
aventurado, na qual as pessoas boas seriam capazes de viver sem preocupações. As tribos Germânicas 
sonhavam com o Valhalla, um palácio esplêndido, onde os guerreiros festejariam com carne de porcos 
não castrados e tomariam bebidas alcoólicas. Eles passariam seus dias praticando esportes, lutando e 
caçando. Os Muçulmanos esperam um jardim com alimento abundante para comer, vinho para beber e 
virgens esplêndidas para servi-los. Muitos têm tentado ou ainda estão tentando criar um paraíso deles 
mesmos sobre esta terra. Seja como for, muitos anseiam por satisfação completa e bênção perfeita.  
          Os dois primeiros capítulos da Escritura falam sobre um paraíso que a humanidade perdeu, e os 
dois últimos capítulos a respeito de um paraíso que podemos alcançar.  
  
I.       Tempo e Lugar do Novo Paraíso  
    
•         Ap 20-21       Depois do Milênio, quando Satanás e seus seguidores serão destruídos, um novo céu                    

e uma nova terra serão criados (Ap 21:1).  
 •        Ap 21:1, 2     O novo paraíso será estabelecido no planeta terra, provavelmente porque ele estava 

aqui quando o drama da redenção foi revelado, e foi aqui que Jesus viveu e foi 
crucificado.  

  
II.      Os Aspectos do Novo Paraíso 
  
    1. A Cidade (Ap 21:10-27)  
           A Nova Jerusalém nos lembra o jardim do Éden e o templo, e ela substitui a ambos. Em adição, ela 
é fundada em completo contraste à grande, mas ímpia cidade de Babilônia (Ap 18:10, 21).  
•         Muro (Ap 21:12, 17-18): cerca de 210 pés/70 metros de altura, sugerindo segurança, proteção e 
paz.  
•         Doze portas que estão constantemente abertas (Ap 21:12-13, 21): sugerindo livre acesso para todos 
aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida (v. 27), independentemente de raça, nacionalidade, 
gênero, etc.  
•         Tamanho da cidade (Ap 21:16): cerca de 1.380 milhas/2.200 km, caso se refira a um lado, 
sugerindo que existe lugar suficiente para todos (cf. Jo 14:1-3). A Nova Jerusalém se assemelha ao Lugar 
Santíssimo do santuário (1Rs 6:20) contendo também o trono de Deus (Ap 22:1, 3).  
•         Doze portas e doze fundamentos contendo os nomes do antigo e do novo povo de Deus (Ap 21:12, 
14, 19-20): apontando o fiel povo de Deus através dos séculos.  
•         Materiais tais como ouro, pedras preciosas e pérolas (Ap 21:18-21): indicando a glória, beleza e 
durabilidade da cidade.  

  
2. A Natureza (Ap 22:1-2)  

•         Água e fruto: sugerindo que a vida eterna foi assegurada e que todas as necessidades serão 
satisfeitas.  
•         O Velho Testamento também contem alusões ao paraíso do tempo do fim mencionando uma terra 
perfeita e um clima ideal (Is 35:6, 7).  
 
III.      Seres Envolvidos  
  
  1. Humanos (Ap 21:4, 7-8, 27; 22:5)  
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•          Somente entrarão no paraíso aqueles humanos que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor e têm 
se comprometido completamente com Ele. O Apocalipse os chama de “vencedores.”  
•          Eles tomarão parte na primeira ressurreição (Ap 20:6) ou foram transformados na segunda vinda 
de Cristo. Seus corpos serão corpos reais (a respeito da ressurreição do corpo veja Fp 3:21; 1Co 15:42-44; 
Lc 24:36-43).  
•          Eles estarão livres de toda doença, sofrimento e aflição (cf. Is 35:5, 6).  
•          Eles serão libertados da morte, porque a morte não mais existirá.  
•          Porque Deus os ilumina, eles terão mais e mais oportunidades para obter conhecimento e um 
entendimento cada vez mais profundo de Deus e de Seu plano de salvação (cf. 1Co 13:12). Contudo, 
acontecimentos do passado não mais os afetarão negativamente (cf. Is 65:17).  
•          Eles participarão do reino de Deus.  
  
  2. Deus (Ap 21:3, 22-23; 22:3-5)  
•          Deus habitará diretamente entre o Seu povo. Seus filhos poderão vê-Lo e encontrar-se com Ele 
face a face. Deus e humanos estarão reunidos. Acesso direto ao Pai, Jesus, e o Espírito Santo será dado. 
Finalmente, estaremos no lar. Este é o clímax de tudo o que o novo paraíso é.  
•         Visto que Deus estará presente pessoalmente e “tabernaculará” entre os remidos (Ap 21:3), a nova 
Jerusalém se tornou o templo.  
•          A glória de Deus fornecerá luz e calor para todas as áreas da vida. Portanto, os corpos celestiais 
não serão mais necessários como fontes de luz.  
           O novo paraíso ultrapassará em muito o velho paraíso. Satanás e o pecado não mais existirão. Em 
vez disso Deus viverá entre os Seus filhos. Valerá a pena estar ali. Portanto, quero ter certeza que o meu 
nome esteja incluído no livro da vida do Cordeiro (Ap 21:27).  
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