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ANSIAMOS PELOS NOVOS CÉUS E PELA NOVA TERRA
Pr. Pedro Soares Neto
“Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em
paz.” 2 Pedro 3:13,14
I – INTRODUÇÃO
Aqueles que já provaram a glória do novo nascimento e realmente experimentaram uma conversão
genuína em suas vidas, estão aguardando ansiosos pelo cumprimento da Palavra de Deus, quando esses
céus e essa terra que agora existem serão destruídos e o Senhor criará novos céus e nova terra.
O Senhor que não pode mentir prometeu que o faria, e com toda certeza cumprirá Sua Palavra.
Portanto, nós que já experimentamos a boa Palavra de Deus e passamos pelo processo de transformação de
vida, devemos olhar para cima, de onde virá a recompensa de todos aqueles que forem fiéis na presença do
Senhor.
II – MAS A JORNADA É LONGA E TEM MUITOS DESAFIOS
“Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para
que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.”
Apocalipse 2:10
A igreja do Senhor já passou por muitas provações e ainda passará até Sua volta. Mas, não podemos
temer essas coisas, pois temos a promessa da coroa da vida. Muitos estão iludidos com essa vida, pensando
que aqui é seu paraíso. Mas, para o povo de Deus está prometido viver na nova terra que o Senhor irá criar.
O Senhor diz para sermos fiéis até a morte porque Ele sabe como será a recompensa da coroa da
vida. O apóstolo Paulo ao terminar sua carreira aqui, exclamou com voz de júbilo e muita alegria que:
“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os
que amarem a sua vinda.” 2 Timóteo 4:7, 8.
Paulo tinha tanta convicção que receberia a cora da vida, que disse que todos quantos amarem a
vinda do Senhor, também a receberão. Amar a vinda do Senhor é viver para esse momento. É dedicar a vida
para o Senhor, se preparando para o dia do grande encontro da noiva e do Noivo.
II – O CRISTÃO DEVE TER UMA VIDA FIRME E INABALÁVEL
Para se ter firmeza é preciso ter bom alicerce. Quem não tem bom alicerce, não consegue se manter
firme, pois seus pés não têm apoio que os deixem firmes.

Firmeza é ter caráter correto, é desejar justiça, é não aceitar nenhuma proposta duvidosa, é não
aceitar nada que vá tirar dos caminhos do Senhor. Se alguém vem e nos convida para irmos a lugares
impróprios para um cristão ou se nos convida para fazermos alguma coisa que desabone a conduta de
servos de Deus, se temos firmeza de caráter, com certeza iremos rejeitar com firmeza.
“E disse o SENHOR a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra
semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal.” Jó 1:8
Quem é firme se desvia do mal. Nessa hora não podemos ser simples, frágeis, sem convicção. Quem
de fato é convertido diante do Senhor, tem firmeza de caráter, e seu comportamento é firme contra o
pecado. Jó era um homem que andava em integridade e que se desviava de todo mal. Ele não aceitava o mal
em sua vida.
Quem é servo de Deus não pode aceitar o mal em sua vida. Pois, está aguardando novos céus e nova
terra, onde habitará a justiça.
Muitas vezes pensamos que estamos vivendo um tempo como nunca houve na terra. Mas, se
estudarmos a história, veremos que já houve tempos em que os homens eram ainda mais corruptos e
malignos do que hoje. No tempo do império romano, os imperadores eram muito corruptos e havia muito
derramamento de sangue só para diversão das multidões.
Mas o Senhor nos diz: “Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa.” Apocalipse 3:11
CONCLUSÃO
Aqueles que realmente são convertidos, sabem rejeitar com firmeza todas as iguarias desse mundo e
preservar seus corpos para o dia do Senhor. Sabem que o inimigo fará muitas investidas, mas o Senhor está
conosco até o fim, como ele prometeu.
“Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” Mateus 28:20
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