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REINO ETERNO

• Perpetuidade, para sempre, 
futuro contínuo, de 
existência contínua, eterno 
(referindo-se à existência de 
Deus).

• Daniel 7.18 ; 2 Pedro 1.11

Reino 
Eterno

(Eternidade)
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ONDE PASSAREMOS A 
ETERNIDADE?

2 Pedro 2.10 – 13: “Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do 
Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e 
os elementos se desfarão abrasados; também a terra e as 
obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas 
coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que 
vivem em santo procedimento e piedade, esperando e 
apressando a vinda do Dia de Deus, por causa do qual os céus, 
incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se 
derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos 
novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. “



ONDE PASSAREMOS A 
ETERNIDADE?

Apocalipse 21.1-4: “Vi novo céu e nova terra, pois o 
primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não 
existe.Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que 
descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva 
adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda 
do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os 
homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de 
Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará 
dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras 
coisas passaram. 



Conclusão

A cosmovisão cristã deve nos levar 
a enxergar o mundo segundo à ótica 
de Deus; de tal forma que possamos 
responder às seguintes perguntas 
básicas: 



Conclusão

1. O que está por trás do universo? 

2. Este mundo foi criado por Deus  ou é 
autônomo? 

3. Este mundo é material ou  espiritual ou 
ambas as coisas? 

4. O que é o ser humano? Uma máquina, é 
mera reação química ou um ser criado à 
imagem e à semelhança de Deus? 



Conclusão

5. O que acontece após a morte?

6. Como saber o que é certo e o que é o 
errado? 

7. Qual é o sentido da história humana; o que 
nos aguarda, a extinção da espécie humana ou 
estaria Deus atuando na história de acordo 
com o plano que Ele estabeleceu na 
eternidade para a Sua própria glória?


