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PERGUNTAS HUMANAS, RESPOSTAS DIVINAS 
Pr. Elbert Kun 

 
 

INTRODUÇAO 
 
1. Saudação: Que alegria poder ver nesta manha esta igreja cantando com um 

entusiasmo que caracteriza a vida daqueles que desejam muito breve estar com 
Cristo no céu.  

2. Frase alusiva: Mesmo aqueles que tem esta esperança no coração, enfrentam as 
provas e lutas de um mundo pecaminoso. 

3. Relato: Durante a semana que passou tivemos em nossa cidade o Fórum Social 
Mundial. Neste encontro tivemos milhares de pessoas; políticos, economistas, 
médicos, religiosos, personalidades as mais influentes que se reuniram durante 
uma semana com um só propósito: Tentar sugerir soluções a um mundo que vai de 
mal a pior. 

4. Texto: Apocalipse 21: 1-7 
5. A Bíblia começa nos seus três primeiros capítulos falando sobre a criação de um 

mundo perfeito.  
a. Deus cria a terra, os animais e o ser humano. 
b. Era plano da divindade que a terra fosse um lugar de beleza, paz, harmonia. 

6. Com a entrada do pecado, houve morte, dor, lagrimas, desunião e sofrimento. 
Desde então temos visto o sofrimento e a dor do ser humano, que anseia por um 
mundo onde não exista morte nem dor nem lagrimas e onde possam viver por toda 
a eternidade. 

7. O século XX começou com otimismo e terminou sem nenhuma expectativa 
brilhante quanto ao futuro. Já o século XXI começou pálido e sem brilho. As 
guerras continuam, a fome aumenta, as doenças continuam matando, a violência 
assusta cada vez mais e continuamos sepultando nossos mortos. 

8. Se prestarmos atenção, toda Bíblia mostra a historia do homem em busca do 
sonho da eternidade e em Apocalipse 21:1-7 temos a promessa desta vida eterna 
sendo concretizada na vida dos filhos de Deus. 

9. Proposição: Deus estabelecerá a Nova Terra terminando definitivamente com o 
sofrimento humano. 

10. Pergunta de transição: Como podemos ter certeza que Deus terminará com a 
dor, as lagrimas, o sofrimento e a morte? Como posso ter segurança que o mal vai 
terminar? 
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11. Frase de transição: Podemos ter esta certeza quando olhamos para as verdades 
descritas nas promessas de Jesus em nos dar as respostas que precisamos para 
nossas mais profundas e inquietantes perguntas. 

12. Palavra chave: Verdades 
 

I. O ESTABELECIMENTO DA NOVA TERRA SERÁ A RESPOSTA PARA A SOLIDAO 
 

1. Lição: Mesmo que você tenha milhares de pessoas a sua volta, muitas vezes 
sentiu-se sozinho e abandonado. Mesmo que estejas só Jesus promete que estará 
ao seu lado nesta vida e por toda a eternidade. 

2. Texto prova: Os versos 1-3 nos indicam que o estabelecimento da Nova Terra há 
de unir todos aqueles que hoje vivem sozinhos neste mundo. Sozinho pelo 
abandono dos amigos. Sozinhos pela auto estima baixa. Sozinhos pelo abandono 
da família. 

3.  Estes momentos muitas vezes fazem você ter vontade de desistir, jogar a toalha, 
de não mais lutar, de crer em mais nada. 

4. Ilustração. Conheci a poucos dias um jovem que na infância foi abandonado pela 
mãe na porta de uma casa. Durante a maior parte de sua vida foi infeliz, criado na 
FEBEM culpando os pais que jamais conheceu. Um dia na instituição conheceu um 
dos monitores que lhe falou a respeito de um Pai que jamais abandona Seus filhos. 
Mesmo que a mãe possa  esquecer-se de um filho, Jesus jamais nos esquece. 
Hoje, ele sentiu a presença amiga de Jesus em sua vida, está freqüentando a 
igreja e se preparando para um dia morar definitivamente na casa deste Pai de 
amor. 

5. Aplicação: Não é confortante queridos irmãos sabermos que este Pai nos ama 
tanto que jamais nos deixa só, e nos assegura que está ao nosso lado até a 
consumação dos séculos. Mui breve há de trazer Sua casa para ser a nossa casa, 
e estará sempre ao nosso lado sendo nosso Pai de amor? 

a. Não quer você ser abraçado por Este Pai de amor neste momento? 
6. Tenha certeza que para este Pai de amor, você e mui precioso, e que Ele jamais te 

deixará. 
a. Não abandonou José no Egito. 
b. Não abandonou Daniel em Babilônia. 
c. Não abandonou Paulo na prisão. 

7. Por isso posso ter a certeza que Ele estará com você também. 
 
II. O ESTABELECIMENTO DA NOVA TERRA SERÁ A RESPOSTA PARA O 
SOFRIMENTO 



 3 

1. Faça comigo uma viagem por alguns paises. Vamos até Ruanda e vejamos o rasto 
de destruição deixado pela guerra entre duas facções inimigas os Tutsis e os 
Huttus, milhões de mortos. Passemos pela Iugoslávia, onde centenas de milhares 
morreram inocentemente.  

a. Milhões de pessoas clamam para que o sofrimento humano tenha fim.  
b. Mães clamam pelo fim do sofrimento de um filho que esta no hospital. 
c. Pais sofrem por não conseguirem sustentar a família em função do 

desemprego. 
d. Cristãos sofrem com o fardo da culpa do pecado sobre os ombros. 

2. Lição.  Por mais que hoje o sofrimento e a dor estejam em todos os lados que 
olhamos, podemos ter certeza que Deus estará ao nosso lado como um Pastor que 
ampara Suas ovelhas. 

3. Texto: Através do verso. 4 pp podemos identificar um Deus preocupado com cada 
lagrima que desce por nossa face, mas não somente preocupado em saber que 
rola uma lagrima, mas desejoso de limpá-la de nossa face e não nos ver mais 
chorar. 

4. Ilustração: Estava realizando uma semana de oração em uma igreja e todas as 
noites percebia uma senhora que chegava em uma cadeira de rodas com o marido 
e dois filhinhos. Pude ver que todas as noites ela estava ali e que em alguns 
momentos seus olhos enchiam de lagrimas. Ao fazer algumas visitas pedi que o 
irmão que me guiava me levasse ate a casa daquela senhora. Ela então pode me 
dizer o que a afligia. Ela possuía uma doença rara, um tipo de câncer de ossos que 
imprime uma dor terrível. O simples toque de uma gota d’agua se torna 
insuportável. Todos os dias eram necessárias varias doses de morfina. Perguntei-
lhe então porque, mesmo com tanto problema ela demonstrava tanta alegria e 
confiança, e sua resposta ainda ecoa em meus ouvidos: “Pr. Sei que meu Jesus 
estará mui breve regressando e quando isto ocorrer a dor e o sofrimento não mais 
farao parte da minha vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela 
manha.” (Sal. 30:5) 

5. Aplicação: Vemos o sofrimento em toda parte, mas quando Jesus estabelecer a 
Nova Terra, não mais hospitais, não mais acidentes, não mais morfina, não mais 
quimioterapia. A volta de Cristo e estabelecimento da vida eterna são nossas 
seguranças de que o sofrimento humano terá fim. 

a. Quando você sofre, quando a dor se torna insuportável, quando lagrimas 
rolam pelo seu rosto, olhe para cima, alem das nuvens negras do sofrimento 
e saiba que há um Deus que te ama e que ira por fim ao sofrimento 
humano. 

b. Lembre-se de Sua poderosa promessa: “Vinde a Mim todos os que estais 
cansados, sobrecarregados e oprimidos e Eu vos aliviarei”. Mat 11:28 
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c. Deixe esta esperança iluminar seu coração. Coloque aos pés de Cristo sua 
esperança num mundo sem dor nem sofrimento. 

 
III. O ESTABELECIMENTO DA NOVA TERRA SERÁ A RESPOSTA PARA A MORTE 
 

1. Uma das industrias que mais lucra no mundo dos negócios é a industria da 
vaidade e da busca humana em permanecer jovem. Milhões de pessoas 
consomem verdadeiras fortunas em cremes e poções a fim de fugir das rugas, do 
envelhecimento e da morte.  

2. Lição: Por mais que tentemos de todas as maneiras buscar permanecer jovem e 
vivo por muito tempo, com o pecado a morte tornou-se uma intrusa que afeta a 
vida de todos, mas tenha certeza da vitória, pois Cristo já venceu este inimigo. 

3. Texto: Jesus não somente venceu a morte, mas nos assegura no  v. 4 up, e 5 que 
ao ser estabelecida a nova terra não mais haverá morte, pois as primeiras coisas 
passaram e tudo se fez novo. 

4. Ilustração: No tumulo dos descrentes muitas vezes vemos escrito: “Adeus para 
sempre..., mas na tumba de um cristão, lemos: ate a manha da ressurreição”. 

a. Faz alguns anos minha cunhada estava grávida, aguardando a chegada do 
primeiro filhinho. Havia uma alegria geral no coração de toda a família. O 
nome havia sido escolhido: Camila. O dia chegou. A Camila nasceu, 
trazendo alegria a todos. Saúde perfeita. Dois dias depois, sem explicação, 
aquela pequena garotinha veio a falecer. 

b. Nesta hora todos os porquês vêm a nossa mente, e muitos deles não tem 
resposta. Minha cunhada com os olhos lacrimosos pode com confiança 
dizer: “Muito breve poderei estar com minha garotinha nos braços, pois 
Jesus já venceu a morte. 

c. Paulo nos confirma dizendo que todos quando soar a trombeta seremos 
ressuscitados, as tumbas se abrirão, famílias se encontrarão para morarem 
naquele lar eterno onde a vida será eterna. (I Cor. 15:51-57) 

5. Aplicação: Aquele dia será a realização de todos os nossos sonhos. Deseja você 
querido irmão, que já perdeu alguém querido, que já sentiu no coração a dor da 
separação convidar a Cristo para dar-te a certeza que este lugar existe, e que em 
breve iremos nele morar? 

 
CONCLUSAO: 
 

1. Recapitulação:  Deus prometeu que mui breve estabelecerá a Nova Terra, dando 
as respostas aos maiores anseios do coração humano. 
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a. A Nova terra trará a resposta a solidão e ao abandono vivido por muitos 
neste mundo. 

b. A Nova terra trará a resposta para o sofrimento que assola aos fieis filhos de 
Deus. 

c. A Nova terra trará a resposta para a morte que ceifa a vida de muitos que 
trilham fielmente o caminho da cruz. 

d. A Nova terra trará a resposta Divina às perguntas humanas! 
2. Aplicação: Conforme as verdades que Deus deixou a você  em Sua palavra, 

podes ter certeza que o estabelecimento da Nova Terra trará as respostas mais 
profundas as tuas mais inquietantes perguntas. Trará realização as tuas 
esperanças, trará um novo mundo. Em teus momentos de solidão, Deus  promete 
estar ao teu lado. Quando a dor parece insuportável, anime-se pois Ele está ao seu 
lado no vale da sombra e da morte. Quando a morte rondar sua família, levante os 
olhos, pois Ele é a ressurreição, a verdade e a vida. 

3. Sabemos que não podemos esperar muito deste mundo, por  mais que os homens 
tentam, caminhamos para um beco sem saída. Em meio aos desapontamentos 
deste mundo, quero convidar você caro irmão a levantar os olhos da fé e 
contemplar Seu breve regresso, aguardando este momento glorioso da descida da 
Nova Terra e da vida que Cristo nos oferece hoje! 

 
4. Apelo: Queridos irmãos, hoje vos convido a reafirmar esta certeza que bate forte 

em nosso coração. 
5. Quero convidá-los a colocar os olhos não mais neste mundo que nos decepciona e 

abandona, mas na pessoa maravilhosa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 
e em suas verdades eternas. 

6. Deus te chama a aceitar este convite de participar deste reino que Ele nos esta 
preparando desde a fundação do mundo a partir de agora. 

7. Hoje Deus te convida a olhar para cima, alem das nuvens dos problemas e 
contemplar o mundo de paz, união, alegria e vida eterna. 

 
 
 
 
 
 

 
 


