
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 9A



Na aula de hoje, vamos examinar o que as Escrituras têm a dizer 
sobre o Céu e ouvir alguns testemunhos de pessoas que tiveram 
vislumbres do Céu nas chamadas “Experiências de Quase Morte”. 
Elas morreram, talvez após um acidente ou procedimento médico, 
mas reviveram. Enquanto clinicamente mortos, vivenciaram aquilo 
para o que a única explicação cabível é que tiveram um vislumbre 
do que será a transição desta vida para a próxima.

O Nosso Lar Celestial!

* A eternidade 
com o Senhor

Apocalipse 21:2-3 -
Vi também a 
cidade santa, a 
nova Jerusalém, 
que de Deus descia 
do céu, ... E ouvi 
uma grande voz, 
vinda do trono, que 
dizia: “Agora o 
tabernáculo de 
Deus está com os 
homens. Deus 
habitará com eles, 
e eles serão o Seu 
povo, e o próprio 
Deus estará com 
eles, e será o seu 
Deus.”



O lugar onde viveremos com o Senhor para sempre não é algum 
tipo de terra dos sonhos no espaço sideral, mas uma cidade de 
sonhos ainda mais fantástica que descerá de Deus, do Céu. Ele virá 
para viver conosco, nesse lindo lugar.

*Não haverá mais lágrimas

Apocalipse 21:4 - Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não 
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as 
primeiras coisas são passadas.

Que bom será esquecer de todos os nossos problemas do passado!

Isaías 35:10 - E os remidos do Senhor voltarão ... com júbilo; alegria 
eterna coroará suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles 
fugirá a tristeza e o gemido.
Salmo 16:11 - Na Tua presença me encherás de alegria, com 
delícias perpétuas à Tua direita.

* O projeto divino do nosso lar celestial

João nos oferece uma impressionante descrição específica e 
detalhada do nosso futuro lar celestial, a grandiosa Cidade 
Espacial, a Nova Jerusalém, incluindo suas medidas exatas, cores, 
materiais usados na sua construção, etc:

Apocalipse 21:9-21— [Um dos sete anjos] me levou no Espírito até 
um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, 
que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus 
e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente 
como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com doze portas 
guardadas por doze anjos, e nelas estavam escritos os nomes das



doze tribos de Israel. Havia três portas de cada lado: leste, norte, 
sul e oeste. O muro da cidade tinha doze pedras de alicerce, e nelas 
estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro.

O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para 
medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato 
de um quadrado, de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 
2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então 
ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de 
espessura.

O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, 
transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre 
alicerces ornamentados com doze pedras preciosas: a primeira com 
jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com 
esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com 
crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a décima com 
crisópraso, a décima primeira com jacinto, e a décima segunda 
com ametista.

As doze portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única 
pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro.

É uma cidade imensa! 2.200 quilômetros em cada direção —
largura, comprimento e altura. É quase incompreensível. A área da 
base seria tão grande quanto metade da área dos Estados Unidos 
ou da Europa. E pode imaginar, 2.200 quilômetros de altura? 
Aviões de passageiros geralmente voam a 8.000 ou 10.000 metros 
de altitude no máximo, a uns trinta ou quarenta mil pés mais ou 
menos. Mas a cidade celestial de Deus terá 2.200 quilômetros de 
altura. Sua grande cidade espacial está descendo para a terra, mas 
nem poderá se deslocar totalmente para fora do espaço. 



* Jesus, a gloriosa luz do Céu

Apocalipse 21:23 - A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, 
para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o 
Cordeiro é a sua lâmpada.

* O rio da vida

Apocalipse 22:1-2 - Então me mostrou o rio da água da vida, claro 
como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio 
da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, 
que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas 
da árvore são para a cura das nações.

O profeta Ezequiel teve também um vislumbre desse maravilhoso 
rio e dessas árvores celestiais, e os descreveu da seguinte forma:

Ezequiel 47:12 - E junto do rio, à sua margem, de um e de outro 
lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não 
cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses 
produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O 
seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio.

E tenho certeza que ficará satisfeito com os seus aposentos. No Céu, 
cada um de nós terá um lugar especial. Antes de Jesus partir desta 
Terra, Ele disse aos Seus seguidores que iria preparar um lugar para 
eles e para todos os outros que tivessem fé nEle. 

João 14:2,3 - Na casa de Meu Pai há muitas moradas, se não fosse 
assim Eu vo-los teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E, quando Eu 
for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para Mim 
mesmo, para que onde Eu estiver, estejais vós também.



Que nações? Se não haverá mais dor, morte, 
enfermidades, sofrimento nem lágrimas, então 
para que servem as folhas da árvore e por que 
têm que ser usadas para a cura das nações? Por 
que cura, se, a princípio, não haverá mais 
sofrimentos, morte, doenças, etc e tal?

A resposta é evidente: os reis e as nações fora da 
cidade os quais 
“trarão sua glória e 
honra” para a Cidade 
(Apocalipse 21:24-26), 
Constituem uma 
classe de pessoas que 
ainda precisarão de  
cura. Não estão  no Inferno 
nem  no Lago de Fogo, mas 
tampouco estão na Cidade Celestial.

Apocalipse 21:24,26 - As nações andarão em sua luz, ... e todas as 
nações trarão sua glória e honra à cidade.

Visões do Céu

O psicólogo Kenneth Ring, autor de dois livros sobre seus estudos 
de EQM, ou Experiências de Quase Morte, afirma: “Tomando por 
base os relatos das pessoas — todos bastante coerentes entre si —
a morte é uma das mais belas experiências e o Céu é tudo que 
alguém poderia desejar.”

Um jovem que quase morreu por causa de complicações durante 
um procedimento cirúrgico simples descreve a sua experiência, 



incluída por Ring no seu livro Life at Death (A Vida na Morte). “Fiz 
uma viagem até o Céu” — contou o rapaz. “Vi os lagos mais lindos 
que existem! Os anjos planavam como gaivotas! Tudo era branco! As 
flores eram lindíssimas como ninguém na Terra já viu!”

Segundo Ring, as pessoas que visitam o Céu afirmam terem visto 
paisagens bucólicas indescritivelmente belas. Jamais viram nada tão 
fantástico! Uma mulher que esteve clinicamente morta por causa de 
falha respiratória, conta: “Eu estava em um campo amplo e aberto, 
coberto de relva alta e dourada muito macia e brilhante! Fiquei 
muito feliz naquele lugar, revestido de um dourado macio, sedoso e 
brilhante. A relva, que balançava ao vento, era de tão grande beleza 
que nunca esquecerei!”

Uma mulher percebeu o 
Céu como uma cidade 
imensa que parecia 
flutuar sem nenhum 
apoio: “As flores e os 
botões eram como rubis, 
diamantes e safiras! O 
Céu também tem prédios 
muito modernos e muito 
mais bem construídos 
que os nossos. A viçosa 
vegetação não é toda 
verde, mas dourada, com 
muitas tonalidades de 
cor-de-rosa, laranja e 
lilás, como o arco-íris!”



A história de Irma

(Uma missionária cristã na Rússia enviou o seguinte relato: Irma, 
uma adolescente, sofre de câncer e está hospitalizada, mal podendo 
sentar-se em uma cadeira de rodas. Já foi declarada clinicamente 
morta duas vezes e nos contou como são as coisas “do lado de lá .”)

Na primeira vez que morri, encontrei-me num lindo jardim, repleto 
de lindas flores coloridas no chão e nas árvores. Havia paz e 
quietude em toda parte e me sentia completamente segura. Estava 
andando quando deparei com um prédio que parecia um castelo 
feito de ouro puro. Entrei e me vi num dos cômodos onde algumas 
pessoas vieram e começaram a cuidar de mim.  

Quando me submeti à segunda cirurgia, fui a um lugar similar. Era 
quase igual, a mesma paz e a mesma sensação de segurança e 
beleza. Dessa vez também visitei um lindo jardim e brinquei com 
umas crianças. Elas eram muito felizes e nos divertimos juntas. 
Então notei que, não muito longe, alguns adultos trabalhavam na 
construção de umas casas. Chamaram-me, mas as crianças não 
queriam me deixar ir e me pediam para brincar mais com elas. Foi 
quando reconheci um dos garotos o qual, até então, só havia visto 
em fotos (morreu quando eu tinha cinco anos). De repente, 
lembrei-me da minha mãe e a ouvi me chamando para voltar. Eu 
não queria deixar aquele lugar lindo, mas fiquei com pena dela e, 
por isso, decidi-me por voltar.  

Escrevi para uma de minhas amigas (a mãe do garoto que morreu 
aos cinco anos) contando-lhe a minha experiência e que encontrara 
seu filho durante a minha morte clínica. Lembrei da roupa que ele 
vestia e incluí os detalhes na carta. Fiquei muito impressionada 
quando, em resposta, recebi uma correspondência dela dizendo



1 Coríntios 13:12 -
Agora vemos em 
espelho, de maneira 
obscura ; então 
veremos face a face . 
Agora conheço em 
parte, então 
conheçerei como 
também sou 
conhecido .

Muitas pessoas no 
mundo dizem que 
quando alguém passa

que as roupas que eu o havia visto usando eram exatamente as 
que lhe haviam vestido para o seu sepultamento.

O Céu nos aguarda!

Jesus quer que compreendamos o amor que existe no Céu e o 
lugar para o qual vão aqueles que O amam, quando atravessarem o 
véu que separa este mundo do próximo. A distância para essa 
outra esfera não é tão grande e o que lá acontece tampouco é 
muito diferente do que se vê aqui na Terra. No Céu, nós, que 
somos salvos, encontraremos alegria, amor e paz dos quais temos 
aqui apenas um antegozo, mas lá vivenciaremos em abundância.

Ele quer que entendamos como será quando vivermos a plenitude 
do Seu amor e o cumprimento de Suas promessas. O Céu é real e a 
morte é a porta pela qual passamos desta vida para vivermos na 
eternidade!



pelas portas da morte, está tudo acabado e é o fim. Estão errados! É 
entrar em uma nova vida do outro lado do céu. Você continua 
sendo quem é, mantém a sua individualidade e continua a viver, 
amadurecer e aprender. O seu espírito continua.

Querido Jesus, obrigado que podemos passar a eternidade com Você 
e com os nossos amados que O receberam, e que nunca mais nos 
separaremos. Nunca estaremos sozinhos e a cada dia que passa, 
conheceremos mais a Você, poderemos vê-Lo mais claramente e O 
compreenderemos de uma forma mais profunda. Amém.

Images © TFI. Text adapted from the original 12 Foundations Stones classes. Featured on www.freekidstories.org

http://www.freekidstories.org/

