Lio
mo 13 - A formosa Jerusalp
m
Subst
dio elaborado por Inacio de Carvalho Neto. E-mail do autor: inaciocarvalho@inaciocarvalho.com.br.
Texto da leitura bt
blica em classe:
9 E veio um dos sete anjos que tinham as sete tao
as cheias das ~ltimas sete pragas e falou comigo,
dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro.
- Esta quarta vism
o de Jom
o, que comeo
a em Ap. 21.1, pa revelao
m
o da Noiva de Cristo em toda a sua glyria.
Esse quadro pbastante confortador e se apresenta como um maravilhoso contraste com a primeira vism
o das
sete igrejas sitiadas da Èsia Menor (Ap. 1.12-20; Ap. 2 e 3). Ela nos dia esperano
a e a certeza de sermos
agradi
veis a Cristo quando Ele aparecer. Ao mesmo tempo, ela afirma a necessidade das provas e das
tribulao
}es que servem para aperfeio
oi
-la.
- Este trecho de Ap. 21.9-22.7 pcausa de grande divergr
ncia de entendimentos. Alguns vr
em essa passagem
como uma descrio
m
o do estado eterno, enquanto outros a consideram uma descrio
m
o do milr
nio. Alguns
interpretam a cidade como uma referr
ncia jigreja em relao
m
o a Cristo, enquanto outros a julgam uma
referr
ncia a Israel na sua relao
m
o com Cristo. Alguns a interpretam como uma cidade literal e outros como
uma representao
m
o simbylica. Estas e outras d~vidas sm
o as que procuraremos elucidar daqui em diante, cada
uma a seu tempo.
- A opinim
o defendida por vi
rios autores pque, apys descrever o estado eterno em Ap. 21.1-8, Jom
o faz uma
recapitulao
m
o do milr
nio, a fim de descrever mais detalhadamente aquele pert
odo. Argumentam, entre outros,
com a referr
ncia jsa~de (cura) em Ap. 22.2, semelhante jde Ez. 47.12, concluindo que o texto nm
o poderia se
referir ao estado eterno, pois nm
o haverinecessidade de cura na eternidade. Entretanto, nm
o faria sentido essa
suposta recapitulao
m
o. Parece evidente que o texto de Ap. 21.9-22.7 puma continuao
m
o de Ap. 21.1-8,
devendo, portanto, entendido como se referindo ao estado eterno, e nm
o ao milr
nio. A cura das nao
}es aqui
mencionada nm
o envolve necessariamente um retorno j
s condio
}es milenares. As nao
}es que existirem no fim
dos mil anos do reinado de Cristo precisam de cura para a br
no
m
o total e final que seriintroduzida depois.
Muitas vezes a cura pmencionada nos profetas em sentido espiritual e nm
o no sentido literal. Ademais,
observemos que havia uma i
rvove da vida no jardim do eden para sustentar Adm
o no seu estado prp
-queda,
sendo que ela nm
o tinha referr
ncia ao pecado ou jdoeno
a. Da mesma forma nm
o pode ser literalmente
interpretada a periodicidade desse mesmo texto de Ap. 22.2 ("dando seu fruto de mr
s em mr
s"), atpporque
nm
o haverimais limitao
}es temporais nesse estado eterno.
- Hiquem entenda que os anjos aqui referidos sm
o homens remidos, nm
o seres celestiais, afirmando, com base
em Ap. 22.8-9, que ele teria dito a Jom
o que pum profeta. Mas trata-se de um evidente erro de interpretao
m
o,
pois o anjo nm
o disse a Jom
o que pum profeta; disse que pum conservo dos profetas. Tambp
m nm
o socorre o
argumento com o texto de Ap. 21.17 (³
conforme a medida de homem, que pa de um anjo´
), adiante
interpretado, pois attambp
m nm
o se diz que o anjo era um homem, mas apenas que a medida (c{vado) de um e
de outro sm
o semelhantes.
- eprovi
vel que este anjo seja o mesmo que foi mentor de Jom
o desde Ap. 17.1. Pode-se comparar as palavras
do anjo ali, que levou Jom
o³
em espt
rito´(Ap. 17.3) a um deserto para contemplar a grande meretriz, onde
havia tambp
m a declarao
m
o³
Vem, mostrar-te-ei.́ Embora este verst
culo e o trecho de Ap. 17.1 sejam bem
parecidos em sua forma de expressm
o, aquilo que pmostrado em seguida pbastante diferente. Porp
m, atp
mesmo nisso hium certo paralelismo (na forma de contraste), porquanto ali pmostrada a Jom
o a meretriz, a
mulher polut
da, que deve ser entendida como a Roma pagm
, mas aqui lhe pmostrada a mulher pura, a ³
Noiva
de Cristo.́ A noiva (do grego numphe) pposta em violento contraste com a meretriz (do grego porne); cada
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indivt
duo precisa escolher que atitude caracterizarisua vida.
- De toda forma, ainda que se considere que o anjo aqui referido po mesmo de Ap. 17.1, isso por si synm
o
prova que a descrio
m
o da nova Jerusalp
m que aqui se faz pmilenista, e nm
o um estado eterno, como dissemos.
O fato de o mesmo anjo descrever os dois momentos nm
o identifica esses momentos como se fossem um sy.
- Assim como os anjos da ira ou das tao
as de cylera mostraram a Jom
o a t
mpia cidade mundana, sob o
simbolismo de uma meretriz, assim tambp
m agora um daqueles anjos mostra a Jom
o a cidade de Deus, sob o
nome de noiva ataviada. E parece que o Espt
rito da profecia desse modo queria ilustrar o fato de que a cylera
de Deus puma chama, que pode ser dividida no relk
mpago da justio
a ou na luz do amor.
- As sete tao
as sm
o as referidas nos capt
tulos 15 e 16 de Apocalipse.
- eentendimento corrente em nosso meio que a esposa de Cristo pa igreja; hina verdade diversos textos
bt
blicos que corroboram esse entendimento (entre outros: Ez. 16, Is. 49.18; 54.6; 61.10; 62.5; Jr. 2.2,32; Os.
2.16). Mas, em verdade, conforme este texto, a esposa de Cristo pa grande cidade, a Santa Jerusalp
m, citada
no pryximo verst
culo. Foi isto que o anjo mostrou a Jom
o ao prometer mostrar-lhe a esposa, a mulher do
Cordeiro.
- Trata-se de uma meti
fora, aplicada jcidade santa, significando que o povo de Deus habitarinela. Todos os
que vm
o morar na Santa Cidade, e nm
o apenas um grupo seleto, fazem parte da esposa.
- A esposa nm
o pIsrael dos tempos do Antigo Testamento, ou uma parte da igreja do Novo Testamento, ou
toda a igreja, ou os 144 mil judeus, ou os santos da tribulao
m
o, ou algum indivt
duo ou grupo especial dentre os
remidos, ou alguma denominao
m
o evangp
lica, ou atpmesmo todas as denominao
}es juntas.
- A Nova Jerusalp
m foi prometida aos santos do Antigo Testamento (Hb. 11.10-16), jigreja na terra (Jo.
14.1-3; Hb. 13.14), a todo cristm
o (Ap. 3.12; Hb. 12.23), aos 144 mil judeus (Ap. 7.1-8; 12.5; 14.1-5), e aos
santos da tribulao
m
o (Ap. 6.9-11; 15.2-4; 20.4-6).
- Nm
op
, portanto, correto dizer que a igreja pa esposa de Cristo; ela faz parte da esposa, mas nm
o pa esposa. A
esposa pa cidade, a nova Jerusalp
m, da qual fazem parte todos os santos de todos os tempos.
- Assim como ³
a grande prostituta´(Ap. 17.1-4), a cidade da Babil{nia (Ap. 17.5), representa os habitantes da
terra em geral, e especificamente o povo de Roma, a esposa de Cristo, a nova Jerusalp
m, representa o povo da
aliano
a com Deus.
- Era costume, em algumas culturas do Oriente, que as mulheres viessem para seu casamento trazendo o dote
exposto sobre seu corpo. Mulheres abastadas teciam moedas de ouro e prata, pp
rolas e pedras preciosas em
seus trajes de casamento. Mulheres extremamente abastadas poderiam cobrir-se com tantos metais e jyias
valiosos que chegavam a parecer mais uma cidade ambulante do que um ser humano (Sl. 45.9-15). A Noiva de
Cristo teriessa espp
cie de riqueza em seu casamento. A grande prostituta era muito rica, mas sua riqueza foi
acumulada por meio do sangue dos santos (Ap. 17.6). Nossa riqueza tambp
m foi comprada com sangue; a
difereno
a pque em nosso caso trata-se do sangue de Cristo, que foi oferecido gratuitamente.
- O termo ³
esposa´pusado 4 vezes na Bt
blia com relao
m
o aos cristm
os (Jo. 3.29; Ap. 21.2,9; 22.17). O termo
³
esposo,́ 10 vezes (Mt. 9.15; Mc. 2.19-20; Lc. 5.34-35; Jo. 3.29). Todas essas passagens referem-se aos
cristm
os que viverm
o na Nova Jerusalp
m, que pa noiva, a esposa do Cordeiro.
- A palavra aqui traduzida por ³
mulher,́ no original grego, pgune, que se refere a uma mulher casada ou
solteira. Esta palavra ptraduzida na Bt
blia por ³
mulher´129 vezes, e por ³
esposa´92 vezes. Esticlaro em Lc.
4.26, 10.38, Jo. 19.26, 20.11-15, 1Tm. 5.2,14 que essa palavra pode se referir tanto a mulheres solteiras,
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casadas ou vi~vas. Portanto, a teoria de que Israel pa esposa de Cristo porque ela pcasada com Deus nm
o esti
provada. everdade que Israel esticasada com Deus, mas isto nm
o pprova de que ela pa mulher e a esposa de
Ap. 19.7, 21.2,9, 22.17.
- O termo grego para ³
esposa´pnumphe, traduzido como ³
esposa´(Jo. 3.29; Ap. 18.23; 21.2,9; 22.17) ou
³
nora´(Mt. 10.35; Lc. 12.53).
- A mulher ou esposa aqui pa Cidade Santa, a nova Jerusalp
m, e po mesmo que esposa em Ap. 19.7, que sm
o
os remidos de todas as eras que farm
o parte da primeira ressurreio
m
o e que viverm
o na nova Jerusalp
m para
sempre. Esta pa razm
o porque a ³
esposa´de Ap. 19.7 nm
o pchamada de ³
noiva.́
- Algumas provas de que a igreja agora esticasada: 1) Jesus se diz o esposo dos cristm
os (Mt. 9.15; Mc.
2.19,20; Lc. 5.34,35); 2) Jom
o chamou Cristo de esposo (Jo. 3.29), sendo que o termo grego para ³
esposo´p
numphios, significando um homem recp
m-casado; 3) os cristm
os estm
o casados com Deus e com Cristo de
acordo com os termos do Novo Testamento, enquanto Israel esticasado com Deus de acordo com os termos
do Antigo Testamento (Mt. 26.28; Lc. 22.20; 2Co. 3; Hb. 12.24); 4) Paulo ensinou que os cristm
os estm
o
casados com Cristo por meio da nova aliano
a (Rm. 7.1-6); os santos do Antigo Testamento nm
o serm
o
aperfeio
oados separadamente dos santos do Novo Testamento (Hb. 11.40); isto significa que todos seremos
aperfeio
oados juntos como aqueles que sm
o os habitantes da nova Jerusalp
m, a mulher do Cordeiro; 6) Jesus,
em Ap. 22.16-17, apys a ascensm
o, reconheceu que os cristm
os na terra jieram sua esposa ou fariam parte de
sua esposa; 7) Paulo, em 1Co. 11.3, 12.12-28, Ef. 4.12-16, 5.25-33, usou a relao
m
o de casamento para ilustrar e
ensinar o relacionamento de Cristo com a Sua igreja, provando que os cristm
os agora estm
o casados com
Cristo; 8) Paulo tambp
m ensinou que os cristm
os agora estm
o unidos ao Senhor ou casados com Ele em um
Espt
rito, como estava Israel nos dias do Antigo Testamento (Is. 56.6; Jr. 50.5).
- Portanto, os cristm
os estm
o agora casados com Cristo e chegarm
o ao fim das festas nupciais (2Co. 11.1-21;
Ap. 19.1-10). A aparente contradio
m
o pode ser explicada pelo costume hebreu (Mt. 1.18). As festas de noivado
aconteciam legalmente na condio
m
o de um casal casado, e a infidelidade neste pert
odo era adultp
rio (Dt. 22.23;
Mt. 1.19). As festas de encerramento aconteciam no momento em que o casal se juntava como homem e
mulher, em cuja ocasim
o a ceia das bodas era oferecida. O casamento era consumado quando o casal entrava
na ck
mara nupcial. A ceia das bodas do Cordeiro em Ap. 19 psimplesmente a cerim{nia de encerramento, e
nm
o o contrato de casamento estabelecido na conversm
o.
- Os c{njuges, embora sendo dois indivt
duos distintos, tornam-se "uma sycarne" (Gn. 2.23; Mt. 19.5-6; Mc.
10.8; 1Co. 6.16). Isto pum mistp
rio, como diz Paulo em Ef. 5.32. De algum modo hiuma fusm
o de seres no
casamento (recentemente a cir
ncia confirmou este mistp
rio, ao constatar que na relao
m
o sexual ocorre
transfusm
o sangut
nea entre os yrgm
os genitais masculino e feminino). Devemos evitar a prostituio
m
o porque
nm
o podemos ter essa espp
cie de unim
o mt
stica com uma prostituta, e nem ainda em relao
}es sexuais ad~lteras.
Na qualidade de noiva de Cristo, temos essa unim
o mt
stica com Cristo. Quando somos remidos em Cristo,
comeo
amos a participar de Sua natureza e, finalmente, chegaremos a participar de toda a plenitude de Deus
(Ef. 3.19; Cl. 2.10). Essa pa verdade bem ilustrada no simbolismo do Noivo e da noiva.
- A Bt
blia, no Antigo e no Novo Testamentos, utiliza-se do casamento, uma ocasim
o festiva, para simbolizar a
glyria espiritual final e a alegria dos fip
is servos de Deus. No Novo Testamento, isso simboliza,
especificamente, o recebimento da Noiva por parte de Cristo (Ef. 5.23; Mt. 9.15; Jo. 3.29). No Antigo
Testamento, ver Is. 54.1-8; Ez. 16.7-14 e Os. 2.19. A interpretao
m
o alegyrica de Cantares de Salomm
o retrata
Deus como marido da nao
m
o de Israel; e isso tem sido usado pelos intp
rpretes cristm
os para contemplar a igreja
como a Noiva de Cristo. As religi}es helenistas de mistp
rios tambp
m empregavam esse st
mbolo, considerando
a unim
o entre seus adeptos e o salvador-deus como uma espp
cie de matrim{nio sagrado. Os cultos de
fertilidade tambp
m empregavam tal st
mbolo. A pari
bola das virgens loucas e das prudentes pinta o reino
como uma espp
cie de festa de casamento (comparar Mt. 25.1-13 com Mt. 22.1-14). Em Mc. 2.19-20 Jesus
alude a si mesmo como o noivo, e seus disct
pulos seriam os convidados. Em Jo. 3.29, Jom
o Batista refere-se a
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Jesus como o noivo. Paulo fez uma aplicao
m
o mt
stica e escatolygica sobre esse st
mbolo, dizendo que ele
apresentava os gentios convertidos como uma noiva de Cristo. Por ocasim
o da segunda vinda de Cristo, essa
noiva seripura e preparada para o noivo (2Co. 11.2), e esse po simbolismo que ele elabora ainda mais em Ef.
5.22-27. O segundo advento de Cristo serio tempo em que Jesus virirecompensar a seus servos. Uma
maneira elaborada de expressar como ele os galardoaripprovida no simbolismo da festa de casamento. Tm
o
grande seria recompensa dos fip
is que o Senhor os recebericomo quem recebe uma noiva.
- A celebrao
m
o das bodas serinos cp
us, pois somente ali himeio ambiente adequado e condio
}es apropriadas
para nossa unim
o alegre e triunfal com Cristo. Jom
o, por assim dizer, nos declara: "Vede como os mi
rtires
triunfarm
o!". Mas isso, naturalmente, envolve tambp
m todos os crentes de todos os sp
culos. Aqueles que
repelirem as prostituio
}es mundanas serm
o honrados como noiva de Cristo. Cada indivt
duo tem essa escolha a
fzer.
- Essa referr
ncia ao casamento papenas uma maneira de expressar a proximidade entre a igreja e Cristo, no
tocante jsua natureza e aos seus propysitos. Cristo po cabeo
a, e nys somos seu corpo (1Co. 6.15; Ef. 1.23; Cl.
2.19). Igualmente, Ele pa videira, e nys os ramos (Jo. 15). O simbolismo da noiva mostra nm
o apenas uma
unim
ot
ntima, mas tambp
m alegria e posio
m
o elevada. Assim, transformados na imagem de Cristo, haveremos
de assumir a posio
m
o imediatamente abaixo da dele, no universo - mais alto que quaisquer outros seres criados
(Ef. 1.23-3.19; Cl. 2.9-10). Nisso hialegria e confiano
a, tal como uma noiva recp
m-casada se regozija em seu
marido e confia em sua foro
a. Todos esses st
mbolos nos fornecem algum discernimento sobre a natureza da
salvao
m
o, o que envolve muito mais que o perdm
o dos pecados e a transferr
ncia futura para os cp
us.
- Notemos os trr
s st
mbolos de casamento no Apocalipse: 1) a mulher que darijluz o menino, Cristo (Ap.
12); 2) a meretriz, Roma (Ap. 17 a 19); 3) a noiva de Cristo (Ap. 19 e 21). A meretriz divide seu afeto entre
muitos; a noiva se dedica exclusivamente a Cristo.
- A populao
m
o da nova Jerusalp
m seriradicalmente diferente da antiga Jerusalp
m, antes de sua destruio
m
o em
586 a.C. Naquele tempo, Deus disse a Jeremias: "Dai voltas j
s ruas de Jerusalp
m, e vede agora, e
informai-vos, e buscai pelas suas prao
as, a ver se achais algup
m ou se hium homem que pratique a justio
a ou
busque a verdade; e eu lhe perdoarei" (Jr. 5.1). Ou seja, nas vp
speras de sua destruio
m
o, Jerusalp
m era muito
mais pecadora que Sodoma e Gomorra (Gn. 18.32).
- Lembremo-nos que o Apocalipse foi escrito para consolar e fortalecer os mi
rtires cristm
os. O fato de que eles
estarm
o e habitarm
o na nova Jerusalp
m talvez seja a promessa e o consolo finais deste livro. A prypria morte
seriextinta e os santos, ainda que tenham sido mortos violentamente, j
s mm
os de homens t
mpios e
desvairados, triunfarm
o finalmente. Qum
o grande serio triunfo dos santos!
- A pureza da cidade depende de seus habitantes. Todos os habitantes da nova Jerusalp
m serm
o puros (Ap.
21.7,8,27). Foram purificados por Deus e lavados no sangue do Cordeiro. Cumprirm
o as profecias que hi
muito tempo sm
o preciosas para Israel (Is. 4.2-6; 52.1 e segs; Mq. 4.1-7; Zc. 13.1; 14.8,21).
- A noiva deve estar preparada, o que pfrisado em Ap. 21.7-8. Ela deve fazer preparativos para a chegada do
noivo, e isso inclui a purificao
m
o dela. Primeiramente, a noiva deve tomar o banho nupcial, para entm
o vestir-se
de trajes novos e limpos, st
mbolo da alma purificada pelo sangue de Cristo, bem como pela i
gua da Palavra
(Ef. 5.26), atravp
s da atuao
m
o do Espt
rito Santo (2Ts. 2.13; 1Ts. 4.3). A prypria tribulao
m
o haveride contribuir
para purificar a igreja, preparando-a para receber o noivo, o que po cerne do ensino do Apocalipse.
- A noiva estaripronta (Ap. 19.7), o que significa que teritodas as virtudes morais e espirituais (Gl. 5.22-23).
Essas virtudes sm
o aspectos do fruto do Espt
rito na vida dii
ria do crente, e nm
o meras qualidades humanas. Por
meio delas chegamos a possuir a natureza da santidade e da bondade do pryprio Deus (Mt. 5.48). Mediante a
transformao
m
o moral chegaremos a ter a natureza metaft
sica de Cristo (Rm. 8.29; 2Co. 3.18).
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- A noiva foi atavida e agora pdigna do Noivo. Estiadornada com a santidade de Deus, a qual foi duplicada
nela (Mt. 5.48). Tambp
m estiadornada com a natureza divina (2Pe. 1.4), pelo que pdigna de ser a noiva de
Cristo. E estiadornada com toda a plenitude de Deus, participando de seus atributos (Ef. 3.19; Cl. 2.10). A
prypria cidade estiadornada (fato frisado em Ap. 21.2), mas seus habitantes tambp
m estm
o adornados (fato
frisado neste verst
culo e nos seguintes).
- A verdadeira vantagem espiritual nm
o se acha onde vivemos, mas naquilo em que somos diariamente
transformados, segundo a imagem de Cristo. Um marido se interessa muito mais pela beleza e cari
ter de sua
esposa do que pela casa que ele lhe provr
, e na qual ela vive. As recompensas e coroas nm
o sm
o coisas
materiais que chegaremos a possuir em algum mundo eterno, mas uma realizao
m
o espiritual, em que Cristo p
formado em nys, tratando-se, assim, de uma realizao
m
o em nossas pryprias almas.
- Cristo como o Cordeiro pum st
mbolo comum no Apocalipse, e isso palgo tt
pico dos escritos de Jom
o (Jo.
1.29; Ap. 5.6,8,12,13; 6.1,16; 7.9,10,14,17; 12.11; 13.8,11; 14.1,4,10; 15.3; 17.14; 19.7,9; 21.14,22,23,26;
22.1,3).
10 E levou-me em espt
rito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalp
m,
que de Deus descia do cp
u.
- O restante deste capt
tulo 21 do Apocalipse pum brilhante relato sobre a nova cidade de Deus. A vism
op
simbylica e nos mostra que nosso novo lar ao lado de Deus ptm
o maravilhoso que desafia qualquer descrio
m
o.
Jom
o usa linguagem simbylica para descrever a cidade santa, cuja glyria ultrapassa os limites da compreensm
o
do entendimento humano. Nm
o ficaremos desapontados ao chegarmos jnova Jerusalp
m.
- Jom
o usa uma linguagem humana para descrever algo que pindescritt
vel em termos humanos. Por isso, nem
sempre ele acha os termos adequados para essa descrio
m
o. epor isso que ele usa termos como ³
semelhante´
(v. 11 e 18), assim como Ezequiel jihavia empregado o termo ³
como´(Ez. 40.2), certamente por nm
o ter
achado os termos adequados para uma descrio
m
o mais pormenorizada. Como disse Paulo: "As coisas que o
olho nm
o viu, e o ouvido nm
o ouviu, e nm
o subiram ao corao
m
o do homem sm
o as que Deus preparou para os
que o amam" (1Co. 2.9). Por isso, nm
o devemos nos esquecer que a nova Jerusalp
m pda dimensm
o celestial e,
portanto, muito de sua descrio
m
o pfigurativa, alegyrica, nm
o podendo ser compreendida literalmente, pois se
trata de uma descrio
m
o feita por Deus aos homens para que pudp
ssemos compreender, na limitao
m
o da nossa
mente, o que nos estireservado, pois palgo que estimuito alp
m de nossa parca imaginao
m
o.
- A Jerusalp
m celeste pmais sublime que os cp
us, porque estes sm
o insuficientes para receber a noiva do
Cordeiro. Por isso, Deus formarium novo cp
u, quando consumar a atual criao
m
o (Is. 65.17; 2Pe. 3.13; Ap.
21.1). A formao
m
o de um novo cp
u e uma nova terra nm
o significa aniquilao
m
o dos existentes. A palavra grega
empregada em Ap. 21.1 pparechomai e significa passar de um estado para outro. Entm
o, a terra voltaria seu
estado de perfeio
m
o original, como era antes da entrada do pecado. e nesse lugar de perfeio
m
o que Deus
encravarisua cidade.
- Lembremo-nos que os rabinos compartilhavam da noo
m
o plat{nica de como as esferas celestiais ou
espirituais sm
o os arqup
tipos de tudo quanto existe na terra, como paralelos celestes, e segundo o molde dos
quais as coisas terrenas foram criadas como imitao
}es. Assim, todas as coisas terrenas tr
m seus paralelos
celestiais. Desse modo, a Jerusalp
m terrestre seria um pequeno quadro de uma outra cidade, seu paralelo
eterno. O estado eterno seria realidade, e nm
o uma mera imitao
m
o.
- A expressm
o inicial deste verst
culo tem um paralelo com Ap. 17.3, em que Jom
o tambp
m foi levado "em
espt
rito". Hialgum questionamento doutrini
rio sobre se a referr
ncia aqui pao espt
rito de Jom
o ou ao Espt
rito
Santo, como em Ez. 3.12. Na verdade, apesar de essa experir
ncia ser causada pelo Espt
rito de Deus,
provavelmente trata-se de uma referr
ncia ao espt
rito de Jom
o, o que significa que ele foi transportado fora do
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corpo, estando em forma espiritual, ou seja, uma projeo
m
o da alma saindo do corpo, jsemelhano
a do que
talvez tenha ocorrido com Paulo (2Co. 12.2-3).
- A referr
ncia a um grande e alto monte pode ser contrastada com o deserto, para onde Jom
o foi transportado a
fim de ver a horrenda meretriz (Ap. 17.3). O deserto pbaixo, ressequido e i
rido, o lar da meretriz. O monte p
elevado, frutt
fero e saudi
vel, lar dos justos, da noiva de Cristo. Notem que tambp
m Ezequiel foi levado a um
monte muito alto quando viu a cidade com o templo restaurado (Ez. 40.2). A vism
o das glyrias futuras de Deus
pode ser melhor contemplada das alturas consagradas da auto-rendio
m
o e da orao
m
o. Em um monte isolado, o
monte da s~plica e da separao
m
o do mundo, pque a luz e a glyria de Deus podem ser melhor contemplacas.
- Em razm
o de Jom
o se referir a um grande e alto monte, hiquem entenda que a nova Jerusalp
m nm
o pum cubo,
mas uma cadeia de montanhas que comeo
am com montanhas baixas ao ppde outras mais altas, do lado de
dentro dos muros. Segundo este entendimento, por aproximadamente 2.400 km, a cidade ascende ao monte
mais alto no qual estilocalizado o Taberni
culo ou templo celestial, onde as cenas de Ap. 4 e 5 serm
o vistas
por todos os que visitarem o principal edift
cio. Deste alto monte, Jom
o teria visto a cidade, as ruas, os rios etc.
- Mas, com a devida vr
nia, tal entendimento nm
o procede. O que Jom
o disse neste verst
culo foi que ele foi
levado em espt
rito a um grande e alto monte, de onde ele viu a cidade, o que nm
o significa que esse monte
fosse parte dela. Do monte ele viu a cidade, mas o monte nm
o necessariamente faz parte da cidade. Ademais,
ainda que o monte fique na cidade, na santa Jerusalp
m, isso nm
o impede o entendimento de que ela seja
constitut
da como um cubo perfeito, com as medidas citadas no verst
culo 16, contanto que o grande monte nm
o
tenha mais de doze mil esti
dios (2.240 km), o que, ao menos humanamente falando, seria imposst
vel, jique o
maior monte que existe na face da Terra, o monte Everest, no Nepal, tem ³
apenas´8.844 metros, o que
equivale a 0,39% da altura da nova Jerusalp
m. O monte citado por Jom
o neste verst
culo precisaria ser 253
vezes maior do que o monte Everest para ultrapassar as medidas do verst
culo 16, impedindo entm
o que
pudp
ssemos considerar a nova Jerusalp
m como um cubo perfeito, como ali dito.
- De toda forma, nm
o hique se considerar de forma tm
o literal o monte. Em Ez. 40.2 estidito que "havia sobre
ele (o monte) um como edift
cio de cidade"; ou seja, Ezequiel nm
o conseguiu descrever bem o que via e por
isso narrou como "um como edift
cio"; por isso a descrio
m
o nm
o pode ser tomada em sentido tm
o literal.
- A nova Jerusalp
m, ou Jerusalp
m celeste, jifora mencionada no verst
culo 2 deste capt
tulo 21. Ali parece ser
descrita como uma cidade literal, que desceridos cp
us, o paralelo da Jerusalp
m terrena. Neste ponto sm
o
descritos os seus habitantes, chamados coletivamente de ³
Noiva de Cristo.́ ecostume corrente se chamar de
³
cidade´tanto aos edift
cios e localizao
m
o geogri
fica dos mesmos como aos seus habitantes. Esse duplo
significado parece ser empregado neste capt
tulo 21. Assim, pois, nenhuma cidade diferente da do verst
culo 2 p
aqui descrita, mas apenas hiuma maneira diferente de contemplar a mesma coisa.
- A antiga Jerusalp
m, que seria capital do mundo no milr
nio, psuficientemente boa para esse pert
odo; mas,
para o estado eterno, teride haver uma nova e celestial Jerusalp
m, o lar dos justos. eo local que substituirio
eden como morada de Deus com os homens.
- Muito alp
m de um parat
so, ou de um mero jardim, como no eden (que continuaria existir - ver Ap. 2.7), na
eternidade haveritambp
m a cidade de Deus, muito mais valiosa e imponente, que exigiu um labor muito mais
vasto que no caso de qualquer homem que cuidasse do jardim do eden. As pedras vivas (1Pe. 2.5), com o
tempo, foram laboriosamente moldadas, segundo o modelo da principal pedra angular, preparando-as para o
lugar que preencherm
o para sempre na Jerusalp
m celestial.
- A superioridade da nova Jerusalp
m em relao
m
o ao eden pode se ver, entre outras, pelas seguintes raz}es: a)
no eden havia, a princt
pio, apenas minerais (Ez. 28.13) e sydepois Deus plantou nele um jardim para ali
colocar o homem (Gn. 2.8-9); na nova Jerusalp
m, entretanto, haveri
, desde o int
cio, minerais e vegetais (Ap.
21.12-21; 22.1-2); b) no eden Deus comparecia na virao
m
o do dia para falar com o homem (Gn. 3.8), enquanto
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que, na nova Jerusalp
m, a convivr
ncia serieterna, contt
nua, pois linm
o haverinem mesmo noite (Ap. 21.3);
c) Deus visitava o eden, mas morariconosco na nova Jerusalp
m; d) no eden, o homem, embora vivendo em
delt
cias, tinha dores, tanto que Deus falou em multiplicar as dores de parto (Gn. 3.16); na nova Jerusalp
m,
porp
m, pdito que Deus removeritodo pranto, toda dor, toda li
grima, todo clamor (Ap. 21.4); e) no eden, o
homem era meramente um mordomo, com poder apenas sobre a criao
m
o; na nova Jerusalp
m, entretanto, o
homem, embora continue sendo servo de Deus, participa do governo divino, nm
o pmais simplesmente servo,
mas amigo de Deus (Jo. 15.15; Ap. 21.5); f) no eden, havia uma restrio
m
o ao homem, que era a de nm
o comer
do fruto da i
rvore do conhecimento do bem e do mal (Gn. 2.16-17); na nova Jerusalp
m, porp
m, nm
o hinott
cia
de qualquer restrio
m
o ao homem nem de que esta i
rvore continue a existir ali, mas se faz meno
m
o tm
o somente
ji
rvore da vida (Ap. 22.2); g) no eden houve espao
o para a maldio
m
o divina (Gn. 3.14-17), mas na nova
Jerusalp
m ningup
m ou nada jamais poderm
o ser amaldio
oados (Ap. 22.3); h) no eden, o governo e a
administrao
m
o eram humanos, sob a supervism
o divina (Gn. 1.26-28; 2.16); na nova Jerusalp
m, o governo e a
administrao
m
o serm
o divinos, com participao
m
o humana (Ap. 22.3,5).
- A descrio
m
o da nova Jerusalp
m, que se estende atpAp. 22.5, pdetalhada e eloquente, rica em simbolismos.
Presumimos estar em foco, do princt
pio ao fim, um ou outro daqueles pontos de vista sobre a cidade
(edift
cios/populao
m
o), e j
s vezes prevalece algum desses pontos de vista sobre o outro.
- Devemos entender aqui uma cidade literal, atpquando a cidade celestial estisendo descrita. Ela teria
aparr
ncia descrita, mas os itens que formam sua aparr
ncia sm
o, ao mesmo tempo, st
mbolos espirituais do
cari
ter do estado de bem-aventurano
a dos justos; ou, em alguns casos, sm
o descrio
}es do cari
ter dos pryprios
justos. A exposio
m
o da glyria nm
o deve ser meramente um lugar onde habitemos, mas tambp
m uma realizao
m
o
espiritual, para ser concretizada na alma.
- A descrio
m
o da nova Jerusalp
m no Apocalipse psemelhante jde Isat
as 60. O profeta do Antigo Testamento
mencionou um extenso uso de materiais preciosos (Is. 60.5-9,17) e da luz eterna vinda do Senhor (Is.
60.1,2,20) - nm
o do sol, lua ou estrelas (Is. 60.19-20) -, port}es que nunca se fecham (Is. 60.11), a justio
a de
cada habitante (Is. 60.21) e os reis das nao
}es estrangeiras que vr
m jcidade para adorar a Deus (Is. 60.11-14).
- Este retrato da Noiva de Cristo estabelece um maravilhoso contraste com a revism
o das sete igrejas da Èsia
Menor, feita anteriormente por Jesus (Ap. 2 e 3). Este retrato afirma a nossa esperano
a de que seremos puros
(Ef. 5.22-32; 1Jo. 3.2-3; Ap. 7.14) e a necessidade da tribulao
m
o. A tribulao
m
o e as provao
}es aperfeio
oam e
purificam nossa fp(Tg. 1.2; 1Pe. 1.6-7; Ap. 3.18), para que nosso Noivo celestial fique orgulhoso de Sua
Noiva. Aqueles que labutam na igreja deverm
o, nesse meio tempo, manter esses dois retratos em equilt
brio:
nm
o somos o que p
ramos, nem o que ainda seremos.
- A queda da Jerusalp
m terrena acentuou a tendr
ncia do surgimento da expectao
m
o de uma cidade nova ou
renovada na terra, elevando tal expectativa para a esperano
a de uma cidade celestial e transcendente, embora o
apaixonado desejo pela restaurao
m
o da cidade e do templo, na era messik
nica, ainda fosse forte.
- A cidade pchamada de santa porque todos os males que corromperam os antigos cp
us e a antiga terra e que
exigiram, finalmente, sua prypria extino
m
o, agora jinm
o existem. Somente a santidade agora habita ali (Hb.
12.14). A noiva participarida santidade do pryprio Deus (Rm. 3.21) como tambp
m de suas virtudes morais
positivas (Mt. 5.48). E, por causa disso, possuiria prypria natureza metaft
sica de Cristo (2Co. 3.18).
- A cidade p³
de Deus´porque ³
o artt
fice e construtor pDeus´(Hb. 11.10). Como nota Paulo, "a Jerusalp
m
que pde cima plivre, a qual pmm
e de todos nys" (Gl. 4.26). Isso pode ser contrastado com a personificao
m
o de
Roma como a meretriz. Agora, Jerusalp
m, a pura, a santa e a eterna, toma conta da cena, da qual desaparecera
Roma, a prostituta.
- A cidade ³
que de Deus descia do cp
u´significa que essa Jerusalp
m celeste se unirijJerusalp
m terrena,
literalmente descendo do cp
u. Ela desceripara a terra no int
cio do milr
nio e ficariacima da Jerusalp
m
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terrestre durante mil anos e a iluminari
. Assim, a Jerusalp
m terrestre se transformarina cidade ³
casada´
descrita por Isat
as: ³
Nunca mais te chamarm
o Desamparada, nem a tua terra se denominarijamais Assolada;
mas chamar-te-m
o Hefzibi
; e jtua terra, Beuli
, porque o SENHOR se agrada de ti; e com a tua terra o
SENHOR se casari
´(Is. 62.4). Aqui o profeta descreve a glyria de Sim
o durante o milr
nio; a cidade antes
desamparada serichamada Hefzibi(³
meu regozinho estinela´
); a terra antes assolada serichamada Beuli
(³
casada´
). E o Senhor habitariem Sim
o e se regozijarisobre ela como o noivo se regozija da noiva.
11 E tinha a glyria de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciost
ssima, como a pedra de
jaspe, como o cristal resplandecente.
- As cidades antigas eram modestas e muito sujas. Tinham paredes de pedra, construt
das sobre leitos de rochas
ou montes de terra batida. Os port}es eram feitos de madeira grossa e suportados por barras de ferro. As
estradas eram sujas, apenas pavimentadas com pedras em casos excepcionais. Os melhores edift
cios eram
feitos de pedra, e os menores com tijolo cozido ao sol. Sem nenhum sistema de sa~de p~blica e de remoo
m
o
regular de lixo, a maioria delas estava assolada por molp
stias e maus odores.
- A nova Jerusalp
m seritotalmente diferente. Sua descrio
m
o enfatiza sua pureza e perfeio
m
o. As fundao
}es da
cidade sm
o de pedras preciosas, ao invp
s de barro; jaspe ao invp
s de rochas em suas paredes e edift
cios feitos
de ouro, e nm
o de madeira ou pedras.
- Ter a glyria de Deus indica, particularmente, a preseno
a de Deus, e nm
o somente a Sua manifestao
m
o
ocasional (Ex. 40.34). Em Ap. 21.3 isso pratificado: "Eis aqui o taberni
culo de Deus com os homens, pois
com eles habitari
, e eles serm
o o seu povo, e o mesmo Deus estaricom eles e serio seu Deus". Isso faria
glyria divina, a shekinah, vir habitar permanentemente com os homens.
- A glyria de Deus puma caractert
stica tt
pica dos lugares santos e, por isso, a nova Jerusalp
m po lugar santo
por excelr
ncia e nela nm
o haverinecessidade de templo, pois o seu templo serio pryprio Deus. A nova
Jerusalp
m pa morada de Deus com os homens, um lugar onde Deus se manifestarina Sua glyria. Teremos um
privilp
gio que um dia foi do querubim ungido, qual seja, o de contemplar a glyria de Deus para todo o sempre.
- A luz refere-se ao resplendor da cidade, como se ela fosse uma gigantesca pedra preciosa. A nova Jerusalp
m
nm
o precisa de um sistema sofisticado de tochas ou lk
mpadas para afastar a escuridm
o, pois ali nm
o haverinoite
(Ap. 21.25). Nm
o necessita nem da luz do sol, da lua ou das estrelas que Deus criou, por ocasim
o da criao
m
o da
luz (Gn. 1.3; Jo. 1.4-8). A nova Jerusalp
m piluminada do interior para o exterior pela preseno
a de Deus e do
Cordeiro (Ap. 21.23; Ex. 13.21. Sl. 43.3; 118.27; Is. 9.1-2; Is. 60; Zc. 14.6). O esplendor de sua luz atrairios
reis e as nao
}es (Is. 60.3).
- Alguns podem indagar se essa luz pft
sica ou espiritual, mas essa d~vida nm
o pfundamental. Ela apenas
testemunha nossa origem terrena, de onde os aspectos ft
sico e espiritual foram separados para sempre desde a
queda do homem. Na nova Jerusalp
m o ft
sico e o espiritual serm
o uma ~nica entidade, nm
o duas - eternamente!
- A pedra de jaspe pnormalmente verde, da cor do mar. Mas aqui ela pretratada como sendo clara, semelhante
ao cristal resplandecente. Por isso, alguns entendem que estaria em foco aqui o diamante, ou alguma espp
cie
rara de pedra. Nm
o hicomo identificar essa pedra com certeza absoluta. A explicao
m
o ybvia pque o termo
grego usado aqui, traduzido como jaspe, nm
o se referia somente ao jaspe das lt
nguas modernas, mas a qualquer
pedra preciosa opaca, nm
o sendo imposst
vel que se refira ao diamante.
- Hiuma referr
ncia ao jaspe em Ap. 4.3. O que ali foi dito acerca da manifestao
m
o de Deus, agora pdito
acerca da aparr
ncia da cidade, a qual participa da glyria divina. Isso pespecialmente verdadeiro no caso da
noiva, a qual participarida natureza de Cristo (Rm. 8.29).
- Alguns autores vr
em as pedras preciosas (o jaspe, o sard{nio e a esmeralda) como algo que fala acerca de
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Cristo, buscando o significado desses st
mbolos no Antigo Testamento. Em Ex. 28.15-21 se vrque o peitoral
do sumo sacerdote tinha 12 pedras preciosas, arrumadas em quatro fileiras. Entre elas estavam o jaspe e o
sard{nio. Sobre o sard{nio, a pedra de cor vermelha como sangue, estava gravado o nome de R~bem, o
primogr
nito de Israel. Na ~ltima pedra, o jaspe, estava gravado o nome de Benjamim, a ~ltima das tribos.
Sup}e-se que o simbolismo indique que a pedra vermelha como sangue, o sard{nio, foi o primogr
nito de
Israel. A pedra clara (jaspe), neste caso, falaria sobre vityria, isto p
, sobre a segunda vinda de Cristo, tal como
a primeira pedra, por falar de sua expiao
m
o, refere-se jsua primeira vinda. Em Ap. 4 a ordem de apresentao
m
o
das pedras prevertida, supostamente porque a expiao
m
o agora era passada, ao passo que a segunda vinda,
representada no jaspe, era esperada para breve. Nos tempos do Antigo Testamento, todos esperavam a cruz,
pelo que aparecia primeiro o sard{nio, e sydepois o jaspe, que prediz a segunda vinda.
- Alp
m destas meno
}es, tambp
m hireferr
ncia ao jaspe em Ap. 21.19, onde se lrque os alicerces da nova
Jerusalp
m serm
o de jaspe. Tambp
m havia jaspe na superestrutura da muralha da Cidade Celeste (Ap. 21.18). Ji
o sard{nio forma a sexta camada dos alicerces da Jerusalp
m celeste, em Ap. 21.20. Trata-se de uma forma de
quartzo de cor vermelha ou marrom-escuro, cujo nome deriva de Sardes, onde foi descoberta e de onde era
exportada.
- O ouro com o qual a cidade e sua grande avenida sm
o feitas ptm
o puro quanto o vidro transparente (Ap.
21.21); ou seja, o ouro puramente refinado terium acabamento tm
o liso que refletiria imagem das pessoas,
como se fosse um espelho, mas seriainda mais puro e tm
o livre de imperfeio
}es que poderiser trabalhado atp
ficar virtualmente transparente.
12 E tinha um grande e alto muro com doze portas, e, nas portas, doze anjos, e nomes escritos sobre
elas, que smo os nomes das doze tribos de Israel.
- A nova Jerusalp
m po retrato do futuro lar de Deus para seu povo. As 12 tribos de Israel provavelmente
representem todos os fieis do Antigo Testamento; e os 12 apystolos (verst
culo 14), a Igreja. Isto destaca o fato
de que seus habitantes sm
o os santos de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Assim, tanto os
crentes gentios como os judeus que foram fieis a Deus viverm
o juntos na nova terra.
- Semelhante descrio
m
o pfeita em Ez. 48.31-34: "E as portas da cidade serm
o conforme os nomes das tribos de
Israel: trr
s portas para o norte: a porta de R~ben, uma, a porta de Judi
, outra, a porta de Levi, outra; da banda
do oriente, quatro mil e quinhentas medidas e trr
s portas, a saber: a porta de Josp
, uma, a porta de Benjamim,
outra, a porta de Dm
, outra; da banda do sul, quatro mil e quinhentas medidas e trr
s portas: a porta de Simem
o,
uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulom, outra". Jom
o apenas acrescenta as sentinelas angelicais,
uma postada em cada porta. No livro de Ezequiel a cidade pchamada de ³
O Senhor estiali´(Ez. 48.35), o que
nm
o prepetido no Apocalipse, embora seja uma descrio
m
o adequada jnova Jerusalp
m. Convp
m, no entanto,
notar que as medidas citadas no texto de Ezequiel nm
o correspondem j
s mesmas medidas de Ap. 21.16. Se
levarmos em considerao
m
o o texto da versm
o Almeida Revista e Atualizada (ARA), que fala em c{vados, e nm
o
em medidas, como na Almeida Revista e Corrigida (ARC), e considerando que um c{vado tem cerca de 0,5
metro, tert
amos cerca de 2.250 metros de cada lado, o que seria cerca de 1.000 vezes menos que a medida de
Ap. 21.16. Pode-se, contudo, entender que a medida citada por Ezequiel seria apenas das portas, o que seria
atprazoi
vel, dada a grandiosidade das medidas da cidade.
- As portas da cidade, encimadas pelos nomes das doze tribos de Israel, ilustram para nys importante lio
m
o:
ningup
m pode ouvir o que Deus tem feito pelos eleitos, nessas descrio
}es, sem lembrar-se das revelao
}es
divinas que foram dadas por intermp
dio da nao
m
o de Israel. Sem importar de que direo
m
o se vros remidos,
temos de ser lembrados da missm
o terrena de Jesus, o qual, por rao
a, era judeu. O processo espiritual histyrico,
que tinha essa nao
m
o como seu centro, tem ajudado a produzir esse produto final dos remidos. Portanto,
devemos seguir o conselho do salmista: ³
Orai pela paz de Jerusalp
m´(Sl. 122.6).
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- Em Ap. 21.21 estidito que "as doze portas eram doze pp
rolas: cada uma das portas era uma pp
rola,́
completando o quadro dessa riqueza fabulosa, eternamente pura, cidade de luz - uma noiva perfeita para um
noivo que pabsolutamente divino (Ap. 21.2).
- O muro da cidade sugere a segurano
a que os salvos desfrutam ali e tambp
m que a cidade estireservada a um
povo separado (muro tambp
m fala de separao
m
o). Os nomes inscritos denotam a universalidade da igreja e sua
continuidade com o antigo povo de Deus. Somente os remidos tr
m o direito de entrar na cidade; somente os
reimdos poderm
o ver a cidade. A muralha pelevada demais para que ali penetrem o engano, a concupiscr
ncia,
os vt
cios, a iniquidade etc.
- Apesar de a cidade nm
o ter inimigos externos que a invadam, os anjos representam simbolicamente a
segurano
a eterna da cidade (conferir com o texto de Is. 62.6) e talvez o pryprio fato de que ela seriservida por
seres angelicais de diversas capacidades. O ministp
rio angelical, pois, aumentaria glyria da cidade, bem como
a efici
cia da noiva como cidade espiritual.
- A preseno
a do muro nas cidades antigas era, a um sytempo, demonstrao
m
o de segurano
a, de soberania e de
organizao
m
o. Uma cidade que tinha muros era uma cidade que tinha governo, que tinha algup
m zelando pela
segurano
a dos cidadm
os, que impunha autoridade e respeito. Era uma cidade que tinha ordem, que tinha
organizao
m
o. Era uma cidade que protegia os seus cidadm
os contra os inimigos.
- Enquanto no eden nm
o hinott
cia de que houvesse muros, tanto que o inimigo ali adentrou, na nova
Jerusalp
m isso nm
o seriposst
vel. Nm
o significa afirmar que haverium muro literal, ft
sico, atpporque, como as
Escrituras afirmam, o cp
u e a terra como conhecemos jinm
o mais existirm
o a este tempo (Ap. 21.1) e a nova
Jerusalp
m puma cidade que vem do cp
u, nm
o palgo que fao
a parte da criao
m
o relativa que serisubstitut
da,
como descreve Pedro (2Pe. 3.10-11) e afirma o pryprio Jesus (Mt. 24.35). Mas puma forma clara de o Senhor
nos revelar que a nova Jerusalp
m pum local de ordem, de organizao
m
o, de proteo
m
o divina e onde o Senhor
estabelecerio Seu domt
nio para todo o sempre.
13 Da banda do levante, tinha trr
s portas; da banda do norte, trr
s portas; da banda do sul, trr
s portas;
da banda do poente, trr
s portas.
- Doze po n~mero da perfeio
m
o teocri
tica; po n~mero dos doze patriarcas, das doze tribos de Israel, dos doze
apystolos, pa igreja aperfeio
oada ou mundo celestial do Espt
rito. Esse n~mero, entretanto, se cruza e mescla
com o n~mero do mundo, o quatro, pois, de fato, se comp}e de quatro multiplicado por trr
s, ou seja, o n~mero
do mundo santificado por Deus. Outrossim, o quatro continuamente se divide em trr
s. Assim, lemos sobre as
doze portas, distribut
das de trr
s em trr
s nos quatro lados da cidade.
- Alp
m disso, a prypria cidade, em sua forma quadrangular, tem trr
s quadrk
ngulos, comprimento, largura e
altura, formando um cubo. O n~mero doze prepetido por mil vezes na qualificao
m
o dos esti
dios (v. 16). A
altura da muralha pdefinida pelo n~mero doze vezes doze, ou seja, cento e quarenta e quatro. Atpmesmo com
base nessas proporo
}es nump
ricas, a natureza plenamente simbylica do quadro inteiro da cidade se manifesta,
e o mesmo fato pmais evidenciado ainda, em particular, com base na altura da cidade.
- A distribuio
m
o das portas de trr
s em trr
s pode ser comparada ao acampamento de Israel, onde havia o arranjo
das tribos de acordo com direo
}es dos pontos cardeais. A leste ficavam Judi
, Issacar e Zebulom; ao sul,
R~bem, Simem
o e Gade; a oeste, Efraim, Manassp
s e Benjamim; ao norte, Dm
, Aser e Naftali (Nm. 2).
Descrio
m
o semelhante, mas nm
o nesta mesma ordem, pfeita em Ez. 48.31-34.
- eposst
vel que o fato das portas apontarem para os quatro pontos cardeais subentenda aquilo que pdito
diretamente em Ap. 5.9, onde se lrque os eleitos consistem de povos provenientes de cada recanto da terra, de
cada rao
a em que se divide a humanidade. Hiuma porta de admissm
o para todas as variedades humanas;
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porque o evangelho nm
o tem qualquer atitude exclusivista, racialmente falando.
14 E o muro da cidade tinha doze fundamentos e, neles, os nomes dos doze apystolos do Cordeiro.
- Os doze fundamentos (ou doze fundao
}es, possivelmente enfileiradas) dos muros da cidade sm
o feitas com
pedras preciosas (Ap. 21.19-20). Infelizmente, a antiga gemologia (parte da geologia que trata das pedras
preciosas) era demasiadamente imprecisa para identificar essas pedras com algum nt
vel de segurano
a. Mas
certamente eram todas pedras preciosas ou semipreciosas, e selecionadas por sua beleza. Sua variedade e
n~mero lembram as pedras do peitoral do sumo sacerdote de Israel (Ex. 28.20; 39.13) e o manto
resplandecente usado pelo rei de Tiro (Ez. 28.11 e segs) antes de sua deposio
m
o.
- Temos aqui, naturalmente, uma linguagem figurada para nos mostrar que o fundamento, a razm
o de ser da
convivr
ncia eterna com Deus pa salvao
m
o na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A
salvao
m
o vem dos judeus e atravp
s da fpem Cristo Jesus. Datporque a cidade ostentar tanto os nomes das
tribos de Israel, ou seja, os filhos de Jacyque formaram o povo de onde veio a salvao
m
o do mundo, como
tambp
m os nomes dos doze apystolos, aqueles que foram os "filhos na fp
" de Jesus, que foram escolhidos para
iniciar a obra da igreja, o novo povo de Deus. Nm
o hioutro caminho para a comunhm
o com Deus senm
o Jesus,
o Messias de Israel, a cabeo
a da igreja: "syhium mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem"
(1Tm. 2.5).
- Hialguma controvp
rsia sobre quem seriam os doze apystolos do Cordeiro aqui citados. eprovi
vel que se
considerem aqui os doze disct
pulos inicialmente escolhidos (Lc. 6.14-16), com a substituio
m
o de Judas por
Matias (At. 1.26). Entretanto, isto excluiria Paulo, que tambp
m foi considerado apystolo, embora ele pryprio
se diga um ³
abortivo´
(1Co. 15.8).
- Segundo o Pr. Severino Pedro da Silva, pa seguinte a correspondr
ncia entre as pedras citadas em Ap.
21.19-20 e os apystolos:
- jaspe: Pedro
- safira: Andrp
- calced{nia: Tiago
- esmeralda: Jom
o
- sard{nica: Felipe
- si
rdio: Bartolomeu
- crisylito: Tomp
- berilo: Mateus
- topi
zio: Tiago (filho de Alfeu)
- crisypraso: Tadeu
- jacinto: Simm
o
- ametista: Matias
- ede se notar que aquilo que pmais venerado e procurado pelos homens que nm
o tr
m a perspectiva da
eternidade, aqueles que servem j
s riquezas e, por isso, nm
o podem servir a Deus (Mt. 6.24; Lc. 16.13), ptm
o
somente adorno, enfeite e material para aspectos secundi
rios e supp
rfluos na cidade santa. Os muros sm
o feitos
e ornados de pedras preciosas, as ruas, de ouro. Os remidos pisarm
o em ruas de ouro. Ou seja, os valores
materiais, aquilo que os homens tanto veneram e respeitam em nossa vida secular, nada representam na vida
celestial. O ouro que ptm
o procurado, que palvo de tantas disputas, que faz com que o mundo rode, na cidade
santa, nm
o passa de chm
o, de algo que ppisado, algo sem qualquer valor. O que mais importariali serm
o os
valores espirituais. A glyria de Deus (v. 11) pmuito mais importante do que todo ouro e pedras preciosas ali
existentes.
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15 E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu
muro.
- O anjo que acompanhou Jom
o tinha em suas mm
os uma cana de ouro para medir a cida, suas portas e o muro.
- A cana tinha cerca de 3,5 metros de comprimento.
- As medidas da cidade, portas e muro sm
o apontadas adiante.
16 E a cidade estava situada em quadrado; e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu
a cidade com a cana atpdoze mil estidios; e o seu comprimento, largura e altura eram iguais.
- As medidas da cidade retratam um lugar destinado a acomodar todo o povo de Deus. Essas medidas sm
o
m~ltiplos de 12, o n~mero do povo de Deus: havia 12 tribos em Israel e 12 apystolos que deram int
cio jigreja.
Os muros (v. 17) tr
m 144 (12 x 12) c{vados de largura; existem 12 camadas nos muros (v. 19-20) e 12 portas
na cidade (v. 21). A altura, o comprimento e a largura sm
o de 12.000 esti
dios, formando um cubo perfeito,
com o mesmo formato do Ori
culo, ou Santo dos Santos do Templo (1Rs. 6.20). Essas medidas ilustram que
esse novo lar seriperfeito para nys.
- Segundo os rabinos, o "esti
dio" era uma oitava da milha romana, ou seja, cerca de 185 metros. Portanto,
doze mil esti
dios equivalem a 2.220 km (a lio
m
o fala em 2.260 km; a NVI fala em 2.200 km; alguns autores
falam em 2.240 km; sm
o pequenas difereno
as que nm
o influem no significado do texto); entm
o, a cidade tinha
2.220 km de comprimento, de largura e de altura, ou seja, 4.928.400 km2 e 10.941.048.000 km3 (equivalente
a quase 11 quinquilh}es de metros c~bicos).
- Considerando que o Brasil tem 8.547.403 km2, a nova Jerusalp
m teri
, portanto, quase 60% da i
rea do Brasil.
Se o Brasil tem cerca de 200 milh}es de habitantes, pode-se especular que, na nova Jerusalp
m, caberi
facilmente mais de 100 milh}es de pessoas.
- Se ainda consideramos que nm
o haverino cp
u as limitao
}es ft
sicas que temos aqui, sobretudo quanto j
gravidade, nada impede que as pessoas ocupem tambp
m o espao
o superior da cidade, pelo que a possibilidade
de ocupao
m
o se expande consideravelmente. A este propysito, Champlim escreve: "Presumivelmente seria
uma cidade de muitos nt
veis, com ruas superpostas umas j
s outras".
- Falando em termos humanos, levando em considerao
m
o que uma pessoa de tamanho mp
dio (1,75m de altura,
0,7m de largura, 0,5m de comprimento) ocupe em torno de 0,6125 m3, caberia entm
o mais de 17 quinquilh}es
de pessoas na nova Jerusalp
m. A populao
m
o atual do mundo pde cerca de 7 bilh}es de pessoas. Estima-se que
na Terra jiviveram cerca de 106 bilh}es de pessoas em todos os tempos (conforme estudos da Unicamp).
Entm
o, haveria na cidade santa um espao
o de mais de 103 milh}es de m3 para cada pessoa da Terra de todos
os tempos, o que equivaleria a uma casa de mais de 3 milh}es de m2 para cada pessoa (considerando uma
altura de 2,8m em cada casa).
- Poder-se-ia questionar que se deve reservar na cidade espao
o para ruas, prao
as, prp
dios, monumentos etc.
Ainda assim, se conti
ssemos apenas com 1% do espao
o total da cidade para as pessoas (reservando os 99%
restantes para todas demais necessidades da cidade), considerando ainda um total de 106 bilh}es de pessoas,
tert
amos um espao
o de mais de 1 milhm
o de m3 por pessoa, o que equivaleria a uma casa de mais de 30.000
m2 para cada pessoa.
- einteressante notar que o volume da cidade ppraticamente igual ao volume do planeta Terra, que pde
10.810.000.000 km3. Se considerarmos que 2/3 da superft
cie da terra pde i
gua (nm
o habiti
vel), e que, em
razm
o de nossas limitao
}es, syhabitamos na superft
cie do planeta, nm
o usando todo o seu volume, podemos
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observar que a nova Jerusalp
m teriespao
o para muitt
ssimo mais gente que o nosso planeta.
- Todo esse exerct
cio matemi
tico, atp desnecessi
rio, foi feito para apenas afirmarmos um princt
pio
fundamental: ningup
m deve ficar preocupado, pois haveriespao
o mais que suficiente para todos os cristm
os de
todo o mundo e de todos os tempos na nova Jerusalp
m. A ~nica coisa com que devemos nos preocupar pem
estarmos prontos para ir limorar com Cristo.
- Alii
s, Jesus jitinha dito isto: "Nm
o se turbe o vosso corao
m
o; credes em Deus, crede tambp
m em mim. Na
casa de meu Pai himuitas moradas; se nm
o fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar" (Jo.
14.1-2).
17 E mediu o seu muro, de cento e quarenta e quatro c{vados, conforme a medida de homem, que pa de
um anjo.
- 144 c{vados equivale a cerca de 72 metros, considerando-se que cada c{vado tem cerca de 50 centt
metros.
- A medida aqui, naturalmente, nm
o pda extensm
o do muro, como poderia se pensar, jique nm
o se pode
imaginar que uma cidade de mais de 5 milh}es de km2 tenha um muro de apenas 72 metros de extensm
o. A
medida aqui apresentada refere-se jlargura do muro.
- Se compararmos a medida aqui apresentada com a largura do muro de Jericy, por exemplo, que se diz que
tinha cerca de 6 metros, e jiera considerada uma muralha imbatt
vel (atpque Deus a p{s abaixo), podemos ver
a imponr
ncia dos muros da cidade celeste.
18 E a fibrica do seu muro era de jaspe, e a cidade, de ouro puro, semelhante a vidro puro.
- A descrio
m
o dos muros, feitos com jyias, revela que a nova Jerusalp
m serium lugar de pureza e durabilidade
ela duraripara sempre.
- Assim como Abram
o, que esperou por fpalcano
ar esta cidade eterna (Hb. 11.8-10); assim como Davi, que se
alegrou ao saber que sua alma nm
o ficaria no Hades (At. 2.25-27); assim como Jesus ensinou a seus disct
pulos
a se alegrarem nm
o por lhes sujeitarem os dem{nios, mas por terem seus nomes escritos nos cp
us (Lc. 10.20);
assim como Paulo tinha certeza de que a sua cidade estava nos cp
us (Fp. 3.20); assim tambp
m devemos nys
tambp
m almejar ardentemente o dia em que lichegaremos.
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