
MORADA CELESTIAL

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que nos
assiste e nos acompanha seja muito bem-vindo, você está no Canal Beit Sêfer Escola
Bíblica à distância. Eu estou muito feliz pela sua audiência e grato a Deus por todos que
nos assistem e nos acompanham.
Manter a esperança, sobretudo em épocas de grande crise como esta provocada pelo
COVID-19, é fundamental para garantir nosso bem-estar. Precisamos crer nas
promessas que Deus deixou para nós nas Escrituras. Apesar de que muitas vezes não
podemos comprovar o que cremos, a não ser pela fé, precisamos continuar crendo.
Talvez estejamos vivendo tempos de mudança sem precedentes na vida humana, e essa
incerteza tem o poder de influenciar o futuro. É nessas horas terríveis que devemos crer,
que há um objetivo maior na vida cristã e esse objetivo é a vida eterna. Assim até o mais
insuportável momento se faz suportável e na escuridão mais extrema se percebe uma luz.
Jesus nos deixou uma palavra acalentadora, pois em seus últimos instantes antes de ser
preso para ser crucificado, no momento mais crucial de seu ministério, lembrou aos
seus discípulos que em situações difíceis precisamos “Crer em Deus”, mas também que
devemos: “Crer n´Ele”. Jesus é a prova de que Deus está disposto a nos dar tudo o que
prometeu, como o apóstolo Paulo o expressou: “Aquele que não poupou o seu próprio
Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas?” (Romanos 8:32). Devemos nos lembrar em ocasiões como estas, que
apesar de haver poucos versículos nas Escrituras que descrevem a vida eterna, eles
estão cheios de promessas.

Vamos ler a Bíblia em João 14:1-6 (NVI) – “Não se perturbe o coração de vocês. Creiam
em Deus; creiam também em mim. 2 Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não
fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. 3 E se eu for e lhes preparar lugar,
voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 4 Vocês conhecem
o caminho para onde vou”. 5 Disse-lhe Tomé: “Senhor, não sabemos para onde vais; como
então podemos saber o caminho?” 6 Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”

DESENVOLVIMENTO
Estamos diante de mais uma declaração feita por Jesus, nela Ele aborda sobre a
promessa do destino eterno dos cristãos – A Morada Celestial. As suas palavras mostram
que o caminho à vida eterna, apesar de ser invisível, é seguro. É tão seguro como deve
ser a nossa confiança em Jesus, pois Ele “é o caminho, a verdade e a vida”. O único
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assunto que talvez fique pendente quanto morar no Lar Celestial está por sua conta e
sem Ele resolver, é sua vontade de acreditar e segui-Lo.
Os discípulos de Cristo em todos os tempos devem manter sua mente em paz e
tranquila, mesmo em meio a grandes turbulências, mais que as demais pessoas, pois
temos n’Ele uma promessa. De fato suas palavras são um bálsamo, é o remédio contra
todo o medo e temor, "Creiam". Ao crer em Cristo como Mediador entre Deus e o
homem, recebemos consolo.

UMA SITUAÇÃO DESCONFORTÁVEL
Jesus em sua última ceia com os seus discípulos, mostrou-lhes que em breve eles
teriam de passar por uma prova extremamente difícil. Eles tinham-se provocado uns aos
outros e estavam todos aborrecidos, por causa da disputa que surgiu sobre qual deles
seria o maior ou mais importante no reino de Deus. Na verdade, três anos de atividades
se passaram e produziram tão pouco, as expectativas de alguns discípulos estavam
frustradas e esperavam algo mais, eles não criam que tudo terminaria em ruínas. Muitos
discípulos inclusive pensavam que o ministério de Jesus se tornaria uma estrutura política
nesta terra, onde Jesus iria reinar.
Jesus anunciou também que entre os doze, um era traidor, e que em breve por motivo
de traição Ele haveria de cair às mãos das autoridades. Assim sendo, o mundo dos
discípulos se ia desintegrando rapidamente e afundavam cada vez mais no desespero e o
futuro parecia cada vez mais incerto. A esperança dos discípulos estava a se corroer
quando perceberam as ameaças ao modo de vida que sonhavam.
Apesar do discurso do Senhor Jesus dar um profundo golpe aos anseios dos discípulos e
despedaçar seus sonhos materialistas, anunciando que em breve se retiraria da
presença deles, Jesus lembra-lhes seu destino eterno. Eles apesarem de não acreditar no
que estavam ouvindo, sentiam de alguma forma que Ele se referia á sua própria morte.

UMAMENSAGEM DE CONFORTO AOS DISCÍPULOS
Pense comigo: quando não há esperança e as pessoas não conseguem imaginar o fim
desejado de suas lutas e expectativas, elas perdem a motivação para perseverar. Foi
neste exato momento de desânimo, profunda tristeza, decepção e incertezas, quando os
pensamentos dos discípulos se ocupavam exclusivamente de questões terrenas, que
Jesus dá uma palavra de conforto e esperança. Os discípulos eram homens afligidos e
incapazes de compreender ao certo o que estava acontecendo. Jesus refere-se ao
propósito da Sua partida e ao destino deles. Em palavras de ternura e compaixão, ordena-
lhes que não deem lugar ao medo. Jesus exorta os seus discípulos a ter fé em Deus e n'Ele.
Em seu discurso Jesus continua e diz que iria "preparar-lhes lugar" e que "voltaria e os
levaria para estar com Ele" e ainda que “na casa do seu Pai havia muitos aposentos
(moradas)”. Sua retirada do mundo era necessária, para que mais tarde Ele pudesse
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voltar para buscá-los e recebê-los eternamente. Cristo fala da felicidade do céu como
estar na casa do Pai. Ele diz que existem muitas mansões ou moradas, porque há muitos
filhos para serem levados à glória.
Todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo podem aguardar com
confiança e expectativa a vida eterna porque prometeu a todo aquele que acredita
n'Ele. Embora os detalhes da eternidade se desconheçam, não é necessário que temamos
porque Jesus está fazendo os preparativos e passará a eternidade conosco. Jesus Cristo
será o consumador daquilo do qual é o Autor ou Iniciador; se tem preparado o lugar para
nós, nos preparará para isso. Neste texto há três palavras sobre as quais podemos
colocar-se ênfase, vejamos:
1. "perturbe", ou seja, nós como cristãos não devemos nos deprimir nem nos angustiar
diante de nenhuma circunstância;

2. "coração", o nosso coração deve estar guardado com toda confiança em Deus,
devemos deixar de lado toda dúvida, tristeza, ódio, etc, pois sabemos que Ele fiel e
cumprirá tudo o que prometeu;

3. "vocês", ou seja, por mais que os outros estejam tristes e sem esperança ao nosso
redor pela vida vindoura e diante da calamidade desta vida, nós não devemos estar
assim, pois em Jesus Cristo temos a certeza da vida eterna.

COMO CHEGAR A ESSE LUGAR
Naquela noite em particular o Senhor Jesus repentinamente conduziu os seus discípulos
da esfera humana, e envolveu na vastidão dos lugares celestiais de Deus, o mundo além,
o mundo onde reina a esperança, o mundo dos anseios cumpridos, a habitação eterna
das almas redimidas; um mundo puro, isento de pecado, da iniqüidade, da violência e das
corrupções tão comumente praticadas nesta esfera terrena.
O Senhor consolou-os com o mistério da imortalidade e da vida eterna, levantando o
pesado véu por alguns momentos, para que pudessem divisar a esperança brilhante na
direção da qual Ele e os seus discípulos caminhavam.
Eles começaram a entender que a "partida" de Jesus se referia à Sua morte. Porém
como algumas pessoas no dia de hoje, Tomé interrompe o discurso, afirmando que eles
Ignoravam não somente o Seu destino, mas também o caminho. Jesus continua seu
discurso e mostra que o Caminho – é uma pessoa e eles conhecem.
E como dissesse: “É para lá que estou indo! E vós também podereis seguir-me até ali,
embora não por enquanto”. Pois eu sou o Caminho até aquele lugar, represento a Vida
daquele lugar e na minha pessoa está encerrada a Verdade daquele lugar. Contudo, o
mistério da vida eterna consiste em muito mais do que o lugar para onde vocês vão,
porquanto é a vida da qual havereis de participar, o permear da verdade por todo o vosso
ser, a vossa transformação, o vosso compartilhar da minha própria vida.



Ao responder: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por
mim". Conhecer a Jesus Cristo significa não somente conhecer a Deus, mas também o
caminho que leva a Deus. Cristo é o Caminho ao Pai que os pecadores têm em sua
pessoa como Deus manifestado em carne, em seu sacrifício expiatório, e como nosso
Advogado. Ele é a Verdade, que cumpre todas as profecias do Salvador. Ele é a Vida, por
seu Espírito vivificador recebem vida os mortos em pecado.
Ninguém que não seja vivificado por Jesus - a Vida, e ensinado por Ele - a Verdade,
pode aproximar-se a Deus como Pai por Ele - o Caminho, pois Ele é a Ressurreição e a
Vida. Todo o que vê a Cristo pela fé, vê ao Pai n'Ele.

CONCLUSÃO
Por fim diante da melancolia e das vicissitudes da vida terrena, do desespero e
iminência da morte, resplandeceu uma grande luz de esperança e as mentes dos
discípulos foram atraídas por essa visão radiante. A volta deles, se dissiparam as trevas,
e na mente e na alma de cada um deles houve iluminação espiritual. Foi então que se
tomaram capazes de ter uma perspectiva mais verdadeira da vida e da morte, daquilo
que é terreno e do que é celestial.
Compreenderam como é que uma vida terrena, de aparente fracasso e desilusão, pode
resultar na glória de um mundo celestial e distante; e ficaram atônitos ante essa visão.
Sem dúvida esta é uma das passagens das Escrituras mais edificante que nos mostram o
nosso destino eterno.
Em suas últimas palavras dirigidas aos discípulos antes de ser preso, Ele afirmou que é o
caminho que dá acesso a Deus e que nós conhecemos o caminho para Deus. Ao unir
nossas vidas a d'Ele, unimo-nos com Deus. Confie que Jesus o levará ao Pai e que todos os
benefícios de ser filho de Deus serão nossos.

Mensagem produzida por: Pastor Carlos Guerra.


