
Retomando: No estudo passado, nosso desafio foi o de identificar áreas da nossa vida que
precisavam ser ativadas por Deus. Você já percebeu algo diferente?

Estudo 37 –A Morada na Casa do Pai

 Resumo:Durante esta célula falaremos a respeito das ultimas orientações de Jesus antes de
subir aos céus. Aprenderemos que há uma morada sendo preparada para que nós possamos
passar a eternidade. E o que fazer para desfrutar deste novo lar?

Texto: João 14:1-3.

Introdução: Você já se perguntou por que está neste mundo e para onde vai depois que morrer?
Este é um questionamento que mais cedo ou mais tarde passa na mente de todo homem. Quantas
vezes nos sentimos ansiosos a respeito da nossa vida, a respeito do nosso futuro! Como Cristãos,
pensamos em como será o céu e a nossa vida após a morte. Algumas vezes, nos sentimos
perturbados e ansiosos em relação à nossa vida aqui nesta terra, mas podemos ver através das
palavras de Jesus que esses sentimentos são desnecessários.

1)Por que você acha que Jesus subiu aos céus para depois voltar?
Os discípulos pareciam não compreender por que é que Jesus estava deixando eles. O sentimento era
de que estavam ficando abandonados. Algumas vezes, nos sentimos assim também, como os
discípulos, em relação a Jesus. Começamos a permitir que a ansiedade e que a perturbação em
relação a nossa vida, tome conta do nosso coração e mente. Perguntas, indagações vêm à nossa
mente. O texto que lemos, vemos que Jesus está passando para os seus discípulos as orientações
finais antes de subir aos céus. Jesus tenta acalmá-los e mostrar aos seus discípulos que é muito
melhor do que parece ser. Ele estava subindo aos céus, ou seja, para a Sua casa, para preparar
um lugar para nós, a fim de que nós possamos ficar juntos dele para sempre! Jesus declara: na
casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava apresentando aos discípulos e a nós também, um
Pai que nos acolherá, que nos recebe como Seus filhos e que deseja viver conosco por toda
eternidade. Ele ainda faz uma promessa: Eu vou voltar para buscar vocês e nós vamos viver
juntos para sempre! Esta é uma declaração realmente maravilhosa. Podemos ter a certeza de que
o nosso futuro e toda a nossa eternidade está garantido, e pode ter a certeza: Esse dia vai
chegar. O dia em que Jesus virá dos céus, com poder e grande glória, virá em vitória nos
buscar para vivermos com Ele. O seu coração pode ansiar por este dia? Não se trata de utopia ou
de imaginação para enganar o coração. Trata-se de uma verdade muito importante, pois foi o próprio
Jesus quem nos deixou a Sua palavra. Há uma morada sendo preparada exclusivamente para você no
céu, junto de Jesus. Anime seu coração através dessas palavras de Jesus.



2)O que é necessário para entrar nessa morada?
Infelizmente, vemos muitas pessoas por aí, enganando outras a respeito do que é necessário fazer ou
ser para entrar na morada que Jesus foi preparar. Alguns dizem que se você fizer boas obras para as
pessoas, sua morada estará garantida, outros dizem que você precisa “comprar a chave” desta casa.
Infelizmente essas e tantas outras orientações não se encontram na Bíblia. Jesus é quem nos dá a
verdadeira orientação.

I – Não turbe o coração. É comum encontrarmos pessoas com o coração turbado, ou seja,
desanimado, abatido. Provavelmente este era o coração dos discípulos pouco antes de Jesus subir.
Por isso ele os orienta a não permitir que esses sentimentos tomem conta dos seus corações. Nosso
coração fica desta maneira quando não conseguimos enxergar o que é bom, o futuro feliz que tem
pela frente, quando parece que toda esperança se vai. Jesus nos diz hoje: não perca a esperança,
não se desanime ou se abata, eu vou voltar e vou leva-lo comigo. Existe algo muito bom sendo
preparado para nós. Uma vida que mal podemos compreender, pois vai além da nossa mente.
Então, quando você começar a se abater, lembre das palavras de Jesus.

II – Creia. Sim, é realmente muito difícil crer em algo tão diferente daquilo que vivemos e estamos
acostumados. Mas se Jesus disse, então é verdade. Precisamos crer nesta palavra. Você
perceberá que depois que decidir crer nas palavras de Jesus, até mesmo a maneira como você
olha para a sua vida hoje mudará. Crer é um pré-requisito muito importante para aqueles que
desejam estar com Jesus na morada na casa do Pai. Portanto se esforce, lute contra a incredulidade e
creia.

III – Receba Jesus em sua vida. É interessante percebermos que Jesus estava falando essas
palavras para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que já O haviam aceitado e recebido em sua
vida. Em outro momento, Jesus nos fala que a todos que O receberam, foram feitos filhos de Deus.
Diga a Jesus que você deseja viver uma eternidade maravilhosa ao lado Dele, entregue sua
vida a Ele e tenha a certeza de que Ele voltará para busca-lo.

Conclusão: Muitas vezes podemos passar por momentos tão difíceis em nossas vidas, alguns de
desespero, outros de desesperança. Mas precisamos sempre nos lembrar das palavras de Jesus: Ele
subiu para preparar um lugar para nós e um dia Ele vai voltar para nos buscar e viveremos para
sempre com Ele. Você deseja isso para a sua vida eterna? Gostaria de desfrutar da morada que está
sendo preparada para você?Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Perceba se você tem facilidade em permitir que o desânimo e a ansiedade invadam seu
coração e mente. Separe um tempo especial para meditar nas palavras de Jesus contidas no texto que
lemos no início.


