Hoje quero aquecer seu coração pelas coisas de Deus. Enquanto
muitos estão preocupados em obter, construir, acumular, quero te
levar a olhar para o céu, o nosso destino.
Um dia, a Igreja do Senhor será arrebatada e levada ao encontro de
Jesus. Essa esperança é o que deve manter nossa vida espiritual
viva e abundante.

A Igreja que Caminha para o Céu
I Reis 19.1-8
Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e
como matara à espada todos os profetas. 2 Então Jezabel
mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam
os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não
fizer a tua vida como a de um deles. 3 Quando ele viu isto,
levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a
Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. 4 Ele,
porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se
debaixo de um zimbro; e pediu para si a morte, dizendo: Já
basta, ó Senhor; toma agora a minha vida, pois não sou melhor
do que meus pais. 5 E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu;
e eis que um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. 6 Ele
olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as
brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a
deitar-se. 7 O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o, e lhe
disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a
viagem. 8 Levantou-se, pois, e comeu e bebeu; e com a força
desse alimento caminhou quarenta dias e quarenta noites até
Horebe, o monte de Deus.
Elias foi profeta do Senhor, no reino de Israel, durante o reinado de
Acabe e Jezabel. No capítulo 16.29-33, a Bíblia diz que Acabe
reinou 22 anos e foi o pior rei, de todos que o antecederam no
trono. Construiu templos e altares para Baal (deus que era
comparado ao próprio Deus criador) e para Asera (deusa da
fertilidade, mãe e também esposa de Baal).
Jezabel, ao assumir o posto de rainha, mandou matar todos os
profetas e sacerdotes do Senhor, porém, 100 deles foram
escondidos e alimentados por Obadias, em duas covas em Isarel.
Naqueles dias, cerca de 850 falsos profetas comiam na mesa do rei
Acabe, por ordem de Jezabel.

Foi um tempo de trevas para aqueles que defendiam a verdadeira
adoração a Deus. Um tempo de perseguição, de matança e de
profundo desânimo para os servos do Deus vivo.
Foi nesse terrível contexto que surgiu o profeta Elias, cujo
significado em hebraico é “O Senhor é o meu Deus”.
Elias é um tipo da Igreja, uma figura profética da Igreja do Senhor
que um dia será arrebatada:
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No texto acima, vemos um Elias deprimido, fugindo e pedindo a
Deus a sua própria morte, mesmo depois de ter derrotado e matado
os falsos profetas que serviam a Jezabel. Mesmo depois de Deus
ter respondido a suas orações, com fogo do céu, um milagre sem
precedentes. Mesmo depois de Deus ter respondido suas orações
com chuva que não caia há três anos e meio em Israel. Elias estava
frustrado porque, apesar de tudo, Acabe e Jezabel não se
converteram ao Deus vivo.
Quantas vezes não nos sentimos assim? Jejuamos, oramos,
pregamos a Palavra, e mesmo assim as pessoas que nós amamos
não se convertem. E algumas passam até a nos desprezar ou a nos
maltratar e outras até a nos perseguir.
Temos muito que aprender com essa experiência do profeta Elias.
Uma das mais preciosas lições é que: O nosso destino sempre será
o céu!
Assim como Elias caminhou em direção à Horebe (Monte de Deus),
não podemos desviar nosso caminho para outra direção que não
seja a vida eterna.
Não podemos ficar com nosso coração preso em coisas dessa vida.
Somos a Igreja do Senhor, chamada para morar no céu! Não

podemos nos deixar abater pelas dificuldades dessa vida, por
perseguição, acusação, pressão espiritual.
Se as coisas estão difíceis, temos mais ainda que continuar rumo à
Horebe. Buscarmos mais ainda a presença de nosso Senhor Jesus
Cristo.
Nessa passagem bíblica encontramos 4 características básicas da
Igreja que será arrebatada. Ou seja, a Igreja que será arrebatada
será aquela que estiver alicerçada nesses quatro elementos:
(v. 5,6) 5 E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu; e eis que
um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come.6 Ele olhou, e
eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas,
e uma botija de água.
01 – ... um anjo o tocou... Se move pela fé no Deus sobrenatural
Hebreus 1.14 - Não são todos eles espíritos ministradores,
enviados para servir a favor dos que hão de herdar a
salvação?
A Bíblia está repleta de passagens em que anjos serviram aos
homens e mulheres de Deus, uns foram alimentados, outros foram
salvos da morte, outros foram direcionados, outros receberam
mensagens da parte de Deus...
Mt 4.10.11 - Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque
está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele
servirás.11 Então o Diabo o deixou; e eis que vieram os anjos
e o serviram.
Mt 18.10 - 10 Vede, não desprezeis a nenhum destes
pequeninos; pois eu vos digo que os seus anjos nos céus
sempre vêm a face de meu Pai, que está nos céus.
Mt 24.31 - 31 E ele enviará os seus anjos com grande clangor
de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os
quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.
Nosso propósito aqui não é falar especificamente sobre anjos, mas
sim sobre o que eles representam para a Igreja. Eles são a prova
de que existe um poder sobrenatural que paira sobre todos que são
separados para servir a Deus.
A Igreja do Senhor precisa compreender isso e viver pela fé no
sobrenatural de Deus, ou seja, naquilo que está acima do natural,
do que é normal, do que é tangível.

A Igreja que chegará ao Céu é aquela que toma suas decisões, que
executa seus projetos, que toma suas direções pela fé de que o
Deus sobrenatural sempre estará no comando.
Hb 11.17-19 - Pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque;
sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as
promessas,18 e de quem se havia dito: Em Isaque será
chamada a tua descendência,19 julgando que Deus era
poderoso para até dos mortos o ressuscitar; e daí também em
figura o recobrou.
No entanto, para que não sejamos ludibriados por espíritos
enganadores, o próprio Deus nos dá um parâmetro para a nossa fé
no sobrenatural: Que toda profecia, que toda revelação, que toda
ação esteja de acordo com a Sua Palavra.
02 – ...um pão cozido... Alimenta-se da Palavra de Deus
Este é outra característica da Igreja que chegará ao Céu: Tem a
Palavra de Deus bem guardada em seu coração Sl 119.5,6 –
Tomara que sejam os meus caminhos dirigidos de maneira
que eu observe os teus estatutos! 6 Então não ficarei
confundido, atentando para todos os teus mandamentos.
Sl 119.28 - A minha alma se consome de tristeza; fortalece-me
segundo a tua palavra.
Sl 119.67 - Antes de ser afligido, eu me extraviava; mas agora
guardo a tua palavra.
Alimentar-se da Palavra é mais do que simplesmente lê-la. Tratase de ler e meditar nela, se deixar confrontar, confortar, exortar e
ser direcionado por ela. É recebê-la com humildade e a sincera
intenção de vivê-la, pratica-la e compartilha-la.
Aqueles que se alimentam da Palavra, caminham pela força que
nela encontramos.
At 2.41-43 - De sorte que foram batizados os que receberam a
sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas;
42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações.43 Em cada alma havia temor, e
muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos.
A Igreja primitiva presenciou muitos sinais e maravilhas, mas a
Palavra de Deus não era deixada de lado, em detrimento de
revelações e visões.

Se você tem no coração o desejo profundo de servir a Deus,
comece alimentando-se da Sua Palavra diariamente,
constantemente, incansavelmente.
No entanto, a Palavra de Deus precisa migrar da nossa mente e
chegar até o nosso coração como alimento espiritual. É ai que entra
o poder da oração.
03 – ... sobre as brasas... A oração incessante Mantém viva a
Palavra
No Antigo Testamento, no Tabernáculo, o fogo do altar de incenso
não poderia se apagar. Era necessário que diariamente os
sacerdotes retirassem as cinzas e colocassem madeira nova. Esse
incenso queimando diariamente no Tabernáculo representava as
nossas orações que devem ser diárias, constantes, incessantes.
Antes de orarmos a Deus, nossas ações terão pouca eficácia no
mundo espiritual, porém, depois de orarmos, nada nos será
impossível de realizar.
O próprio Elias Já havia orado a Deus em três ocasiões:
- Pelo filho da viúva de Serepta e este reviveu.
- Pelo fogo que desceu no Monte Carmelo e consumiu o
holocausto.
- Pela chuva que caiu, depois de três anos e meio.
Porém, quando orou pedindo a própria morte, não foi atendido,
porque estava orando fora da vontade de Deus. Estava orando
segundo as suas emoções. Sua oração não foi dirigida pelo Espírito
Santo. Seu propósito era egoísta, cheio de auto-piedade.
Elias, ao orar assim, demonstrou que não conseguia mais ver o
propósito para o qual nascera.
Quando oramos baseados na Palavra de Deus, nossas orações são
como brasas que aquecem a Palavra depositada em nosso
coração, transformando-a em Pão espiritual que alimenta nossa
alma e nos dá forças para prosseguir e compartilhar essa palavra
viva com outras pessoas.
- O Senhor Jesus passava tempos em oração falando com Deus
para que seu ministério fosse frutífero.
- Os apóstolos se dedicavam à pregação da Palavra e a oração
pela Igreja. Daí surgirem os diáconos.

- A Bíblia nos intrui: “Orai sem cessar!” – “Orai uns pelos outros” –
“Orai pelos santos, para que tenham ousadia na pregação do
evangelho” - “Orai pelos enfermos” – “Orai pelos que vos
perseguem” – “Orai pelos vossos inimigos” – !orai pelas autoridades
constituídas” - “Pedi a Deus e Ele vos dará sabedoria”
04 – ... uma botija de água... Busca ser cheia e dependente do
Espírito Santo
A quarta característica da Igreja que chegará ao Céu é o seu
inconfundível e insaciável desejo pelo Espírito Santo e pelos dons
que Ele concede aos que creem.
At 1.4-8 - Estando com eles, ordenou-lhes que não se
ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa
do Pai, a qual (disse ele) de mim ouvistes.5 Porque, na
verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no
Espírito Santo, dentro de poucos dias.6 Aqueles, pois, que se
haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse
tempo que restauras o reino a Israel?7 Respondeu-lhes: A vós
não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai
reservou à sua própria autoridade.8 Mas recebereis poder, ao
descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até
os confins da terra.
A Igreja que chegará ao Céu, se mantém na firme obediência à voz
do Espírito Santo. O tem como companheiro e como guia.
Na verdade, o sobrenatural, a Palavra e as orações pouca utilidade
terão em nossa vida se não dermos plena liberdade ao Espírito
Santo para nos instruir sobre o significado e o propósito de todas as
coisas que Deus permite que passemos.
Conclusão:
Elias chegou a Horebe com a força desses elementos e depois dali
pôde cumprir mais um propósito do seu chamado, antes de ser
arrebatado: Ungir a Jeú rei de Israel.
Você também tem propósitos a cumprir. Não se deixe desanimar
por nada que venha para lhe abater. Não mude de direção.
Corra para o Deus de milagres!
Em Horebe Elias ouviu a voz do Senhor, descobriu que não estava
sozinho e saiu com o espírito fortalecido para cumprir o que Deus
lhe ordenara fazer.
Creia no poder de Deus!

Apegue-se à Palavra do Senhor!
Nunca pare de orar!
Seja obediente ao comando do Espírito Santo!

