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INTRODUÇÃO
Viajar é uma das melhores atividades que podemos fazer quando crianças. Tenho

certeza de que todos nós já viajamos alguma vez, seja para visitar um familiar, ou
simplesmente para desfrutar de umas merecidas férias, num local atrativo, na companhia
de nossos pais, familiares ou amigos. Essas viagens são inesquecíveis; por isso, queremos
sempre viajar de novo.

Na Bíblia, estudamos que chegará o dia em que todos os que aceitarem a Jesus
farão uma jornada maravilhosa. Uma viagem muito mais atrativa e significativa do que
qualquer viagem que já fizemos e que, sem dúvida, marcará para sempre nossas vidas.

Mas, que requisitos tornam uma viagem maravilhosa?

1. DESTINO MARAVILHOSO
Meu pai sempre me conta que, quando ele era pequeno, as viagens aéreas eram

muito caras. Então, viajar de ônibus ou trem era a alternativa mais conveniente. Meus
avós sempre viajavam para visitar a família, que morava a mais de 2.000 quilômetros de
distância. Meu pai sempre nos dizia que, apesar da distância e do desconforto da viagem,
o simples fato de saberem que o lugar onde iam era bonito e divertido os fazia aguentar o
tédio da viagem. O simples fato de saberem que ao chegarem ao destino eles se
divertiriam os fazia ignorar o tédio de viajar mais de 28 horas de ônibus. O importante é
que o sacrifício compensava.

Todos nós fomos convidados para um lugar que vale a pena visitar. Pessoalmente,
saber que o próprio Jesus foi me preparar um lugar me causa grandes expectativas.

João 14:2 nos diz: “Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu
já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês”.

Sabemos que Jesus, junto com Seu Pai, criou este mundo, um mundo perfeito,
diferente do que conhecemos hoje. Mas, se atualmente em nosso planeta existem lugares
maravilhosos, podemos imaginar como era este mundo antes da entrada do pecado? Deve
ter sido maravilhoso, como serão maravilhosas as moradas que Jesus disse que prepararia.

Também nas palavras do apóstolo Paulo, podemos vislumbrar o que Deus pode
fazer em favor de todos aqueles que desejam ser salvos. 1 Coríntios 2:9 diz: “Nem olhos
viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem
preparado para aqueles que o amam”.

Quero convidar você a fechar os olhos e relembrar a paisagem mais linda que você
já viu. Feche os olhos e lembre-se...

Conseguiu se lembrar? Posso garantir que o desejo de estar lá novamente ressurgiu
dentro de você. Podemos fazer algo semelhante ao imaginarmos o Céu. Imaginar estar ali



deve ser uma grande motivação, que pode nos ajudar a lidar com os problemas que
podemos estar vivendo no presente.

Você já cantou o hino nº 496 do novo Hinário Adventista? Veja o que diz a segunda
estrofe:

Tenho já sonhado com aquelas moradas
Que olho algum aqui não viu e nunca verá.
Têm beleza incapaz de ser comparada,
Pois a glória do Senhor presente está.
Muito mais bonito que o Sol no poente,
Ou a gota d’água em prisma como cristal,
É o encontro de irmãos de fé, redimidos.
Compensou viver, lutar, vencer afinal.

2. VIAJE EM BOA COMPANHIA
Outro aspecto que torna uma viagem maravilhosa é com quem você a faz. E isso

também faz você esquecer os desconfortos do trajeto. É que quando se viaja em boa
companhia, passa-se bem e a viagem torna-se mais curta.

Mas... quanto tempo vai durar a viagem para o Céu? Ellen White escreveu o
seguinte: “Todos nós entramos na nuvem, e estivemos sete dias ascendendo para o mar de
vidro, onde Jesus trouxe as coroas, e com Sua própria destra as colocou sobre nossa
cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória” (Primeiros Escritos, p. 16).

Que tal? Quando Cristo voltar para nos procurar, faremos uma viagem que durará
sete dias. Como já dissemos, uma longa viagem pode ser realizada quando você sabe que
o destino é atraente, maravilhoso, e o Céu com certeza deve ser muito espetacular, a
ponto de mal conseguirmos imaginá-lo.

Mas também é importante saber que nessa viagem você e eu podemos estar
acompanhados de boas companhias, e, como já dissemos, viajar com pessoas legais,
conhecidas e queridas também faz a viagem ser maravilhosa.

Preste atenção! Quando falamos de companhia, estamos falando de:

a. nossa família;
b. nossos parentes que morreram, mas que descansaram crendo em Jesus;
c. nossos amigos;
d. membros da nossa unidade;
e. as pessoas a quem apresentamos a mensagem da salvação.

É isso mesmo, quando Cristo vier, todos que conhecemos que aceitaram a Jesus
como seu Salvador pessoal farão parte de nossa empresa. A Bíblia também nos diz que
quem morreu crendo em Jesus ressuscitará, ou seja, se você perdeu um amigo ou familiar,
se ele aceitou a Jesus, será ressuscitado e fará parte da nossa jornada, ajudando a tornar
nossa ida para o Céu maravilhosa.



1 Tessalonicenses 4:14, 16, 17 diz: “Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará, na companhia dele, os que dormem. [...]
Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada
a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;
depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre
nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o
Senhor”.

Você pode imaginar o que isso significa?

3. JESUS O MELHOR HOSPEDEIRO
Já vimos dois requisitos para ter uma viagem maravilhosa. O primeiro é que o

destino tem que ser maravilhoso, atrativo e espetacular; o segundo tem a ver com quem
nos acompanha. Ter uma boa companhia torna a viagem agradável e curta, mas... O que
aconteceria se quem tem a responsabilidade de ser nosso anfitrião nos ignorasse? Não
nos recebesse? Ou tornasse nossa estadia desconfortável e desagradável?

Um bom anfitrião pode fazer tudo valer a pena, mesmo que a paisagem não seja
tão bonita, ou devido ao clima, não esteja tão boa para se desfrutar; mesmo que quem
viaja ao nosso lado não seja tão legal.

Amigos, um bom anfitrião pode nos fazer esquecer todos os momentos ruins
vividos em uma viagem. Pode aliviar nossa fadiga e tédio. Pode nos fazer passar
momentos inesquecíveis.

Nesta jornada, o anfitrião é Jesus, nosso amigo e Salvador Jesus. Ele mesmo foi
preparar um lugar para cada um de nós. Se é Ele quem está cuidando de todos os
detalhes, podemos ter a certeza de que Ele está preparando o melhor para nós.

Vamos ler João 14:2 e 3 novamente: “Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se
não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu
for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou,
vocês estejam também”.

Estar com Jesus significa estar em um “Reino que está preparado para vocês desde
a fundação do mundo” (Mateus 25:34). Você pode imaginar o que isso significa? Que o
próprio Jesus, criador de tudo ao nosso redor, preparou um lugar para você e para mim?

Algo que se espera de um anfitrião é que ele faça tudo ao seu alcance para atender
bem seus hóspedes. Você deve tomar todas as providências para que, aqueles sob seus
cuidados se sintam bem, felizes e que, de uma forma ou de outra, você os faça esquecer
os maus momentos vividos anteriormente.

Saber que Jesus ressuscitou e que mais tarde ascendeu ao Céu para preparar as
moradas prometidas deve nos motivar a querer conhecer e desfrutar de Sua
hospitalidade. Isso deve nos encher de alegria e esperança.

CONCLUSÃO
Queridos amigos, muito em breve, aqueles de nós que aceitarem a Jesus de todo o

coração terão a chance de embarcar em uma viagem maravilhosa. Sim! Uma viagem
espetacular, cujo destino são as moradas que Jesus preparou para nós.



Mas a boa notícia que quero dar é que para onde vamos, o Céu, é um lugar
maravilhoso. Na jornada para o Céu, estaremos cercados de boas pessoas, incluindo
amigos e familiares que ressuscitaram para fazer essa jornada e viver por toda a
eternidade. No Céu, poderemos apreciar as belezas de um mar de vidro e brincar com
todos os tipos de animais. Poderemos experimentar frutas deliciosas e, o mais divertido,
viajaremos periodicamente para outros mundos. Isso vai durar mil anos, mas será assunto
para outra história.

O que você acha? Quer fazer esta viagem? Você quer estar com Jesus e desfrutar
de Sua hospitalidade?

Bem, para estar nesta jornada, você deve ser salvo e, para ser salvo, você deve crer
no Senhor Jesus e ser batizado. Mas, também, você deve ser as mãos de Jesus para ajudar
outros a conhecê-Lo. Todos nós que somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia
devemos querer comunicar a mensagem da salvação, para que muitos outros possam
fazer esta maravilhosa jornada.


