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Dia 29  

 (24 – 30 de abril, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

“Sempre Aberto” 
 

Por Randy Maxwell 

 

Alguns domingos atrás, Suzette e eu estávamos cansados de ficar presos em casa, então decidimos 

ir até The Landing - uma praça de compras ao ar livre em Renton, Washington, onde moramos, 

com lojas, restaurantes, serviços e telas gigantes com cinema. 

 

A loja de óculos que eu pretendia visitar tinha uma placa na porta dizendo que, devido ao COVID-

19, ela estaria fechada até novo aviso. Mas essa não foi a única. Eu dirigi até a loja Ross - fechada. 

Artigos esportivos da Dick - fechada. Marshall - fechada. Mercado Mundial - fechada. O 

estacionamento era uma cidade fantasma. O vírus invisível estava demonstrando seu poder de 

fazer desaparecer carros e compradores. 

 

Poucos dias antes, o governador Jay Inslee havia emitido uma ordem de permanência em casa 

que basicamente fechava todo o estado de Washington. Portanto, é sob essa ordem que estou 

escrevendo este devocional. É por isso que eu aprecio o encontro que Jesus teve com um duvidoso 

investigador da verdade chamado Natanael. 

 

Jesus estava indo para a Galileia. No caminho, ele pediu a Filipe que o seguisse. Filipe, então, foi 

procurar seu amigo Natanael e disse-lhe: “Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na 

Lei e sobre quem os profetas também escreveram - Jesus de Nazaré, filho de José.” João 1:45 

 

A menção a Nazaré evocou a mesma reação em Natanael que as pessoas hoje têm na menção ao 

coronavírus - fechou as portas. Nazaré?! Alguma coisa boa pode vir de lá? Natanael perguntou. 

Podemos perguntar: algo de bom pode vir desse coronavírus? Da inconveniência e perturbação 

do distanciamento social? Da incapacidade das congregações de se reunirem em suas igrejas? 

Mas, às vezes, coisas boas vêm de lugares ou experiências ruins. 

 

Para crédito de Natanael, ele respondeu ao convite de Filipe para "vir e ver" e foi com ele. Jesus 

viu Natanael se aproximando e disse: “Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada 

falso". 

 

"Como você me conhece?" Natanael perguntou. Jesus respondeu: "Eu vi você enquanto você 

ainda estava embaixo da figueira antes de Filipe chamar você". João 1:48 Instantaneamente, a fé 

abriu a mente fechada de Natanael e ele confessou: “Rabino, você é o Filho de Deus; você é o rei 

de Israel. (vs. 49) 

“Jesus disse, você acredita porque eu disse que lhe vi embaixo da figueira. Você verá coisas 

maiores do que isso. 'Ele acrescentou: 'Digo-lhe a verdade: você verá o céu aberto e os anjos de 

Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." (vs. 50-51) 

 

No batismo de Jesus, "o céu foi aberto" e Deus ungiu e abençoou verbalmente Seu Filho. (Ver 

Mateus 3:16-17.) “Aqui, Cristo diz virtualmente: ‘Na margem do Jordão, os céus foram abertos, 



e o Espírito desceu sobre Mim como uma pomba. Aquela cena era apenas um sinal de que eu sou 

o Filho de Deus. Se você acredita em Mim como tal, sua fé será despertada. Você verá que os 

céus estão abertos e nunca devem ser fechados. Eu os abri para você. Os anjos de Deus estão 

subindo, levando as orações dos necessitados e angustiados ao Pai nos Céus, e descendo, trazem 

bênção e esperança, coragem, ajuda e vida aos filhos dos homens'.” (O Desejado de Todas as 

Nações, pp. 142, 143) 

 

Aleluia! O céu está aberto! O céu está sempre aberto, e nada - nenhum preconceito, ou dúvida, 

ou COVID-19, ou ordens para ficar em casa, ou demônios, nem altura nem profundidade, nem 

qualquer outra coisa em toda a criação pode fechar suas portas. (Ver Romanos 8:39) E o que 

significa o céu estar aberto? Isso significa que você e eu temos acesso completo a tudo o que 

existe, e as "prateleiras" estão sempre abastecidas com tudo o que precisamos. 

 

O que há no estoque no céu? 

Tudo o que precisamos para a vida e a religiosidade (2 Pedro 1:3). 

O fruto do Espírito (Gálatas 5:22, 23). 

A armadura completa de Deus (Efésios 6:14-17). 

Grandes e preciosas promessas (2 Pedro 1:4). 

Novo nascimento para uma esperança viva (1 Pedro 1:3-5). 

A mente de Cristo (1 Coríntios 2:16). 

Toda bênção espiritual em Cristo (Efésios 1:3). 

 

O céu está aberto e Jesus nos deu as chaves do reino (Mateus 16:19). Essa chave é a oração. Os 

anjos são os agentes de entrega da “Loja” do céu, levando nossas orações até o Pai e descendo, 

trazendo as bênçãos de que mais precisamos - esperança, coragem, ajuda e vida para nós. 

 

O desembarque pode ser fechado, o basquete pode ser fechado, o futebol pode ser fechado, os 

restaurantes podem ser fechados, até nossas igrejas podem ser temporariamente fechadas, mas o 

céu está sempre aberto. Então não tenha medo. Jesus diz: “Você pode me pedir qualquer coisa em 

meu nome, e eu o farei” João 14:14. Portanto, "abra bem a boca e eu a preencherei". Salmo 81:10 

 

Este coronavírus não pode parar Deus. Ore como nunca antes, porque o Céu está sempre aberto. 

 

Randy Maxwell é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Renton, Washington, onde 

vive com sua esposa Suzette. Ele é o autor de "Se meu povo orar" e "Campo de treinamento 

para os últimos dias". 
 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Suas prateleiras espirituais ficaram um pouco vazias em 

algumas áreas devido à ocupação e à pressa da vida nos últimos anos? Talvez haja alguns 

suprimentos e graças celestiais que você precisa estocar? Além disso, se você pudesse pedir algum 

dom espiritual, vitória em qualquer área específica ou alguma outra bênção espiritual, o que você 

pediria? Pense nessas perguntas por alguns minutos. 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Escreva as coisas que sente necessidade nesta semana - 

procure promessas bíblicas específicas nas quais Deus nos diz que Ele suprirá essa necessidade 

específica. Seja dinheiro para pagar as contas ou força em uma área em que você é espiritualmente 

fraco, comece a reivindicar ativamente as promessas de Deus ao orar. 

 

“Você não precisa ir aos confins da terra em busca de sabedoria, pois Deus está próximo. Não 

são os recursos que você possui ou nunca terá que lhe darão sucesso. É isso que o Senhor pode 

fazer por você. Precisamos ter muito menos confiança no que o homem pode fazer e muito mais 

confiança no que Deus pode fazer por toda alma que crê. Ele deseja que você o busque pela fé. 

Ele deseja que você espere grandes coisas Dele.” (Vida de Jesus, p. 146) 

 

 



Aprofundando o tema - sugestões adicionais de leitura para esta semana: 

 

• Ellen G. White, Caminho a Cristo, capítulo 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foco de Oração – (Dia 29) 

 
Relatório de Louvor! O Departamento de Jovens da Divisão Euroasiática em Moscou, 

Rússia, organizou recentemente uma maratona de oração para jovens através do Zoom. 

Os participantes se conectaram de toda a Divisão, concentrando-se no poder de Deus, Seu 

cuidado e oração. Deus os abençoe! 

 

1. Ore para que nossos jovens em todo o mundo continuem encontrando maneiras 

de se unir em oração e estudo da Bíblia. Ore para que a experiência que eles estão 

tendo agora com Jesus por causa dessa crise seja duradoura. 

 

2. Ore pelos pais que estão lutando para ensinar ou ajudar a monitorar a educação 

on-line de seus filhos durante esta pandemia. Ore por sabedoria e coragem para 

os pais! 

 

3. Ore pelos alunos do ensino médio e da faculdade que possivelmente perderão a 

formatura. Ore por coragem e orientação quanto aos planos que devem fazer para 

o futuro. 

 

4. Ore por saúde, força e inspiração para os líderes do ministério de jovens, 

educadores, professores e outras pessoas que trabalham para inspirar e incentivar 

nossos jovens durante esta crise. 

 

5. Ore pelos estudantes da Classe Bíblica ministrada pelo Pr. Luís Gonçalves aos 

domingos pela TV Novo Tempo. Existem muitos obstáculos e sabemos que o 

inimigo está fazendo hora extra para impedir que esse programa avance. 

Mantenha as orações cobrindo esta série tão importante. 

 


