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A ascensão de CristoPr. Abram de Graaf
Domingo 18 CdH

P. 49. Que importância tem, para nós, a ascensão de Cristo?
R. Primeiro: ele é, no céu, nosso Advogado junto a seu Pai. Segundo:
em Cristo, temos nossa carne no céu como garantia segura de que ele,
como nosso Cabeça também nos levará para si como seus membros.
Terceiro: ele nos envia seu Espírito como garantia. Pelo poder do
Espírito, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado
à direita de Deus, e não as coisas que são da terra.

Leitura: Atos 1, 1-11
Texto: Domingo 18

Irmãos,
Hoje vamos meditar sobre a Ascensão de Jesus Cristo para o céu. Depois da
sua ressurreição Cristo ficou ainda 40 (quarenta) dias aqui na terra. E depois
destes quarenta dias ele subiu ao céu. Por isso a igreja de Cristo celebrava
antigamente depois esta quarentena: o dia da Ascensão.
Quarenta dias depois da Páscoa. Por que? Por que quarenta dias? Nós não
sabemos. Mas em todo caso este período foi o bastante para mostrar aos
apóstolos que Jesus Cristo estava vivo; e também para instruir os apóstolos
para o trabalho que viria. Jesus usou esta quarentena para falar aos seus
alunos das coisas concernentes ao Reino de Deus. Ele os preparou para o
futuro, para as coisas que iam acontecer depois destes quarenta dias. Ele
conquistaria o mundo pelo seu Espírito e pelos apóstolos. Ele estabeleceria o
Reino de Deus na terra.
Foi muito difícil para os apóstolos para entender isso totalmente. Para mudar de
idéia sobre o Reino de Deus. Eles sempre pensavam que o Reino de Deus seria
um Reino terrestre, como o Reino de Davi. Um reino, com um rei que moraria
em Jerusalém, em seu palácio. Governando Israel. Jesus seria o rei que iniciaria
a rebelião contra os Romanos, que invadiram Israel. Jesus venceria e
conquistaria todo mundo. Essa foi mais ou menos a idéia dos apóstolos.
Podemos sentir isso, quando no último dia eles perguntaram a Jesus Cristo:
Senhor, será este o tempo em que restaures o Reino a Israel? Os apóstolos
pensavam na Restauração de Israel. Isso foi o sonho deles. Jesus como Rei e
eles os seus ajudantes. Os seus ministros.
Mas Jesus deixa claro que ele não chegou para estabelecer um reino visível
como os reinos do mundo. Ele não disse a Pilatos (João 18, 36): “O meu reino

não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se
empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus; mas agora,
o meu reino não é daqui”. O reino de Cristo é um reino espiritual. Ele vai
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governar este mundo pelo seu Espírito e pela sua Palavra. O centro do seu
reino estará no céu. Onde está o trono de Deus.
E um dia. No futuro. O reino de Deus será visível. Quando Jesus voltar em
glória, todo mundo verá que Jesus é Rei. E naquele dia Jesus restaurará
visivelmente o Reino de Deus aqui na terra. Isso não quer dizer que nós não
podemos ver nada do reino de Deus. Nós vemos o poder espiritual de Deus.
Podemos dizer: Esta igreja já é uma colônia do reino de Deus, aqui na terra.
Em Unaí, perto da nossa capital Brasília, tem uma colônia. Um grupo de
holandeses, que estão cultivando a terra. Eles são holandeses, mas moram no
Brasil. Um grupo estrangeiro aqui no Brasil. Isso é uma colônia. Assim podemos
dizer, a igreja é uma colônia celestial aqui na terra; a nossa pátria está lá no
céu; a nossa fonte espiritual está lá; somos uma colônia espiritual: habitantes
do reino de Deus, trabalhando aqui na terra. Conforme as leis de Deus. Por isso
podemos dizer: onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Cristo, ali
está o reino de Deus.
Jesus fala sobre estas coisas andando com os seus discípulos de Jerusalém ao
monte chamado Olival. Quando chegaram em cima, de repente acontece um
milagre! O mestre abre as mãos, abençoa os apóstolos e sobe. Como um balão.
Sobe no ar. Jesus fez muitos milagres durante a sua vida: andou em cima das
ondas, entrou num quarto fechado, mas esse é um milagre maior. Este milagre
continua até hoje, pois Cristo não voltou.... Ele sobe mais e mais alto, até as
nuvens. Os apóstolos podem ver tudo, até que uma nuvem o encobriu dos seus
olhos. Os apóstolos ficam olhando, esperando que a nuvem passe, assim que
eles podem ver mais. Eles estão olhando, os olhos fixos para cima. Mas Jesus
não voltou.
Para onde Jesus foi? Os discípulos não viram se Jesus entrou no céu. A nuvem
o encobriu. Então como podemos dizer que Jesus está no céu. Quem disse
isso? Os anjos revelaram isso!! Presta atenção ao fim. Os apóstolos estavam
olhando para cima.
Uma voz os acorda: “Varões galileus! Por que estais olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes
subir”.
Então, conforme os anjos Jesus foi assunto ao céu. Mas onde está o céu? O
que é o céu? Há pessoas que zombavam do céu, dizendo: olhamos pelo
telescópio o universo, mas nunca descobrimos um sinal do céu. Muitas pessoas
querem ver, para crer. Mas não todas as coisas que Deus criou são visíveis. A
terra é visível, o céu não! Os homens são visíveis, os anjos não. Só se Deus
quiser!!!!
Temos um exemplo na Bíblia que prova isso. (Lemos 2 Reis 6, 8-16): “Não
temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles”.
Orou Eliseu: Senhor peço-te que lhe abras os olhos para que veja! O Senhor
abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros
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de fogo, em redor de Eliseu. Um exército celestial!!! Ninguém podia ver: nem
com telescópio, nem com radar.
Assim também não podemos ver o céu. Pode ser bem perto de nós, mas
estamos cegos para ver. Só se os nossos olhos forem abertos por Deus. Pode
ser que o céu está em redor de nós; pode ser que o céu está longe de nós.
Quem sabe? Deus! E Deus nos revela uma vida invisível. Uma vida espiritual.
Não podemos ver os espíritos, mas cremos que eles existem. Não cremos?
Cremos! E não podemos ver os anjos, mas cremos que existem; e está escrito
que os anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1,14. E Deus mesmo é um
espírito. Nós não precisamos saber onde o céu está. Mas devemos saber que
Cristo está perto como ele prometeu.
Em Mateus 28 ouvimos Jesus dizer aos seus apóstolos: E eis que estou
convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do
século. Isso quer dizer: até o fim da história. Até o fim do mundo. Quer dizer
que Cristo está conosco todos os dias. Como? Cristo não subiu ao céu com seu
corpo. Subiu! Os anjos disseram isso e o Evangelista Estevão, cheio do Espírito
Santo (!), fitou os olhos no céu, viu a Glória de Deus e JESUS, que estava a sua
direita!!!
O Apóstolo João no seu Apocalipse está vendo Cristo no céu. O cordeiro ao
trono.
É difícil para entender, mas devemos crer que Jesus Cristo subiu ao céu
fisicamente.
Ele está com o seu corpo, com a sua natureza humana, a sua natureza
limitada.
Mas ao mesmo tempo Ele está em todo lugar. Jesus mesmo disse: onde
estiverem dois ou três reunidos em nome de Cristo, ALI ESTOU NO MEIO
DELES.
Quer dizer que Deus está no nosso meio, hoje, aqui nesta igreja. Cristo está no
nosso meio com o seu Espírito; Cristo levou daqui UM CORPO HUMANO para lá,
no céu.
Cristo mandou de volta O SEU ESPIRITO para cá. Cristo está lá com uma
lembrança forte. Ele não nos esquecerá. Pois o corpo dele, a carne dele, o
lembra diariamente da nossa vida aqui. É uma lembrança com um
compromisso. Como um anel. Aqui tenho um anel. No interior do anel está
escrito o nome da minha esposa. Este anel me lembra sempre que estou
casado com ela e que tenho a obrigação de cuidar dela. Jesus levou também
uma lembrança. Assim Ele nunca esquece a sua noiva aqui na terra. Isso é a
nossa carne. Assim Ele sabe o que nós sentimos; o que nós sofremos aqui.
E para nos ajudar Ele mandou o seu Espírito. O Espírito dele é uma lembrança
para nós. Este Espírito mora nos nossos corações. Este Espírito nos lembra a
Cristo. O Espírito nos ensina procurar Cristo em orações; O Espírito nos ensina
viver como Cristo. O Espírito é a nossa segurança. O Espírito nos ajuda em cada
situação. Pelo seu Espírito Cristo estar perto de nós.
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Cântico: Em Espírito, em verdade, te adoramos.
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