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MOVER – CEUS ABERTOS 

2º AGORA É CÉUS ABERTOS / TEM MAIS 

João 1:  43  No dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. 44  E Filipe era de Betsaida, 

cidade de André e de Pedro. 45  Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na 

lei, e os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José. 46  Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe 
Filipe: Vem, e vê. 47  Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há 

dolo. 48  Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi 

eu, estando tu debaixo da figueira. 49  Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus; tu és o Rei de Israel. 
50  Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. 51  E 

disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e 

descendo sobre o Filho do homem. 
 

Estamos em nossa segunda semana de nosso MOVER CEUS ABERTOS, E qprendemos a semana passada quando os 

CEUS SE ABREM... Sempre que obedecemos, oramos, quando há o poder do Espírito Santo, quando cremos na Palavra 

de Deus, quando temos compromisso e quando amamos.  
 

Muito bem... Nós seres humanos, não somos fáceis,  Nossa estrutura de mente e de comportamento não é nada fácil, 

bendito seja o nosso Deus que enviou Jesus em forma humana para nos entender; 
 

Uma coisa que gostamos muito é o conforto; Quanto mais, melhor; Conforto é um estado que a nossa alma alcança que 

fica tranqüila e em paz; 
 

Haja vista que o sonho de todo mundo é ter uma casa de descanso, na praia ou no campo; E o conforto pode atingir nossa 

alma de tal forma que ficamos viciados nele; 

 
Não desejamos mais problemas, lutas, dificuldades, e consequentemente perdemos a oportunidade de desafios em nossa 

vida; Nessa noite, gostaria de lhe dizer que Deus quer nos dar novos desafios, aumentar nossas perspectivas, ampliar 

nossos territórios; POIS ESTAMOSCAMINHANDO DE CEUS ABERTOS!!! 
 

MUITO BEM: No texto que lemos, Jesus estava procurando seus apóstolos, foi escolhendo um a um; Num determinado 

momento, achou um que se chamava Filipe de Betsaida; Esse Felipe, encontrou a Natanael e o chamou dizendo que havia 

encontrado o Messias, o prometido a Israel; 
 

Esse Natanael que quer dizer presente de Deus, estava debaixo de uma figueira; Normalmente as pessoas daquela época 

tinham uma figueira em sua casa, era sinal de prosperidade, normalmente elas ficavam no meio do parreiral de uva, dando 
sombra a um poço de água para a água ficar fresca; 

 

Os judeus ficavam muito embaixo dessa figueira lendo a palavra e muitas vezes descansando; Beleza não é? Sombra e 
água fresca!!! Que maravilha!!  

 

Daí aparece alguém que iria lhe tirar todo conforto; 

 
Filipe chamou a Natanael para conhecer a Jesus; Quando Natanael chegou até a Jesus, desconfiado, pois a terra de Jesus 

não era terra de profeta; Jesus sabendo disso disse a ele: “Aqui há um verdadeiro Israelita, em quem não há dolo, culpa..” 

 
E, Natanael ficou abismado com aquilo e perguntou: “De onde me conheces?” Que pergunta hein? Jesus disse assim: 

“Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira.” Aí Natanael caiu o queixo mesmo: “Vejo que és profeta!!!” 

 
Jesus disse para ele: “-Só porque disse que te vi antes você acredita que sou profeta?” 

Jesus disse algo ainda muito forte para ele: “- Coisas maiores do que esta verás.” Meu Deus!!! Jesus chegou a dizer que 

ele veria os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho de Deus. 

51  E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu 

aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. 

 

Jesus disse para ele: “T E M M A I S”. AGORA É CEUS ABERTOS! DAQUI EM DIANTE... CEUS ABERTOS! 

QUEM CRER??? 
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De repente isso acontece conosco também irmãos: Estamos no nosso estado de conforto, debaixo de sombra e água 
fresca... Conseguimos muitas conquistas e achamos que não precisamos de mais nada, agora é só manutenção... 

Mas hoje Jesus quer te dizer algo muito forte: “ TEM MAIS” AGORA É CEUS ABERTOS 

 

Talvez você já está na igreja já há algum tempo, já faz bastante tempo que você tem visto coisas grandes e boas vindas da 
parte de Deus;  Talvez você já até mesmo disse: “ Se eu não vir mais nada estou satisfeito:” Quero lhe dizer que TEM 

MAIS... 

 
Talvez você já contemplou muitos milagres, curas divina, libertação, cego ver, surdo ouvir, paralítico andar. Mas Jesus 

quer dizer para você que TEM MAIS. AGORA É CEUS ABERTOS 

 
Quem sabe você já leu a Bíblia várias vezes, já leu muitos livros, aprendeu bastante, tem bastante conhecimento... 

Jesus diz para você hoje: TEM MAIS... AGORA É CEUS ABERTOS 

 

Quem sabe você já passou pelo encontro, pelo treinamento de líderes, pelo Reencontro, pensa que já viu tudo de Deus... 
Quero lhe dizer que TEM MAIS... AGORA É CEUS ABERTOS 

 

Quem sabe você já teve muitas experiências com Deus, já teve visões, ora em línguas, já orou por enfermos e eles foram 
curados, orou e libertou pessoas... Deus manda lhe dizer: TEM MAIS... AGORA É CEUS ABERTOS 

 

Quem sabe você já ganhou muitas pessoas para o Senhor Jesus, drogados, traficantes, etc. 
Quero lhe dizer que TEM MAIS. AGORA É CEUS ABERTOS 

 

Jesus disse para Natanael que ele veria os céus abertos;  Quero profetizar que você também verá os céus abertos; Quando 

os céus estão abertos sobre nós, muitas coisas veremos, sempre veremos o mais de Deus; 
 

Deus diz para você hoje: TEM MAIS;  Tem mais cura, milagre, vida, tem mais conquistas, tem mais unção para sua 

vida; Tem mais conhecimento, tem mais comunhão comigo, tem mais fogo, tem mais tudo para você. 
Caminhe comigo e verás o MAIS DE DEUS, disse Jesus. 

 

AGORA É CEUS ABERTOS 


