Microfone e

Com suas palavras, Neemias nos ensina 3 atitudes: submeter-se ao
senhorio de Deus; buscar a Deus; e abandonar o pecado. Dessa forma,
haveria restauração.
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ONDE DEUS HABITA
Neemias 1.5-11
SENTIR
Quando a gente olha para o texto de Neemias 1.5-11, a pergunta que
surge é inevitável: O que Deus quis dizer pelo profeta quando declarou
“o lugar que escolhi para fazer habitar o meu Nome”?
Evidentemente, Deus estava falando de Jerusalém. Para os judeus,
Deus habitava exatamente ali. Mas naquele momento o povo havia sido
atacado, a cidade estava destruída, os muros derrubados, e Neemias
estava dizendo que Deus não habitava mais lá. Era como se Deus não
estivesse mais presente em Jerusalém porque o povo desonrou o
Senhor.
Jerusalém estava arrasada, os mais fortes haviam sido levados para o
cativeiro, e o que restou da cidade era muita miséria, as portas e os
muros haviam sido destruídos e queimados pelo fogo, o pecado havia
desfigurado a imagem de Deus naquele lugar.
Mas vamos pensar num paralelo entre o Novo e o Velho Testamento. Se
naquele tempo os judeus criam que Deus habitava em Jerusalém, qual é
o lugar da morada de Deus no Novo Testamento?

APRENDER
Hoje a morada de Deus não são os templos feitos por mãos humanas,
mas ele habita no coração de todo aquele que nele crê. PAULO disse
que agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se você creu
em Deus, confessou os seus pecados e nasceu de novo, agora o Espírito
Santo de Deus selou a sua vida e habita em você.
Mas, muitas vezes, estamos na mesma condição daquele povo. Por
causa dos nossos pecados acabamos manchando a imagem de Deus,
as pessoas não veem mais a presença de Deus em nós.

Diante disso tudo, precisamos fazer uma reflexão: será que temos vivido
uma vida em chamas para Deus ou, na verdade, estamos mais próximos
daqueles israelitas e vivemos como se os muros da nossa vida
estivessem destruídos?

REFLETIR
Neemias afirma que Deus é o Deus de todas as coisas. Você crê nessa
verdade? Como isso se expressa na sua vida e nos seus
relacionamentos?
Na ministração, o pastor Ronaldo afirmou: “precisamos viver Jesus”.
Como podemos fazer isso?
Neemias não ficou apenas chorando. Você já se encontrou chorando
pelas lutas e crises da vida? O que você tem feito para enfrentar essas
situações?
Já sentiu cansaço de clamar alguma vez? Vontade de desistir?
Como podemos lutar contra o pecado e abandoná-lo definitivamente?

APLICAR
Se fracassarmos na oração perderemos todas as batalhas. ORAR é
entrar em comunhão com Deus, é acessar um amigo, é bater na porta de
um companheiro, é pedir ajuda a um irmão, é falar com o Pai. Todos os
avivamentos na história da igreja foram frutos de oração. O
AVIVAMENTO começa quando buscamos a Deus com intensidade.
O avivamento é obra de Deus, mas a preparação para esta chuva da
graça é obra nossa. Temos que preparar o nosso coração. Se você quer
viver em chamas para Deus, reconheça o Seu senhorio sobre tudo e
todos, busque a Ele de todo coração, força e mente, e abandone o
pecado. Assim você se tornará habitação de Deus para sempre!

