ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO III: CRESCIMENTO
UM TEMPLO DEDICADO A DEUS – PARTE III – DEPOIS DE UM PEQUENO
PASSO, UM GRANDE SONHO

“Davi disse a Salomão: Meu filho, planejei construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus”.
(I Crônicas 22.7)
INTRODUÇÃO
Davi não tinha como transportar todo o tabernáculo para Jerusalém. Então, decidiu levar a arca. Após se
estabelecer na cidade, ele se vê diante de um dilema: “Estou morando em um palácio de cedro,
enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda” (I Crônicas 17.1). O sonho de Davi de
construir um templo nasceu de uma experiência singular, fruto de uma vida que honrava ao único e
verdadeiro rei. Foi por saber que a pessoa mais importante do reino não era ele, mas o Senhor, que Davi
sonhou com um templo. O nosso Deus, Todo-Poderoso, não sonha, mas andar com Ele nos leva a ter
sonhos que vêm dEle, que são, portanto, sonhos de Deus.
UM SONHO VINDO DE DEUS
“Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho ido de
tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo” (I Crônicas 17.5). Por meio do profeta Natã, Deus fala a
Davi que nunca dependeu de estruturas para andar com o povo. Ao longo de toda a história, fosse na
tenda da revelação (Êxodo 33.7) ou no tabernáculo (Êxodo 40.1-3), Deus estava entre eles. O templo só
fez sentido, porque respondia a um desejo legítimo de estar na presença de Deus continuamente. O
templo não iria trazer Deus, mas seria construído porque Deus já estava ali. Um sonho de Deus não
intima Deus para algo que queremos realizar, mas nos convoca para algo que Deus está fazendo. Somos
nós que nos unimos a Ele e não o contrário.
UMA LINHAGEM VINDA DE DEUS
Ao desejo confesso de Davi, Deus responde com promessas. Embora Davi fique sabendo que ele mesmo
não irá construir o templo, ele recebe de Deus a garantia de que seu filho o fará. Mais do que isso. Deus
promete, por intermédio de Natã, que vai sustentar uma linhagem real a partir de Davi. O filho de Jessé
não só teria uma descendência de reis, como um descendente cujo reino jamais terá fim. Deus não está
falando só de Salomão, mas também de Jesus: “Ele edificará uma casa para mim, e estabelecerei o seu
trono para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Não desviarei dele a minha misericórdia. Mas
eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para
sempre” (I Crônicas 17.12-14).” Davi sonha em dar um templo para Deus, mas o Senhor lhe responde
prometendo uma morada eterna. Davi não só construiria uma casa para Deus em Israel, mas teria uma
casa, uma família, uma descendência no Reino de Deus. O Senhor sempre vai além, fazendo de nossos
sonhos pequenas faíscas de uma grande labareda que está por vir.
PARE E PENSE
Medite sobre os sonhos que você tem alimentado em seu coração. Eles são resposta a um mover de
Deus? Ou respondem apenas aos seus próprios anseios? Eles são sonhos vindos de Deus ou de você? A
que promessas de Deus os seus sonhos estão vinculados?
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