Sinais de uma igreja viva
Semana 10/01 a15/01 • Desafio da semana: Orar pelos desafios desse ano
Que este
Semana 18/01 a 24/01 • Desafio da semana: Praticar o Projeto Piedade

Um novo ano, uma Velha Vereda

“

INTRODUÇÃO

Disse o Senhor a Moisés: “Suba a mim, ao monte, e fique aqui; e
lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que
escrevi para a instrução do povo. Êxodo 24.12

”

A vida cristã é uma caminhada de relacionamento que centra nossa fé na comunhão com o Deus Triúno, Pai, Filho e Espírito
Santo. Sem esse relacionamento não há comunhão. Facilmente perdemos esse entendimento. Por isso, precisamos saber
que é mais importante estar com Deus do que fazer coisas em nome dEle. Isso significa viver sob orientação diária e
permanente deste Deus, significa cultivar uma prática de oração e de leitura da Palavra, desenvolvida através de uma vida
devocional. Esse é o intuito do Projeto Piedade, baseado na crença de que nossa maior prioridade e maior desafio são
estarmos na presença do Senhor. É isso que nos mostra o texto bíblico acima: a vontade de Deus de ter um relacionamento
de intimidade conosco.

UM ENCONTRO DE INTIMIDADE
Depois de ter passado pelo meio do Mar Vermelho e viver grandes milagres, o povo de Israel é convocado para um encontro
com DEUS. O Senhor manda o líder Moisés avisar o povo que esse encontro está marcada no monte Sinai, de onde Deus
convida seu servo Moisés: “Suba a mim, ao monte, e fique aqui...”. O desafio que Deus tinha dado para eles era muito
grande, mas antes de enfrentá-lo, era preciso entender e submeter-se ao desejo de Deus de estabelecer e manter um
relacionamento com seu povo. Ele não quer nossas coisas ou nossas capacidades, Ele quer nossas vidas e espera que também
tenhamos o desejo de ter a vida dEle.

UM ENCONTRO COM ELE
“Suba a mim...” O direito de ir e vir é garantido em nossa Carta Magna (artigo 5º, XV) e também é conferido a todo cidadão
pela Declaração dos Direitos Humanos da ONU, assinada em 1948. Mas o povo de Israel tinha acabado de adquirir esse
direito, eles eram escravos no Egito, não podiam ir para onde eles queriam ou para onde eles precisavam. Quando Deus os
liberta, no entanto, Ele o faz para que pudessem ir até Ele e prestarem-lhe um culto (Êxodo 3.18). Deus não os chama para
terra Prometida, Deus os chama para o Encontro Prometido, pois, como veremos na próxima semana, sem Ele, a Terra
Prometida não vala a pena. Quando Jesus chamou seus 12 discípulos, Ele os chamou para ficarem com Ele (Marcos 3.1213), antes de fazerem qualquer coisa para Ele. Deus deseja que subamos até Ele, sem esse encontro, tudo mais perde o
sentido. Não adianta irmos ao encontro da igreja, ao encontro da célula, não adianta fazermos as coisas do Reino, se não
tivermos um encontro com o Rei.

EM UM LUGAR DELE
“Suba a mim, ao monte, e fique aqui”. Por que oscilamos tanto em nossa caminhada com Deus? Por que não conseguimos
ser constantes? Creio que é porque não entendemos que o sustento da caminhada cristã vem de encontros diários com Ele,
e não das experiências esporádicas – as quais têm seu valor e seu devido lugar. Entretanto, é no monte que devemos
encontrá-lO, diariamente, é lá que devemos investir algo tão precioso como o nosso tempo e, com certeza, ser transformados
(e ver nosso entorno transformar-se). Maravilhado na presença de Deus, Moisés só desceu do monte após uma ordem de
Deus (Êxodo 32.7). E, quando chegou lá embaixo, a situação estava caótica. Sua vida, porém, estava transformada. E vidas
transformadas mudam situações caóticas. Por isso, tenha um lugar e um horário só para você e Deus. Não abra mão da sua
leitura bíblica e do seu tempo oração.

CONCLUSÃO
Suba a montanha e fique com seu Deus! Às vezes, a decepção com pessoas e lideranças de igrejas se tornam justificativas
para deixarmos de ir à montanha e priorizar esse encontro. Por isso, hoje, se você está com a vida saturada, aceite o convite
de Jesus Cristo, assim como Moisés aceitou o de Deus Pai:
"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu
jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o
meu jugo é suave e o meu fardo é leve". Mateus 11.28-30

