ESTAÇÃO
CULTIVO

O DIA DA
LIBERDADE
Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se
encheu de riso, e cantamos de alegria. As outras nações disseram: "O Senhor fez coisas grandiosas por eles". Salmos 126:1-2

UM SONHO DE LIBERDADE
No dia 07 de setembro a nação brasileira celebrou o dia da independência, que ocorreu há exatos 200 anos
atrás. Da mesma forma que acontece em outros países é comum o estímulo ao sentimento de liberdade que
esta data evoca. Esse desejo e sentimento de ser livre é natural ao ser humano e apenas tipifica o sentimento
de encarceramento trazido pelo pecado. O exílio do povo judeu, cuja libertação foi celebrada no salmo que
entitula esta lição, também é uma ilustração da necessidade e da alegria que a libertação em Cristo Jesus trará
a todo aquele que o buscar. Que liberdade você tem desejado?

A “CONSTITUIÇÃO” E A “MENSAGEM”
Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita
não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações
humanos. 2 Coríntios 3:3
Uma pauta comum na celebração patriótica é a observação da constituição federal, considerada a “Magna
Carta” porque ali, além de ser o surgimento jurídico do Estado, há princípios e mensagens que orientarão a
população. É legítimo perguntarmos e indagarmos se está havendo mesmo o cumprimento desta e de outras
leis, porém, existe uma mensagem a ser anunciada por uma carta ainda mais importante, que de acordo com
Paulo, somos nós anunciando Cristo. Você já se imaginou como uma mensagem que anuncia a salvação?

A “AGENDA” DO CRENTE
O Senhor é minha luz e minha salvação; então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida;
então, por que estremecer? Salmos 27:1
Quando alguém está em campanha política podemos acessar a agenda de cada candidato e analisar qual é a
mais apropriada em nossa opinião. A Bíblia também mostra que Deus tem uma “agenda” e um norte para
todos nós, que é a salvação dada por Deus por meio de Jesus Cristo. Ainda que meu candidato não vença, não
posso temer o amanhã, pois minha esperança não pode ser o Estado ou um político. A igreja passou por
homens como Nero e Hitler e nunca esmoreceu. O resultado das eleições tem tirado a sua paz?

PARE, PENSE E “FAÇA VOTOS” A DEUS
"Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo
crescer até concluir o voto”. Números 6:5
Quando Moisés escreveu o Pentateuco, ou o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia, foi prevista a possibilidade de votos pessoais ao Senhor para maior consagração. Mesmo que não precisemos seguir os rituais ali
descritos podemos nos comprometer ainda mais com o Senhor, trabalhando a nossa confiança nEle neste
período de eleições.

