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UM TEMPLO DEDICADO A DEUS – PARTE II – PEQUENO GESTO
GRANDE REPERCUSSÃO

“Davi disse a toda comunidade: Se estais de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus,
enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de
Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e
voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul”.
(I Crônicas 13.2-3)
O SONHO DE CONSTRUIR O TEMPLO
A construção do templo em honra ao Senhor Deus começou com o sonho de um homem: o rei Davi,
outrora o menino pastor que Deus tirou “do campo onde cuidava das ovelhas para que fosse príncipe”
(I Crônicas 17.7). Os livros de I e II Samuel e I Crônicas narram a trajetória daquele que ficou conhecido
como o homem segundo o coração de Deus. Como veremos hoje, o solo fértil do grande sonho de Davi
foi uma pequena atitude que repercutiu em todo seu reino.
UMA TENTATIVA FRUSTRADA
Depois de sete anos reinando em Hebrom sobre a tribo de Judá, Davi é coroado rei sobre as 12 tribos de
Israel (I Crônicas 11). Seu primeiro ato foi levar para Jerusalém, centro do poder real, a arca do Senhor, que
estava na casa de Abinadabe, desde a morte do sumo sacerdote Eli. Ela foi para lá após ter sido roubada
e, em seguida, devolvida pelos filisteus (I Samuel 4.10 – 7.2). Mas, na viagem, Uzá, filho de Abinadabe, foi
morto por Deus por tocar indevidamente na arca (I Crônicas 13.1-11). Davi, então, teve medo de continuar
o cortejo e mandou que a arca fosse deixada na casa do também levita Obede-Edom. Nem sempre,
nossas decisões acertadas dão certo.
UMA CASA PARA A ARCA
Por três meses a arca da aliança ficou com a família de Obede-Edom, e “o Senhor abençoou a casa de
Obede-Edom e tudo quanto é dele” (II Samuel 6.12). Ao tomar conhecimento do que tinha acontecido,
“Davi, então, foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obede-Edom para a cidade de
Davi” (II Samuel 6.12). A visitação de Deus sobre aquela família foi um testemunho para o povo de que,
quando Deus ocupa o primeiro lugar (o primeiro ato de Davi), todo nosso entorno é impactado pela sua
ação. Quando Deus está em primeiro lugar, suas bênçãos se estendem por entre o povo.
UM LUGAR DE HONRA PARA A ARCA
Davi “preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda” (I Crônicas 15.1). Embora saibamos
que o Senhor não estivesse na arca ou que ela em si mesma não tivesse qualquer poder, dar a ela um
lugar de destaque no centro da monarquia sinalizava, de alguma forma, que Deus teria um lugar de
honra no meio do povo, depois de décadas de desobediência durante o reinado de Saul. O ato era
simples, mas seu significado, poderoso. Com um cortejo maior ainda, formado por músicos e coristas
(I Crônicas 15.3-28), a arca entrou em Jerusalém em uma celebração majestosa. Quando Deus está em
um lugar de honra em nossa vida, ainda que simples, identificamos quem é o Rei e quem é o súdito.
PARE E PENSE
Os pequenos atos de sua vida sinalizam Deus em primeiro lugar? Deus tem lugar de honra na sua
agenda? Ou fica com o tempo que sobra? E quanto à sua casa e família? Elas estão disponíveis para
Deus? Quando você dispõe de recursos e tempo, qual tem sido sua primeira atitude?
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