ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO III: CRESCIMENTO
UM TEMPLO UM TEMPLO DEDICADO A DEUS IV – SONHAR PARA OUTROS

“Meu filho Salomão ainda é moço e sem experiência, e o templo que será construído para o Senhor
deve ser magnífico em excelência, de renome e glória em todas as terras. Por isso, eu lhe farei os
preparativos. Assim, Davi fez grandes preparativos antes da sua morte”. (I Crônicas 22.5)
INTRODUÇÃO
Maravilhado com a promessa de Deus de que não só construiria uma casa para Deus, mas teria uma casa,
uma descendência, no Reino de Deus, Davi começa os preparativos para a construção do templo. Ele
compreendeu que seu papel nessa obra era realizar os preparativos, e não levantar o prédio. Davi não viu
o templo pronto, mas desenhou o projeto, reuniu o material necessário para construção e arregimentou
muita gente capacitada para trabalhar. Nem sempre somos o fim dos sonhos que sonhamos. Às vezes,
somos os meios pelos quais eles se tornam realidade. Davi entendeu isso, e sonhou para uma outra
geração.
SONHANDO PARA OS SEM EXPERIÊNCIA
Mesmo sabendo das limitações de seu filho, Davi entregou seu sonho a Salomão não porque fosse
irresponsável, mas porque confiava nas promessas de Deus a seu respeito. Ele sabia que não viveria para
ver o templo, mas trabalhou duro para que a próxima geração pudesse testemunhar algo “magnífico em
excelência, de renome e glória em todas as terras”, não pelas mãos dele, mas de seu jovem filho. Isso nos
leva a pensar o quanto do que fazemos e dos recursos que gastamos ou acumulamos está sendo
investido em novas gerações.
FAZENDO PREPARATIVOS
Em suas campanhas de guerra, Davi separava os despojos de ouro, prata e bronze para a obra que
Salomão empreenderia (I Crônicas 18.8-11). Reuniu os estrangeiros para lavrarem pedras (I Crônicas
22.2-3) e trabalhadores de diferentes especialidades para atuarem na obra (I Crônicas 22.15). Ele
“ordenou que todos os chefes de Israel ajudassem seu filho” (I Crônicas 22.17). E designou funções para os
levitas, no sacerdócio, na organização e na música (I Crônicas 23 a 26). Convocou o povo a ofertar e de seu
próprio tesouro entregou ouro e prata (I Crônicas 29.1-9). Sonhar para as próximas gerações é investir do
que estiver disponível naqueles que viverão nossos sonhos.
ANTES DA SUA MORTE
Só temos uma vida. E é somente nessa vida que poderemos sonhar e trabalhar para realizar os sonhos
que Deus nos dá. Davi lutou guerras, governou uma grande nação, tornou-se o maior rei israelita da
história, mas também usou o tempo que teve nos preparativos para a construção do templo, “antes de
sua morte”. Precisamos usar nossos recursos, nossa saúde, nossas habilidades e talentos, nossa formação,
nossa bagagem cultural e nossa espiritualidade para deixarmos o maior legado que pudermos, antes de
morrermos. Davi não viu o templo, mas ele tinha uma visão que o alimentou na tarefa de realizar os
preparativos.
PARE E PENSE
Qual o seu papel nos sonhos de Deus para esse tempo? Os recursos aos quais você tem acesso têm sido
canalizados para você ou têm sido investidos nas próximas gerações? Se você morresse hoje, que
legado teria deixado? E para quem?
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