UMA CIDADE MARAVILHOSA
Ele edificou sua cidade sobre o monte santo; Salmos 87:1
UMA CIDADE SEM IMPORTÂNCIA
Quando Abrão foi chamado para ir a uma terra que não conhecia,
outros deuses e mesmo assim Deus o escolheu para redimir um
cananitas. Nem o habitante mais otimista da região em sua época
qualquer seria considerado santo a ponto de ser comparado à
importância se tornou o protótipo do céu.

fazia parte de uma família pagã adoradora de
local também habitado por povos cruéis, os
poderia imaginar que um monte como outro
morada celestial de Deus. Uma cidade sem

EDIFICADA POR DEUS
Ele edificou sua cidade sobre o monte santo; Salmos 87:1
O que fez uma cidade comum se transformar em “divina”? Como um local terrivelmente habitado se tornou santo a
ponto de Deus colocar ali seu templo e fazer aquele lugar se tornar capital de um dos maiores reinos de todos os
tempos: Davi e Salomão? Esse primeiro verso explica de forma simples como essa “revolução” aconteceu: Deus
edificou a cidade. Não adianta o esforço humano para mudar o contexto de uma cidade, de uma família ou de uma
vida se o Senhor não o fizer. Por outro lado, podemos ter esperança em qualquer mudança, de qualquer lugar ou
pessoa a partir do momento que dependemos somente dEle para a realidade ser alterada. Somente o Senhor pode
edificar um contexto morto em santo.
BONITA POR NATUREZA DIVINA
“Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus! Salmos 87:3
Muitos anos atrás a cidade do Rio de Janeiro e seus habitantes eram considerados diferentes, receptivos, orgulhosos
da sua terra etc. Muitos elogios eram dirigidos a este lugar. Infelizmente e de forma rápida, essa realidade mudou e
hoje, além da “fuga de cérebros”, a nossa má fama atravessa o mundo por conta da violência e até mesmo da
mudança de comportamento dos moradores, que parecem estar cada vez mais impacientes e estressados. Somente
a igreja pode mudar esse contexto e ser usada nesse local para mudar uma realidade desesperançada e fazer essa
cidade um lugar de benção, hospitalidade e amor.
TEM CARNAVAL REDIMIDO
"Entre os que me reconhecem incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro, e também da Etiópia, como se
tivessem nascido em Sião. " Salmos 87:4.
O salmista já profetizava que todos os povos seriam espiritualmente abençoados por Jerusalém e que muitos
nasceriam novamente como cidadãos da cidade celestial cuja figura era Sião. Neste versículo até mesmo os inimigos
mais cruéis do povo de Deus seriam considerados cidadãos de Sião, o que era impensável naqueles dias. Da mesma
forma podemos orar e pedir para que nossa cidade redima qualquer pessoa, até mesmo aquelas consideradas como
impossíveis de serem mudadas em nossa concepção.
PARE, PENSE E SONHE COM UMA CIDADE MARAVILHOSA
O Senhor escreverá no registro dos povos: "Este nasceu ali". Salmos 87:6
Diante de tantos desafios em nossa cidade, o maior de nossa igreja deve ser o de sonhar e trabalhar para que o Rio
de Janeiro seja uma cidade de novos nascimentos. Assim, no dia glorioso, poderemos nos alegrar na Cidade Celestial
em razão dos salvos que ocorreram na Cidade Maravilhosa.

