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objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE ANTE TODA A DOR NÓS TEMOS UMA VIVA ESPERANÇA.
DESTACAR QUE O NOSSO OLHAR TEM UM LUGAR CATIVO, A SABER, A FACE DE DEUS.

textos base: SALMOS 77

desenvolvimento
A dádiva da vida é essencialmente extraordinária, pois não pode ser
provocada por nós, tão pouco pode ser determinada outrem, senão Deus. A vida
é um presente dado por um Pai que ama conceder bons presentes.
No entanto, devido a ingerência humana através do pecado, a vida tornouse algo vazio. Viver entediado é deplorável e improdutivo e não foi para isso que
Deus nos chamou. Antes, Ele nos chamou para sua gloriosa luz para que
déssemos frutos que permanecem, para a realização de Sua grande obra no
tempo espaço, para a Sua glória, nós fomos criados.
Além do tédio, há algo que atormenta o viver, a saber, o sofrer. O ser
humano rejeita-o com tamanha força e determinação, mas com a eficácia de um
esconder-se do escuro por debaixo do cobertor. Ante todas as experiências da
vida, é improvável assimilar uma vivência distante da frustração, do sofrimento,
por fim, da dor. Todos os dias somos expostos a infortúnios, escolhas
duríssimas, bem como dificuldades inesperadas. Há uma citação de autor
desconhecido que diz: “A vida é um vírus sexualmente transmissível com 100%
de mortalidade”.
Se esta é uma conclusão óbvia diante da realidade o que nos difere nos que
não temem a Deus? A diferença real está no alcance de nosso olhar. Quando a
dor chegar, para onde você olhará?
“Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta”. Esta
sentença pressupõe que o autoconhecimento seria capaz de nos libertar. No
entanto, quando realmente voltamos os olhos para nós, nos deparamos com o
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que somos. Este despertamento nos desespera, pois nos faz conhecer a razão de
nossas ações e isso não é nada bonito.
O salmista Asaf experimenta olhar para si e encontra-se em desespero. Ao
passo que o Espírito conduz seu olhar para Deus e o faz contemplar o Poder e a
Fidelidade do Senhor! Assim, o olhar que via o vazio do interior, encontra nas
memórias do criador esperança para o amanhã.
O segredo da vida está no olhar! Existe somente um lugar para olharmos,
a face de Deus.
O salmista olhava para trás e via o livramento do Egito, nós olhamos para
a cruz e vemos a libertação do pecado! Olhamos para a cruz e vemos o poder!
Olhamos para a cruz e vemos seu amor! Olhamos para a cruz e vemos sua
fidelidade!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – O salmista experimentou noites que pareciam não ter
fim, mas o Espírito conduziu seu olhar para Deus. Em seu caso, o que falta para
seus olhos se dirigirem somente ao Senhor?
PERGUNTA 03 – O que te impede de manter os olhos fixos em Deus?
PERGUNTA 04 – O texto termina com um anticlímax e vimos que isso é
proposital. Assim, Deus nos informa que deseja ser grande nos dias das
pequenas coisas. Como é para você saber que Deus deseja fazer parte de toda a
sua vida?

avisos
▪
▪
▪

ENCONTRO DE MULHERES
o 10 DE MARÇO AS 9H
BATISMO REGIONAL
o 10 DE MARÇO AS 19H30MIN
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

