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AULA - EBD - 20/09/2020
Os princípios divinos em tempos de crise

Tema: Restaurando e sendo restaurado
Texto base: Esdras 1:5-11

Contexto

1. A restauração que você faz reflete na sua própria restauração;

Tópicos

1. Deus não abre mão da sua própria palavra (Esdras 1:1):
a. A menos que o povo desista, o Senhor sempre estará disposto a cumprir o que Ele falou;
b. Deus permitiu o povo volta para Jerusalém após os 70 anos;

2. Deus esperou o povo restaurar a si mesmo por muito tempo (11 vezes em Jeremias):
a. Jeremias 7:13, Jeremias 7:25, Jeremias 11:7, Jeremias 25:3, Jeremias 25:4, Jeremias 26:5,

Jeremias 29:19, Jeremias 32:33, Jeremias 35:14, Jeremias 35:15, Jeremias 44:4;
3. Por quanto tempo Deus falou com o povo usando os profetas e aguardando uma resposta?

a. 23 anos (Jeremias 25:3);
b. Quanto tempo Deus irá aguardar a nossa resposta?

4. A desobediência nunca cessou (Jeremias 11:7, Jeremias 7:25);

O processo de restauração divina

1. Onde começa o problema do homem (humanidade)?
a. No seu interior uma vez que ele internalizou a desobediência comendo o fruto;

2. De onde procede o mal que o homem faz diariamente?
a. Do coração do homem (Marcos 7:20-23);
b. O que sai da boca procede do coração (Mateus 15:18);
c. Davi pediu um coração puro (Salmo 51:10);
d. Tudo precisa ser conservado irrepreensível (1 Tessalonicenses 5:23);

3. Seguindo a realidade trazida por Jesus o que precisa de transformação não é o lado de fora, mas
o lado de dentro;

4. O que as igrejas modernas estão fazendo? Mexendo com o lado de fora, enquanto o de dentro
continua intocável:

a. Estamos falando de transformação;
5. Deus começou o tabernáculo pelo lado de dentro:

a. Arca da aliança do lugar santíssimo: Êxodo 25:10-11:
i. A humanidade (madeira) santificada (outro);

b. O testemunho dentro da arca: Êxodo 25:16:
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i. A lei de Deus dentro da humanidade (Hebreus 8:10-13);
c. O propiciatório: Êxodo 25:17:

i. A redenção sobre o homem (Levítico 16:14-15);
d. Os querubins: Êxodo 25:18-21:

i. Adoração e conhecimento (Salmo 99:1);
e. Manifestação divina: Êxodo 25:22:

i. Presença de Deus (Levítico 16:2);
6. Depois vieram os outros móveis:

a. Mesa do lugar santo: Êxodo 25:23:
i. Comunhão (Salmos 69:21);

b. Candelabro do lugar santo: Êxodo 25:31:
i. Ser luz do mundo (aula passada);

c. Altar de incenso: Êxodo 30:1:
i. Oração (Apocalipse 8:4);

7. Nada podia ser de forma diferente (Êxodo 25:40);
8. Depois foi feita a estrutura externa, mas a estrutura interna já existia (Êxodo 26);
9. Esdras não sai para reedificar a cidade, mas o templo (Esdras 1:5):

a. A reconstrução também foi de dentro para fora;
b. O templo (520 AEC):

i. A própria vida espiritual do povo (Jeremias 7:3-11);
ii. Nós somos o seu templo (1 Coríntios 6:19, 1 Coríntios 3:17):

1. O Ap. Paulo gastou mais tempo falando sobre o corpo ser templo com o
povo de Corinto do que com outras igrejas por conta dos cultos pagãos e
das atitudes do povo contra seu corpo (cabelo, roupas, maquiagem,
sensualidade, tatuagens e utensílios bizarros);

c. O muro (458 AEC):
i. A proteção, o luxo, as bênçãos, casas, aparência, beleza ficou em segundo plano;
ii. O povo valorizou tanto o muro que hoje eles possuem o muro (muro das

lamentações ou muro ocidental) e não possuem o templo (presença);
d. Se os cristão não fizerem, os ímpios farão (Isaías 44:28);

10. Quando eles restauram o templo, eles mesmo são restaurados;
11. Quando nós fazemos para os outros, nós é quem recebemos (Mateus 25:34-40):

a. Perceba que o povo de Deus é separado à direita com um "porque";
b. Nós faremos em prol da restauração do reino e nós é que seremos restaurados;


