Casas Abertas
Estudos Diversos
A quem adorarei?
Os “tempos” de nossa vida são preenchidos por uma série de
atividades e Salomão observador como era, escreveu em seu livro: Ec 3:1-8
“1Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo
do céu: 2tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo
de arrancar o que se plantou, 3tempo de matar e tempo de curar, tempo
de derrubar e tempo de construir, 4tempo de chorar e tempo de rir,
tempo de prantear e tempo de dançar,
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tempo de espalhar pedras e

tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, 6tempo de
procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora,
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tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar,
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tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em
paz.”
Oração: Peça ao Senhor para que o ativismo do dia não sufoque a
vida espiritual. De nossa posição, como simples criaturas “debaixo do
sol”(expressão que aparece 27 vezes no livro de Eclesiastes), não
conseguimos ver o todo, a posição que contempla a vista como um todo
pertence ao Criador.
Olhando para o nossa história, aos nossos olhos, muita das vezes
conseguimos ver como o avesso de um tapete, com muitas linhas soltas e
confusas, mas a verdadeira obra está nua diante dos olhos do Tapeceiro de
nossas vidas, que “incansável, paciente no seu tear, não se engana, sabe o
fim desde o começo, traça voltas, mil desvios, sem perder o fio”.
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Há esperança! Diante dos dissabores, abrem-se os olhos dos Filhos da
Fé, dos que tem Vida Eterna, como nos assegura Paulo em 1Co 13:12
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas,
então, veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei
plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido.
Deus como criador deixa um norte a suas criaturas, Sua Palavra, o
Caminho a seguir. A questão é como você irá operar sua vida, se do ponto de
vista humano ou divino.
A Bíblia afirma que fomos feitos para adorar a Deus, entretanto o
homem busca inconscientemente satisfazer a si mesmo.
Nesta busca inconsciente, todo homem é um ser religioso e adorador,
mesmo que em suas atividades seculares ex: viciados em trabalho, torcida de
futebol, anoréxicos - onde a adoração consiste em regras severas na dieta e
comer é seu ritual, e etc.
O resultado é o que se vê nas ruas, nos relacionamentos, escolas, nas
faculdades, filosofias, graduações, politica e etc, um mundo doente, físico e
espiritualmente que “...apresenta uma carência inconsolável, tenta satisfazer
o vazio da carência com muita coisa,mas o vazio permanece”. 1 Enquanto isso
o tempo passa.
Oração: Se você ainda não sabe o porque existe, pra que existe, não
sabe que direção dar a sua vida, experimente deixar Deus tomar a frente.
Faça uma oração de entrega total de todas as áreas de sua vida.Segundo um
artigo publicado em Dez de 2015, “vai começar o primeiro teste de uma droga
para aumentar a longevidade. Em 2003, o National Institute on Aging (NIA),
dos Estados Unidos, inaugurou um programa de experimentos em animais
com o objetivo de avaliar a possibilidade de retardar o envelhecimento... Um
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dia nascemos, no outro morremos, no intervalo ficamos mais velhos a cada
dia vivido. O Desejo é envelhecer não ser sinônimo de adoecer.” 2 De onde
nasce essa chama de existir? Deus “pôs no coração do homem o anseio
pela eternidade Ec 3:11”. O resultado foi a tensão interior entre o Hoje e o
Para Sempre, que não pode ser completamente solucionada no vazio das
conquistas. Não obstante, o homem pode encontrar o Para Sempre no Hoje,
e aliviar esta tensão aceitando gradualmente os dons de Deus e obedecendo
a Seus mandamentos.
O alívio da vida está no princípio da sabedoria dos Filhos da Fé! O
temor do Senhor (# Sl 111:10 O temor do Senhor é o princípio da
sabedoria; todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom
senso. Ele será louvado para sempre! #Pv 1:7 O temor do Senhor é o
princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e
a disciplina).
Cada tempo se nos apresenta carregado com seu próprio desafio e
oportunidade particulares; e a sabedoria da vida consiste em discernir o
tempo (#Rm 13.11-14
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Façam isso, compreendendo o tempo em que

vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a
nossa salvação está mais próxima do que quando cremos.
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A noite está

quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras
das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
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Comportemo-nos com

decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não
em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja.
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contrário,

fiquem

revistam-se

do

Senhor

Jesus

Cristo,

e

não

Pelo

premeditando como satisfazer os desejos da carne.)O momento é
decisivo, você sabe em que Tempo está? #Ec 8.5-6, 5Quem obedece às
suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora
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e a maneira certa de agir. 6Pois há uma hora certa e também uma
maneira certa de agir para cada situação. “O sofrimento de um homem,
no entanto, pesa muito sobre ele”.
Siga o Principio da Sabedoria, porque “Sei que tudo o que Deus faz
permanecerá para sempre; a isso nada se pode acrescentar, e disso
nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Ec
3:14” Temam somente a Deus!
Deixe que Deus teça sua vida com “cores alegres e vivas”,
encharcadas com sangue de Jesus, que purifica-nos o pecado pela justiça
feita em Si Mesmo, alvejando as “cores nubladas e tristes” - 1Jo 1:9 Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os
nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Diante do peso do ativismo secular, há única esperança é atender a
mão estendida do Senhor! Mt 11:28
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Vinde a mim, todos os que estais

cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
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Tomai sobre vós o meu jugo,

e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis
descanso para as vossas almas.
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Porque o meu jugo [é] suave e o meu

fardo é leve.
Oração: Peça a Deus que lhe molde, entregue seu fardo a Ele, deixe-o
tomar a direção. Santifique-se dia após dia e lembre-se, Deus trabalha, mas a
nossa parte cabe a nós fazermos.
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