Casas Abertas
Estudos Diversos
A quem temerei?
O homem tenta encontrar significado e propósito para a vida em
substitutos, mas o homem foi criado para adorar a Deus.
As pessoas são regidas por suas crenças e a forma como vivem
demonstra claramente no que creem, ao sondarmos biblicamente o coração,
sempre encontraremos traços pecado em nossas almas. Para ilustrar o sutil
pecado, observe que muitos tem por propósito a obsessão pelo que outros
pensam a seu respeito, assim a motivação maior para viver é buscar a
constante aprovação de pessoas, consiste nada mais nada menos no pecado
“temor aos homens”, trocam o Temor a Deus pelo Temor aos Homens, que
por vezes resulta em depressão.
Assim, os adoradores de homens - “homens imperfeitos, que nunca
estão livres de orgulho, auto-interesse, inveja, vaidade, e dezenas de outros
defeitos - enfrentam as consequências de seus erros, não notados no início
de sua caminhada, uma fé apoiada na esperança em reformas políticas e
sociais,...esperança em homens... apenas para descobrir que estavam sendo
privados do bem mais precioso: a vida espiritual”1 que Deus planejou!
Deus dá-nos advertência por falta de temor a Ele em Ml 1:6b “Se eu
sou Senhor, onde está o temor que me devem? ", pergunta o Senhor dos
Exércitos...vocês que desprezam o meu nome! Mas vocês perguntam:
„De que maneira temos desprezado o teu nome?” ’
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A homem natural se estriba com “argumentos e toda pretensão que
se levanta contra o conhecimento de Deus 2Co 10:5b” e rejeita o conselho
de Deus ao se curvar diante da sabedoria humana, de ilusória segurança e
prazer. Mergulha na infelicidade e não sabe como resolver, afinal removendo
a culpa do pecado o homem torna-se intratável.
A Palavra de Deus nos transmite a Sabedoria Divina, em conselhos
práticos, de dimensão espiritual e eterna Is 40:7- 8 7 Seca-se a erva, [e] cai a
flor, soprando nela o Espírito do SENHOR. Na verdade o povo é erva.
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Seca-se a erva, [e] cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste
eternamente.
A solidez da Palavra nos fornece um caminho de Esperança, onde
podemos dar passos firmes, sem hesitar, com a certeza de que Deus
Proverá, “... A esperança dos justos é alegria.... Pv 10:28a”
Em Is 26:3-4 3Tu (Senhor) guardarás em perfeita paz aquele cujo
propósito está firme, porque em ti confia.
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Confiem para sempre no

Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a Rocha eterna..” No Antigo
Testamento, Fé é igual a Segurança, assim, “confiança não é um estado
mental passivo. “É um ato vibrante da alma pela qual escolhemos nos
apropriar das promessas de Deus e nos apegarmos a elas apesar das
adversidades que de vez em quando tentam nos sobrepujar” 2.
Tudo que fazemos é, um ato de adoração, logo a questão não é se
adoramos ou não, mas sim quem ou o que adoramos.
Oração: Faça uma auto analise e veja se você tem se guiado pelo que Deus diz
em Sua Palavra ou pelas opiniões de outros. Você tem buscado a aprovação de
pessoas ou a de Deus?
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A Palavra nos dá suporte para identificarmos o que foi levantado em
nossas vidas como ídolo Rm 1:25 Trocaram a verdade de Deus pela
mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do
Criador, que é bendito para sempre. Amém.
Pessoas estão perdidas em pecado, “...por falta de conhecimento.
Os 4:6b”. “Na igreja contemporânea tudo parece estar na moda, exceto a
pregação bíblica.”3 O papel de um crente é colocar Deus no centro de sua
vida, adorá-Lo e ajudar outros a fazerem o mesmo!
M. Lutero dizia que “um deus é aquilo no qual buscamos a plenitude do
bem e no qual encontramos refúgio nas horas de necessidades.” Entenda, as
pessoas precisam abandonar os ídolos para adorarem exclusivamente a
Deus! Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que
são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão... (Autoexame)...
Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Gl 6:1,
Peça a Deus seu exame! Sl 26:2b Sonda-me, Senhor, e prova-me,
examina o meu coração e a minha mente...Sl 139:23
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Sonda-me, ó Deus,

e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos.
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E vê se [há] em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho

eterno.
Quais são os seus lugares de refúgio hoje? Qual seu refúgio nas horas
de necessidades?
Rm 3:11 diz que “...não há ninguém que entenda, ninguém que
busque a Deus.” Não há autoajuda, a única ajuda é a do Alto. Ele nos
socorreu, tomou a iniciativa de nos ajudar conforme 1Jo 4:19 Nós amamos
porque ele nos amou primeiro.
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Precisamos colocar nossa confiança única e exclusivamente no
Senhor, e declarar em nossas vidas os que os salmistas declaram sem seus
momentos de crise:
Sl 7:1b Senhor meu Deus, em ti me refugio;
Sl 9:9 O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na
hora da adversidade.
Sl 11:1 No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me:
"Fuja como um pássaro para os montes"?
Sl 16:1 Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio.
Sl 18:2 O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu
libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o
meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta.
Sl 27:1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei
temor? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?
Oração: Olhe para dentro de si e analise se você tem sido realmente um
adorador de Deus ou se tem alguma coisa (trabalho, estudos, casa, viagens,
carro, bens….) ou pessoa (marido ou esposa, filhos, pais….) que tem tomado o
lugar que pertence a Deus. Lembre-se, ativismo na igreja não quer dizer que você
esteja colocando Deus em primeiro lugar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Igreja Batista Cidade Universitária
O novo comentário da Bíblia
Charles R. Swindool
Curso: A Seduçãoda Auto-Estima

4

