TEMA: “A CASA FAVORITA DE DEUS - PARTE 2”

Princípio Bíblico: "Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus
habita em vós? ... porque o santuário de Deus, que sois vós é santo." I Coríntios
3:16,17b
Introdução: Já vimos que Deus quer fazer de você, da sua vida, o Seu templo nesta
Terra, a casa onde Ele quer estar, a Sua casa favorita. Vamos ver agora, como nós
podemos fazer da nossa vida esse lugar especial para Deus, onde Ele sinta alegria e
prazer em estar, ok?
Mensagem: Você mora em uma casa, não é mesmo? Quem é o responsável por essa
casa? Provavelmente, você vai dizer que é seu pai, sua mãe, avó, tio etc. Na verdade, a
responsabilidade de uma casa é de todos que vivem nela. Não só de uma pessoa. Mas
todos devem compartilhar da mesma necessidade de cuidar do espaço em que vivem.
É muito comum vermos mães que se sobrecarregam com todas as tarefas de casa,
mesmo quando trabalham fora. Elas lavam, passam, cozinham, varrem e ainda têm que
ouvir as reclamações de todos, enquanto o marido e os filhos simplesmente não ajudam
em nada, pois acham que, por ela ser a mulher e a mãe, deve ser responsável por tudo
sozinha, não é assim?
Em outros casos, vemos pais que são os únicos responsáveis para colocar dinheiro
dentro de casa, para suprir todas as necessidades como comida, roupa, sapato, contas,
etc, enquanto a esposa e os filhos não se preocupam em economizar ou em ajudar de
alguma forma a trazer dinheiro para casa, pois entendem que essa responsabilidade é
só do pai ou marido, e a deles é só gastar.
Em uma casa, todos devem ser responsáveis por tudo. Desde a limpeza e manutenção
como em ter a presença de Deus em cada cantinho, cada sala ou quarto. Ajudar a
mamãe a limpar e arrumar a casa, lavar a roupa, fazer a comida é responsabilidade de
todos, pois todos comem, bebem e querem um lugar limpinho e gostoso para estar,
assim como roupas limpinhas e cheirosas. Assim como ter cuidado com o dinheiro, pois,
junto com o papai, todos somos responsáveis pelas contas da casa.
O que isso tem a ver com o sermos a casa favorita de Deus nesta Terra? Simples: se eu
aprendo a cuidar da minha casa física, vou entender com mais facilidade a minha
responsabilidade com a minha casa espiritual. Se eu sei que a roupa molhada não deve
ser deixada em cima da cama; que as embalagens de chocolate, bala, biscoito, devem
ser colocadas no cesto de lixo e não deixadas em cima da mesa ou do sofá; que o copo
e o prato sujos devem ser lavados e guardados e não simplesmente deixados em cima
da pia ou do fogão; que eu não posso sair gastando dinheiro à toa, comprando tudo o
que eu bem quiser e entender; que eu devo respeitar as ordens de papai e mamãe, será
mais fácil eu aprender a obedecer a Deus no cuidado com a minha vida, pois sou Seu
santuário, e esse santuário deve ser santo.

Entendeu? Assim como você é responsável pelo cuidado e limpeza da sua casa física,
também é o responsável pelo cuidado e limpeza da sua casa espiritual. Assim como o
lixo, a sujeira, a bagunça não devem estar na sua casa física, também não devem estar
em sua casa espiritual.
Vamos começar a faxina? Que tal começarmos pelo comportamento na igreja? A igreja
é a casa de Deus, onde recebemos a Sua palavra. Não é lugar de correr, brincar, comer
pipoca, mascar chiclete ou ficar conversando na hora das ministrações. É lugar de
reverência. E o que é isso? É respeito, cuidado, honra. Você gosta de alguém
bagunçando a sua casa? Correndo, pulando em cima da sua cama, jogando lixo no chão?
Pois é, nem Deus.
Você é responsável, também, para que o templo seja um lugar bonito e agradável.
Vamos trabalhar juntos?
Você é o lugar onde Deus quer estar. E está ficando cada dia mais bonito!

Fonte: Monte Sião

