
Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel em 08 de Abril de 2018 ás 18:00 Horas.

SÉRIE: CONTE COMIGO SENHOR
TEMA: O QUE QUERES DE MIM?

“Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma
fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se
apegasse a mim, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e
honra. Mas eles não me ouviram", declara o Senhor” (Jeremias 13:11)

DEUS NOS QUER POR PERTO...

“Deus criou um ser com quem pudesse se relacionar” (Mark Batterson.
Whisper: How to Hear the Voice of God)

“O anseio divino por relacionamento com o homem aparece nitidamente na
Bíblia. Deus provoca relacionamento com o ser humano” (Mark Batterson.
Whisper: How to Hear the Voice of God).

E NÓS, QUEREMOS DEUS POR PERTO?
- Gênesis 3 é apenas o primeiro capítulo de uma história de fugas.

“Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava
pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do
Senhor Deus entre as árvores do jardim” (Gênesis 3:8).

- De certo modo a presença divina nos incomoda por causa do pecado.
Fugimos de Deus porque há uma luta entre nossa carne e o Espírito.

“Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é
contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que
vocês não fazem o que desejam” (Gálatas 5:17)

“Essa guerra entre a carne e o Espírito mostra que para fazermos a vontade
de Deus precisaremos desagradar a nós mesmos várias e várias vezes e
perguntar constantemente a Deus: ‘Senhor, o que deseja de mim?’”
(Guilherme Gimenez).

ESTAR PERTO DE DEUS... SEGREDO PARA CONHECER A VONTADE
DELE

“Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma
fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se
apegasse a mim, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e
honra. Mas eles não me ouviram", declara o Senhor” (Jeremias 13:11)

- A figura é perfeita: um cinto bem justo.

- A NTLH traz a seguinte imagem:

“E, assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o
povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles



fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome; mas eles não
quiseram me obedecer” (Jeremias 13:11 – NTLH)
- Uma roupa larga, sem cinto, cairá. Já uma roupa bem justa, essa não tem
perigo de cair. A analogia é simples mas poderosa: precisamos estar
próximos de Deus, o bastante para não nos desgrudarmos Dele no sentido
de perdermos a noção de sua vontade em nossa vida.

A PERGUNTA “O QUE QUERES DE MIM” EXIGE PROXIMIDADE

- Em alguns momentos o Salmista exalta essa proximidade de Deus:

“Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus; a tua lei está
no fundo do meu coração” (Salmos 40:8)

“Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus; que o teu bondoso
Espírito me conduza por terreno plano” ( Salmos 143:10)

O QUE QUERES DE MIM?
- O desafio hoje não é dizer a Deus o que queremos, mas sim ouvir de Deus
o que Ele quer de nós. Qual foi a última vez que você fez isso?

FRASE DE ACESSO: Eu Vivo para Servir a Jesus Cristo.


