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Profeta Oséias
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A Falta de Conhecimento da Palavra

OSÉIAS 4:6

6 O meu povo foi destruído,porque lhe faltou o conhecimento;Porque tu rejeitaste
o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de
mim; e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de
teus filhos.

Introdução

Deus culpa o sacerdote e o profeta por sua falta deliberada de conhecimento. O
povo de Deus estava sendo destruído porque faltava conhecimento. Havia se
esquecido da lei do Senhor, indo após outros deuses, levantando altares e ídolos
pagãos.

Desenvolvimento

“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o Poder de Deus. ” (Mateus 22 : 29). Falta de conhecimento de quem é o
Senhor, tem destruído e deixando muitos sem esperanças. As pessoas têm sido
destruídas porque rejeitam conhecimento. O que estava acontecendo com Israel
e Judá está acontecendo com o mundo hoje.

Precisamos entender que a falta de conhecimento da palavra de Deus por uma
nação é algo que acontece de forma gradual e tem crescido ao longo de décadas
para o seu estado atual. Estamos na era de apostasia, representada pela a igreja
de laodicéia em Apocalipse 3: 14-22.

Muitos deixaram de ensinar sobre o pecado e as consequências eternas. Assim
que, hoje em dia, o povo é muito ignorante do que a Bíblia realmente diz sobre o
pecado.E sofre influências dos meios de comunicação eletrônica, jornais,revistas,
entretenimento, além das universidades, cheias de ateus e idólatras.

Conclusão

Busque a leitura e direção na Palavra de Deus e você não será destruído.
“Escondi a tua Palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.”(Salmos 119
: 11)
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APEGO A BENS MATERIAIS

Oséias 4 : 9 - 11

9 Por isso , como é o povo, assim será o sacerdote; e castigá-lo-ei segundo os
seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras.

10 Comerão mas não se fartarão; entregar-se-ão à luxúria, mas não se
multiplicarão; porque deixaram de atentar ao Senhor.

11 A luxúria, e o vinho, e o mosto tiram o coração.

Introdução

Deus faz aqui uma repreensão ao povo de Israel e aos sacerdotes por causa da
infidelidade, insensibilidade, idolatria, mentira, adúltera , mentira, adultério e
outros atos contra Deus.

Desenvolvimento

Comerão, mas não se fartarão: O alimento que não provém do Espírito , não
alimenta a alma, e com a alma faminta o homem não se satisfaz com nada,
sempre vai estar vazio, com a sensação de que lhe falta algo.

Entregar-se-ão à luxúria , mas não se multiplicarão: Luxúria (do latim luxúriae) é
o desejo passional instintivo por todo prazer sensual e erótico. Com o vazio do
coração do homem sem o Senhor ele tenta preencher com os valores desta vida,
vontade da carne, coisas que perecem com a carne.

Porque deixaram de olhar para o Senhor: Essa Palavra fala do povo de Israel,
mas hoje também o homem não tem olhado para o Senhor, por isso vive a
mesma profecia, porém sem a promessa.

Conclusão

A riqueza ou pobreza, todos precisam da graça de Deus. Pergunta-se então: O
que o senhor pode fazer por você?
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ARREPENDIMENTO E SANTIFICAÇÃO

Oséias 6:3-4

3 Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como
a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a
terra.

4 Que te farei, ó efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é
como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa.

Introdução

Os versículos de 1 a 3 são a resposta ao apelo divino para Israel se arrepender. A
confissão parece ser genuína, mas o arrependimento somente acontece no
último capítulo quando repudia a idolatria e reconhece que precisa da graça de
Deus.

Desenvolvimento

Conheçamos, e prossigamos a conhecer : A obra é dinâmica, é um ato,
acompanhado de um processo, que só termina com o arrebatamento. Por isso, a
cada momento que buscamos o Senhor, mais O conhecemos, mais O
experimentamos.

Como a alva será a sua saída: alva , desabrochar para a vida. Essa é a
esperança de todos que servem ao Senhor: alcançar a vida Eterna, nossa única
saída para as imposições do mundo.

Ele nos virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra: A chuva
serôdia é a que aparece no fim da estação própria, é como o Senhor, que sempre
nos socorre, sempre nos refrigera,quando que se acabaram os recursos.

Que te farei Efraim? Que te farei, ó Judá? Podemos ver duas situações
diferentes, uma de poder, e outra de fragilidade, não importava a força de Efraim,
diante do Senhor , seu poder era reputado a nada, igual a Judá sem defesa.
Todos iguais.

Conclusão

A riqueza ou pobreza , todos precisam graça de Deus. Pergunta-se então: O que
o Senhor pode fazer por você?
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Semente para o Fruto

Oséias 10:12

12 Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia;lavrai o campo de
lavoura; porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça
sobre vós.

Introdução

Israel só tinha uma esperança para escapar do juízo de Deus: era se arrepender
e buscar o Senhor.

Desenvolvimento

Semeais para vós em justiça: Somos justificados diante do Senhor por Jesus, que
com seu sangue nos comprou. Por isso, a semente que devemos utilizar deve ser
Jesus. Para que nasça o fruto é necessário que a semente morra, e Jesus morreu
por ,para que tivéssemos vida, e pudéssemos produzir frutos.

Ceifai segundo a misericórdia: Fomos chamados para ceifeiros do ceara do
Senhor. Por isso , a misericórdia a nós dispensada, é experiência para ser
transmitida aos que ainda não conhecem o Senhor. Ceifar é evangelizar.

Lavrai o campo de lavoura: Lavra é preparar o coração, como árvores frutíferas,
coração que produz frutos do Espírito, amor,benignidade...precisamos desses
frutos.

Porque é tempo de buscar o Senhor vós: Estamos nos últimos tempos. É o
momento de definição. É o momento de buscar santificação, “eis a ai do aceitável
do Senhor”. (IICo 6:2)

Até que venha e chova sobre vós : Jesus voltará, e então estaremos com ele
para toda eternidade. E choverá sobre os que realizam a sua obra, o refrigério, e
o alívio.

Conclusão

Estamos numa batalha, trabalhando na Obra do Senhor, até o dia em que ELe
nos chama para o refrigério da glória.
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Somente o Senhor é Deus

Oséias 13:4-5

4 Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito;portanto não
reconhecerás outro deus além de mim, porque não há Salvador senão eu.

5 Eu te conheci no deserto, na terra muito seca.

Introdução

Foi o Senhor quem o resgatou do Egito e proveu para ele no deserto todo
sustento, mas Israel havia se esquecido do Senhor e ido atrás de ídolos. Agora
era repreendido.

Desenvolvimento

Não reconhecerás outro deus além de mim: ”Eu sou o caminho a verdade e a
vida, ninguém vem ao Pai senão por mim”.Qualquer coisa que colocamos como
prioridade, antes do Senhor é não reconhecer o Senhor como único Salvador.
Como Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas (Gn
25:34).Hoje, o homem tem trocado o Senhor por pouca coisa, bens
materiais,prazeres carnais, etc. Esquecendo-se que um sacrifício foi feito para
que ocorresse Salvação , liberdade, para que o Senhor pudesse ser prioridade na
vida do homem, para isso, bastando apenas o homem ser obediente ao seu
criador.

Eu te conheci no deserto, em terra muito seca: Não é apenas uma terra seca,
é uma terra muito seca. O mundo é uma terra sem vida, seca. O homem, no
mundo, é incapaz de produzir fruto para Vida eterna, apenas frutos que parecem
nesta vida. É desta terra que o Senhor quer tirar o homem, e mantê-lo fora e ir
para terra que mana leite e mel.

Conclusão

Devemos sempre lembrar que o Senhor nos tirou do Egito (mundo) e não quer
que esqueçamos o seu livramento diário.
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O convite para Salvação

Oséias 14:1-3

1 Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus; porque pelos teus pecados tens
caído.

Pelos teus pecados tens caído.

2 Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor; dizei-lhe Tira toda a
iniquidade, e aceita o que é bom ; e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos
nossos lábios.

3 Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e à obra das
nossas mãos já não diremos mais: Tu és o nosso deus; porque por ti o órfão
alcançará misericórdia.

Introdução

Israel é chamado a se arrepender e recebe até as palavras de confissão para
usar nesse dia vindouro. Os pecados mencionados são a confiança na assíria,
nos cavalos do Egito e na idolatria. O povo reconhece Deus como única
esperança.

Desenvolvimento

O grande desejo de Deus é resgatar o homem do pecado e levá-lo a viver em sua
presença.

O homem se distanciou do Senhor através da desobediência.

O Espírito Santo está fazendo um convite ao homem que deseja uma vida melhor
(eternal): encontrarás a paz e a alegria para sua alma se converter (mudança de
vida), abandonar o mundo.(não vivo mais eu...).

O Senhor pode tirar o homem de sua vida de sofrimento e angústia, só que para
isso é necessário se converter ou seja arrepender-se dos pecados.

Conclusão

Hoje o Senhor faz este convite ao homem, para se converter e aceitá-lo para uma
nova vida.
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Enxada e Foice em Espada e Lança

Joel 3:10

10 Forjai espadas de vossas enxadas, e lanças das vossas foices; diga o fraco:
Eu sou forte.

Introdução

Fala da restauração de Israel após a perseguição das nações. Isto se dará no fim
da grande tribulação. As armas militares das nações gentias não serão
suficientes para protegê-las do juízo de Deus. Elas são exportadas, portanto, a
forjar espadas das suas enxadas e lança das suas foices.

Desenvolvimento

Profeticamente, a Igreja utilizou os instrumentos daqueles que lavram a terra:
Enxada e Foice. Agora, o momento exige uma mudança radical, transformando
os instrumentos de trabalho em instrumentos de guerra.

Enxada - transformada em espada , que luta corpo a corpo.

Foice - transformada em lança que luta a distância.

Lança - para discernir os pensamentos(Palavra Revelada ).

O campo já foi trabalhado e plantado no decorrer destes dois mil anos de
existência da Igreja. Agora é necessário proteger o campo por causa dos frutos
(maduros).

A troca de instrumentos de ação é fundamental, porque também é uma Troca de
mentalidade.

É necessário fogo, bigorna e martelo. A luta agora não é mais para os covardes,
acomodados, fracos e medrosos. É para valentes: “Diga ao fraco: Eu sou
forte”Joel 3:10.

Conclusão

O tempo é de decisão porque o homem está cercado, sem direção.

O campo está sendo disputado por forças que querem destruir a grande colheita.
Porém, o Espírito Santo tomou a frente desta batalha e tem suscitado os seus
valentes com instrumentos de guerra para proteger o campo.

Nada poderá deter a grande operação do Espírito Santo.
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Vale da Decisão

JOEL 3:14

14 Multidões, multidões no vale da decisão; porque o dia do SENHOR está perto,
no vale da decisão.

Introdução

Vale da decisão, Vale de Jeosafá ou Vale de Jezreel significa o “Senhor
julga”.Fala da restauração de Israel e perseguição das nações. Isto se dará no fim
de grande tribulação.Deus tinha um juízo contra seu povo pela rebeldia,mas não
dava lugar a que as nações as tratassem desumanamente.Mostra que os judeus
verão a vitória sob o comando do messias.

Desenvolvimento

Multidões, multidões! São milhares de milhares; milhões;milhões e milhões de
pessoas indecisas, mundo a fora.

E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida; salvai-os, arrebatando-os do
fogo;(Jd 22-23a).

Multidões! Decidam-se, pois o Dia do SENHOR está perto!Todos os dias temos
que tomar decisões, desde as mais simples às mais complexas na vida espiritual
e material.

Na profecia do profeta Joel estão incluídos fatos e ocorrências históricas e
proféticos relacionados também aos dias em que vive o profeta e os últimos dias
da Igreja.

Nossas decisões são extremamente importantes pois elas mudarão o curso de
nossas vidas. Nossa vida é determinada pelas escolhas que fazemos. Há uma
corrida atrás das multidões, suas opiniões, modas, tendências.Existe uma grande
multidão no vale da decisão não hesite a sua escolha! Escolha Deus! Escolha
Jesus e tenha Salvação para sua alma, nesta hora, num mundo de indefinições,
nas famílias, jovens, na sociedade. Tome sua decisão por Jesus. Ele lutará por
você.

Conclusão

Tome hoje a sua decisão (Js 24.15 - Hoje decidam a que ireis servir! Baal ou o
SENHOR?  Eu e minha casa, serviremos o SENHOR) Livre arbítrio. Decida: vida
ou morte eterna.
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PREPARO PARA ENCONTRAR COM DEUS

AMÓS 4:12

12 Portanto, assim te farei, ó Israel! E porque isso te farei. prepara-te, ó Israel,
para te encontrares com o teu Deus.

INTRODUÇÃO

Deus convida o povo rebelde de Israel que sofreu vários juízos de Deus: falta de
pão, gafanhotos, peste, guerras e nem assim se arrependeu. Portanto, só resta
se preparar para o encontro com Deus. Assim vive o homem de hoje.

DESENVOLVIMENTO

Um dia, nós nos encontraremos com Deus. Isso é uma realidade que não
podemos negar. A questão é: Você está preparado para esse encontro?

O preparo para o encontro com Deus requer santificação: "Santificação, sem a
qual ninguém verá a Deus;" (Heb 12: 14).

O que é santificar-se? E estar separado do mundo e se entregar ao Senhor e
fazer a sua vontade.

O que santifica o homem? A Palavra, dons, oração, jejum, enfim, os meios de
graça.

O que devo fazer para estar verdadeiramente preparado para encontrar com
Deus ?

1.Ouvir e praticar a Palavra: Luc 6:48 - Homem prudente.

2.Confessar Jesus como Senhor: "Porque, se com a tua boca confessares a
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, serás salvo" (Rm 10;9).

3-Obedecer- "Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa
obedecer a Deus do que aos homens." (Atos 5: 29), entre outros.

4-Vigiar -"Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito
está pronto, mas a carne é fraca."(Mat 26 : 41)

CONCLUSÃO

Nós precisamos estar preparados para o encontro com Deus. Não sabemos o dia
nem a hora.
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CULTO ESTRANHO

AMÓS 5:1-3

21 Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me
exalam bom cheiro.

INTRODUÇÃO

O culto no Velho Testamento era um ritual litúrgico, onde todas coisas
funcionavam dentro de um padrão técnico, onde existiam o cordeiro, sacerdote,
templo, levitas e o povo vinha e se reunia. A ideia do povo que vinha para o culto,
era de que Deus ia ficar profundamente agradecido a eles por estarem ali.

DESENVOLVIMENTO

Vemos a ideia que o culto idólatra e outros têm , que Deus está muito satisfeito
com o homem , porque ele foi ao culto. Nós que precisamos e não o Senhor de
nós.

Era um culto estranho, não tinha a presença do Senhor.

Quando o culto não alcança o seu objetivo.

1) Ausência da fé. Quando não se vê resultado é porque o culto falhou, não há fé.

2) Ausência da alegria do Espírito. O Espírito Santo opera na Igreja, no corpo, e o
sinal desta bênção é a alegria do Espírito."Porque o reino de Deus não é comida
nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo."(Rm. 14:17).

Quando o culto alcança o seu objetivo e agrada a Deus.

1) O culto precisa ter um conteúdo profético com dons.

2)Ter Santidade- Sem santidade não tem culto.

Ex.: Uma pessoa faz coisas inconvenientes, como brigas no lar ou trabalho, e vai
pregar e profetizar na igreja.

Ter gratidão - pessoas gratas pois foram curadas, houve portas abertas pela
salvação, etc.

CONCLUSÃO

Com a santidade e gratidão o culto é maravilhoso.
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JUÍZO E JUSTIÇA

AMÓS 5-24

14 Corra porém o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro Impetuoso.

INTRODUÇÃO

Embora Israel trouxesse sacrifícios e ofertas durante as festas, o Senhor rejeitaria
tudo aquilo pois vivia na perversidade. Deus prefere a justiça ao ritualismo.

DESENVOLVIMENTO

Corra porém o juízo como as águas: O homem está acostumado a ouvir sobre
um Deus que opera somente a misericórdia.

Porém o Deus vivo e verdadeiro é um Deus de misericórdia, mas também de
juízo. O juízo do Senhor está na Palavra, que é viva e eficaz, que penetra no
mais profundo de nossa alma. Esta Palavra salva, liberta, cura, mas também
condena, e a condenação é a morte pelo pecado, "O salário do pecado é a morte"
(Rm 6:23), mas diz também que o Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso,
essa é uma obra viva, que corre como as águas, uma obra de renovo, de
aperfeiçoamento, uma obra com um projeto a ser cumprido, cuja conclusão se
dará com o arrebatamento.

E a justiça como o ribeiro impetuoso: Impetuoso significa também, arrebatado.
E o ribeiro impetuoso que opera justiça em nossas vidas, é o Espírito Santo, o
ribeiro que procede do trono do Senhor, corta o deserto, irriga a terra seca, traz a
justiça comprada pelo Senhor Jesus, para nos justificar diante de Deus.

CONCLUSÃO

Deus quer resgatar o homem do juízo vindouro, e este resgate é feito através da
Morte e Ressurreição de Jesus para aqueles que o aceitam.
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FOME DA PALAVRA

AMÓS 8:11

11 Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei fome sobre a terra;
não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR.

INTRODUÇÃO

O profeta Amós passa agora da profecia do momento que vivia para os dias finais
neste mundo - dupla referência profética.

DESENVOLVIMENTO

A alma faminta não se alimenta de dinheiro, vaidade, riqueza, não se compra
cura, saúde, paz. Tudo isso é dádiva de um Deus de amor. A fome será de ouvir
a Palavra de Deus. A Igreja Fiel terá os celeiros cheios da Palavra de Deus. Na
saída do Egito, Israel não teve falta de pão ou água, pois Deus supria com maná
e água Que dessedenta, tipo de Jesus.

Em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, de
ouvir a Palavra do Senhor: Estamos nos últimos tempos, e fome e sede estão
presentes no mundo, cumprindo a profecia Jesus é o pão da vida, e é a água
viva, que sacia a fome e mata a sede do espírito. O pão bom, é o pão fresco,
assado na hora.

CONCLUSÃO

Jesus também deve estar sempre presente em nossas vidas. Não podemos viver
de experiências passadas. Pão velho mata a fome da carne, mas não sacia o
Espírito. Jesus é este pão e água que saíam nesta hora, a fome da alma do
homem. Sem Ele, o homem permanece com fome e sede.
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JULGAMENTO DE EDOM PELO ORGULHO

OBADIAS 1:3

A soberba do teu coração te enganou como o que habita nas fendas das rochas,
na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derrubará em terra?

INTRODUÇÃO

Obadias profetizou a invasão e destruição de Edom por causa da sua soberba.
Edom, cuja cidade principal era Selá ou Petra, estava encravada nos rochedos
com montanhas de 1800m, enquanto Israel 700m acima do nível do mar se
orgulhava, vivia ao sul do Mar Morto. Apesar dos edomitas considerarem a cidade
invencível, o Senhor prometeu derrubá-la de seu ninho entre as estrelas.

Edomitas olharam com prazer a queda de Jerusalém e organizaram grupos de
extermínio para matar Israelitas que escaparam. Por esta crueldade, também
foram destruídos. Foram os Edomitas expulsos do seu país pelos Nabateus.

DESENVOLVIMENTO

O termo "pode ser empregado de maneira errada tanto como sinônimo de
soberba e arrogância quanto para indicar dignidade ou brio''. Edom era orgulhoso
de sua situação privilegiada nas altas montanhas. Os inimigos para chegarem até
ele tinham que passar por verdadeiros corredores da morte. O orgulho nos
engana, o povo de Edom foi enganado pelo orgulho próprio. O Orgulho engana a
muitos hoje em dia. O orgulho faz com que pessoas tenham um conceito acima
do real, acerca de si mesmos e pode se instalar no coração daqueles que estão
procurando fazer a vontade de Deus. O orgulho é um dos perigos do povo
evangélico, em se achar superior aos outros. Outro perigo é que o orgulho
transmite um sentimento de falsa segurança. Os edomitas diziam: " quem nos
deterá na terra!" Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino
dos céus. (Mateus 5.5) sou manso e humilde (Mat 5.11).

CONCLUSÃO

Não há lugar para orgulho na vida do servo. Olhemos para Jesus,nosso modelo e
vivemos uma vida de humildade.
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O DIA DO SENHOR ESTÁ PERTO

OBADIAS 1:15

15 Porque o dia do SENHOR está perto, sobre todos os gentios;como tu fizeste,
assim se fará contigo; a tua recompensa voltará sobre tua cabeça.

INTRODUÇÃO

O dia do Senhor é um termo peculiar aos profetas para indicar o dia do juízo de
Deus. Aqui, o termo provavelmente se refere ao momento em que Deus julgará
todas as nações, incluindo Edom, que havia contribuído para a destruição de
Judá.

DESENVOLVIMENTO

O dia do Senhor é um dia especial que é precedido pelo derramar do Espírito
Santo, preparando os fiéis do Senhor para o arrebatamento e a volta do Senhor
com a Igreja.

O texto que mostra como viria o juízo sobre Edom, virá o juízo de Deus sobre o
mundo. Os sinais proféticos desta hora mostram a hora final que vivemos.

Mateus 24:5-8 nos dá algumas indicações importantes para que possamos
discernir a aproximação do fim dos tempos: “Porque muitos virão em meu nome,
dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de
rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo
aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e
reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares.
Mas todas estas coisas são o princípio de dores." Um aumento de falsos
messias, um aumento de guerras e aumento de fome, pragas, desastres naturais:
estes são "sinais” do fim dos tempos. Mateus 24:4).

CONCLUSÃO

A Igreja diz :MARANATA ! ORA VEM SENHOR JESUS.

MENU



Profeta Jonas
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ORAÇÃO DE JONAS

JONAS 2:1-2

1 E OROU Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe.2 E disse: Na
minha angústia clamei ao SENHOR, e ele me respondeu; do ventre do inferno
gritei, e tu ouviste a minha voz.

INTRODUÇÃO

Jonas foi um profeta do reino do norte de Israel durante o reinado de Jeroboão
II(II Rs 14:23). Foi chamado por Deus para advertir Nínive, capital da Assíria,
concernente ao juízo divino que estava para vir em função de seus pecados.
Israel odiava os assírios e considerava ameaça à sua sobrevivência, jonas tentou
fugir da missão de evangelizar Nínive. Houve uma tempestade no mar e
descobriram que era devido à sua desobediência a Deus e assim é lançado no
mar. A tempestade acalma e ele vai parar no ventre de uma baleia (Mat 12:40).

DESENVOLVIMENTO

No ventre do peixe começam suas aflições, angústias para que Deus o socorra e
Deus ouve sua oração. Mostra o poder da oração do servo que reconheceu o seu
pecado e agora pede socorro ao Senhor com seu coração sincero, e o Senhor
responde. Ninguém consegue fugir da presença do Senhor seja qual for a
distância, porque não há distância para o Senhor. Vimos a situação de Jonas
dentro do ventre do peixe, quem sabe um mau cheiro, talvez pouco oxigênio, uma
situação muito difícil. Ali, Jonas derramou o seu coração ao Senhor, numa oração
de arrependimento, de súplica, de um necessitado. Ele recorreu ao Senhor
através da oração. Ali, Jonas só se colocou diante do Senhor com uma oração
porque sabia que só o Senhor podia tirá-lo daquela situação.

CONCLUSÃO

O Senhor está sempre pronto para ouvir as nossas orações, nos socorrer e
atender de acordo com a Sua vontade.

MENU



AS SEIS DESCIDAS DE JONAS

JONAS 1-3

3 Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Társis. E
descendo a Jope, achou um navio que ia para Társis; pagou, pois, a sua
passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Társis, para longe da
presença do SENHOR

INTRODUÇÃO

O homem, quando desobedece, cai. "Obedecer é melhor que sacrificar e a
rebelião é como pecado de feitiçaria”. Pediram para Neemias descer. Intentaram
fazer-lhe mal e queriam que Jesus descesse da Cruz.

DESENVOLVIMENTO

- 1 Descida: Desce para Jope - Foge da presença do Senhor, sai da bênção e
vai para o nível do mundo. Passa a aceitar o que é do mundo (práticas, condutas,
modismos, etc).

- 2 Descida: Desce para o navio - Obra pessoal, passando a fazer o que é de
sua vontade.

- 3 Descida: Desce ao porão - O porão é um lugar escuro onde se perde a visão
das coisas de Deus. Lugar de sujeira, o pior lugar. Is. 45:19 O Senhor não fala em
lugares escuros.

- 4 Descida: Dorme - Não ames o sono..." Prov. 20:13. Estava sem consciência
da sua situação. Não vigia. Conforma-se, dominado pelo pecado. Deus fala ao
homem de pé.

- 5 Descida: Desce ao mar - Depois de tudo, o próximo passo é o mundo. Tem
contato direto com o mundo. Perde a bênção.

- 6 Descida: Desce ao ventre do peixe - Dominado pelo homem, volta a ser
carnal. Torna-se escravo do pecado.

CONCLUSÃO

Não tem discernimento, envolvido pela carne, adversário. - Clamor pelo Sangue
de Jesus é para as horas de angústias. Deus está pronto a nos socorrer na nossa
sinceridade.
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O PIOR DOS INIMIGOS

MIQUEIAS 2:8

8 Mas ontem, se levantou o meu povo como inimigo; de sobre a homens que
voltavam da guerra, vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros,
como homens que voltaram da guerra.

INTRODUÇÃO

O Povo de Israel havia se tornado inimigo de Deus por causa de seus pecados.
Pessoas roubavam roupas e capas dos pacíficos e expulsavam das casas as
mulheres com seus filhos e as pessoas deveriam ir embora pois a terra estava
contaminada com imundícia. Qualquer falso profeta que favorece o consumo de
vinho e bebida forte seria logo aceito pelo povo.

DESENVOLVIMENTO

VEJAMOS A TRISTE ACUSAÇÃO:

1-Era seu povo "meu povo". Deus tem inimigos em número suficiente, sem que
seus próprios amados se tornem tais. É horrível a ingratidão e traição que os
eleitos se rebelam.

2-Levantam-se "como inimigo". Amigos desleais ferem-se agudamente e
muitas vezes são mais cruéis que os outros. Na realidade, é cruel que os
favorecidos se ergam como inimigos.

3-"Ontem”, o pecado era recente, a ferida estava sangrando, a ofensa, era
extrema. Tinham a inclinação má, obstinação.

4-Tinham agido assim maliciosamente. Procuravam brigar com aqueles que
"não pensam em guerra", Deus deveria receber nosso amor, mas nós voltamos
contra ele, sem causa.

5-Seu mundanismo, sua descrença, sua heresia, sua profanidade, sua
mornidão, são perigos para esta hora.

CONCLUSÃO

No caso de cristãos autênticos, advirão a eles pesados castigos e humilhações
(Lv 26:23-24), mas no caso de meros professantes em breve virão o abandono da
profissão, a imoralidade e maldade.
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CAMINHO DA SALVAÇÃO

MIQUÉIAS 2:10

10 Levantai-vos, e ide-vos, porque este não é lugar de descanso por causa da
imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme.

INTRODUÇÃO

Havia uma dura palavra do Senhor sobre Israel que deveria ir embora, pois a
terra estava contaminada com imundícia Tornaram-se inimigos de um Deus que
sempre foi seu amigo,

DESENVOLVIMENTO

Olhando o lado profético, podemos dizer:Levantai-vos e andai : Jesus é o único
caminho. O homem não pode ficar à beira do caminho, não pode se acomodar.
Essa Obra não para, é dinâmica.

O cego de Jericó estava à beira do caminho(Mc 10:46), o coxo da porta formosa
estava à beira do caminho (At 3:2).Porque não será aqui o vosso descanso: O
caminho que percorremos com Jesus tem como destino a Eternidade. Jesus
morreu na cruz para ir nos preparar um lugar na eternidade (Jo 14:2), aqui neste
mundo não há lugar para um servo do Senhor.

Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente: O pecado
corrompe o homem, destrói sua vida, o afasta cada vez mais do Senhor. A
medida que se para ou se perde no caminho, perde-se o contato com o Senhor,
distancia-se, pois. Ele não para neste mundo. E longe do Senhor, perde-se a
identidade de servo- Nosso descanso é na Eternidade e para chegar lá, não
podemos parar.

CONCLUSÃO

Deus deseja que o homem esteja de pé para ouvir a sua voz pronto para seguir o
caminho da sua orientação.
MENU



TE ENFADEI?

MIQUÉIAS 63 O Povo meu, o que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica
contra mim.

INTRODUÇÃO

Deus relata como usou de bondade para com seu povo, libertando-o do Egito e
impedindo que Balaque e Balaão o amaldiçoassem. Uma exclamação
comovente, “povo meu”. Usada pelo Deus eterno, é o grito da tristeza, é o apelo
do amor.

DESENVOLVIMENTO

O amor divino deseja ardentemente a reconciliação do rebelde, por sua leal
afeição. Fato doloroso Te enfadei”? Israel agia como se estivesse cansado de
Deus. Cansado de servir o Senhor. Baal e Astarote estavam na moda e Deus foi
desprezado. Estava enfadado de sua adoração. Sacerdote, sacrifício e o lugar
santo, tudo foi desprezado. A que amor extraordinário, o próprio Deus se submete
a julgamento. O que tenho feito? Se estamos entediados ou cansados do nosso
Deus é por causa da nossa obstinação, imaginação, débil amor e falta de
santidade.

A mensagem que Deus deseja que os cristãos transmitam ao mundo é a de que o
caminho da obediência é um caminho de cidade. Temos que mostrar aos homens
que a vida de transgressão dos princípios divinos é uma vida de amargura, de
Arteta e de morte, mas, se como cristãos vivemos uma vida de amargura e
tristeza, qual será então o privilégio de ser cristão?

O cristianismo nunca pode ser uma experiência massacrante de Ela `` isto" e
"não faz aquilo". O cristianismo tem que ser uma experiência agradável de andar
com uma pessoa que se ama. O Que significa a vida cristã para você? Obedecer
aos mandamentos para alcançar a Salvação ou viver alegre e com amor por
Jesus?

CONCLUSÃO

O Senhor nunca nos abandona. O Amor não gosta de ser esquecido. Deus
insiste com os rebeldes como um pai insiste com os queridos que se desviaram.
Ele tenta trazê-los de volta. Não se afaste do Senhor, busque-o para sua vida.
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O INIMIGO SE ALEGRA COM A QUEDA

MIQUEIAS 7:8

8 Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído,
levantar-me-ei se morar nas trevas, O SENHOR será a minha luz.

INTRODUÇÃO

Somente o Senhor é digno de confiança. O remanescente fiel adverte os inimigos
que não se alegrem demais, pois, embora calamidade seja resultado de pecados,
o Senhor restaurará seu povo, para assombro dos inimigos de Israel. A principal
ameaça contra Israel e Judá na época de Miquéias era a Assíria.

DESENVOLVIMENTO

Quando diz:" o inimiga minha", Importante saber quem é a inimiga da nossa alma
( a serpente do Éden). "Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei". A Salvação do
Senhor em sua vida lhe garante esse levantar. Essa declaração silencia a maior
arma da inimiga. Por isso, o profeta declara "não te alegres a meu respeito",
mesmo a inimiga sabendo do passado e talvez até mesmo do presente, de falhas
e fraquezas. O profeta espera confiante num futuro diferente.

O profeta desmascara a inimiga com esta palavra: "se morar nas trevas, o Senhor
será minha luz". O plano da inimiga seria fazer com que o profeta morasse em
trevas. Jesus é a luz que ilumina nosso caminho quem cuida estar em pé, olhe
não caia" (1 Cor 10:12).

O homem tem suas falhas e cai devido a seu próprio caminho, mas o levantar é
de Deus que vai até ao homem para socorrê-lo. Muitas vezes tem aquele que se
alegra na situação daquele que caiu no pecado, porque anteriormente tinha
problemas, mas Deus não se alegra com os que pensam e fazem assim porque
cair é de depois também foram derrotados. homem. Os inimigos que se
alegraram com a derrota de Israel.

CONCLUSÃO

Lembre-se sempre de que Deus está pronto a perdoar-nos Fei pom isto que Ele
enviou seu filho Jesus para nos erguer do pecado.
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O DESTRUIDOR ESTÁ DIANTE DE TI

NAUM 2:1 - O DESTRUIDOR subiu contra ti. Guarda tua fortaleza, vigia o
caminho, fortalece os lombos, reforça muito o seu poder.

INTRODUÇÃO

Destruídos são os babilônicos cercando Nínive. E proposta aos moradores de
Nínive para se prepararem para a batalha.

DESENVOLVIMENTO

Profeticamente para a vida do servo podemos dizer: o destruidor está já adiante
de ti: "O inimigo veio para matar,roubar e destruir” (Jo 10:10). Está furioso, hora
de vigilância.

Guarda tu a fortaleza: A fortaleza é o nosso coração, morada de Espírito Santo,
o templo de Deus. Jerusalém e seus muros.

Observa o caminho: O caminho é Jesus, Ele deve ser o alvo, sem olharmos
para direita ou esquerda (Num 20:17).

Esforça os lombos: "Tendo cingido os vossos lombos com a verdade."(Ef 6).É
proteger. A verdade é a Palavra de Deus.

Fortalece muito o teu poder: O poder na vida do servo é a operação do Espírito
Santo, Pela santificação somos fortalecidos.

Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó: Nossa excelência está
em caminhar com Jesus.

Os escudos dos seus valentes estão vermelhos: "O escudo vermelho é a fé
no sangue de Jesus, que nos liberta.

Os homens, valorosos escarlates: Todo servo do Senhor, hoje, é um homem de
guerra, que está em constante luta.

Os carros, como fogo de tochas, no dia da preparação: O fogo fala do Espírito
Santo e o dia da preparação, da santificação.

E as lanças se sacudir terrivelmente: A lança fala da Revelação, a arma que
atinge a distância.

CONCLUSÃO

Temos que estar preparados, mas a batalha é do Senhor.

MENU



PREPARO PARA BATALHA

NAUM 3:14

14 Tira águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo, e pisa o
barro, pega a forma para os tijolos.

INTRODUÇÃO

Apesar dos preparativos para impedir o cerco (armazenamento de água e
fortificar as fortalezas com tijolos novos), Nínive seria destruída pelos babilônicos.
Uma das táticas de guerra usadas pelos exércitos era o cerco. As cidades se
protegiam.

DESENVOLVIMENTO

Profeticamente para a vida do servo podemos dizer:

Tira a água para o cerco ...- Dias difíceis já começaram no mundo. Nós
precisamos tirar água, isto é, tomar a Palavra Revelada para, através dela,
subsistir espiritualmente ao cerco por que passa o mundo e permanece de pé na
caminhada.

Fortifica as tuas fortalezas ... - As nossas fortalezas são as armas espirituais
que o Senhor nos tem dado: os Meios de Graça.

Entra no barro e pisa a massa - Apesar do cerco e das tribulações, a Igreja
precisa estar servindo, ela não pode estar assustada, parar de trabalhar, pois
muitas vidas precisam ser salvas. Entrar no barro e pisar a massa são atividades
que fazem parte do processo de fabricação de tijolos. Isto se refere à
evangelização. O homem é como o barro endurecido, que precisa ser tratado
com a água (Palavra Revelada) para amolecer seu coração e servir ao propósito
do Senhor.

Toma a forma para os ladrilhos - Depois que o barro é amolecido e pisado,
precisa ser moldado conforme a forma, para adquirir as dimensões do padrão que
é de Deus e nós somos ladrilhos ou tijolos que serão usados na construção da
Obra do Senhor.

CONCLUSÃO

Para que resistamos ao cerco pelo qual passa o mundo, precisamos eterna, com
o arrebatamento da Igreja. estar vivendo todo este processo, até que venha a
nossa redenção.
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Profeta Habacuque
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MOMENTO FINAL

HABACUQUE 2:2

Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna bem legível
sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo.

INTRODUÇÃO

Escreve a visão", respondeu o Senhor a Habacuque, de tal forma que a possa ler
até quem passa correndo, A visão se refere a queda da Babilônia e à restauração
de Judá.

DESENVOLVIMENTO

Deus tem mostrado sinais nesta última hora para que todos vejam e não se
enganem que o momento é final Esta profecia também é uma resposta de Deus
ao seu servo Habacuque. Em muitos momentos, esteve aflito por causa do
silêncio divino e agora o Senhor, bondosamente, fala com ele. Perceba que a
profecia começa dizendo: "Então o Senhor me respondeu". Deus jamais vai
deixar de ouvir e responder às aflições dos seres humanos. A dificuldade está na
maneira como encaramos as respostas que Ele dá. Muitas vezes nos rebelamos
contra Deus porque queremos que Ele responda da forma como imaginamos ser
a melhor.

Mas devemos confiar que a melhor maneira, a melhor resposta, é a ele! Então o
Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e toma-a bem legível sobre
tábuas, para que a possa ler o que está correndo passa: Nestes últimos tempos,
o Senhor tem se revelado cada vez mais aos seus servos. Com todo o dinamismo
da obra, com toda a pressa do Senhor em resgatar o seu povo, Ele tem
derramado os dons espirituais, não deixando faltar a direção. O homem comum
não tem tempo para o Senhor, mas o servo está sempre atento (AGEU 1 : 2 a 8).

CONCLUSÃO

O Senhor tem pressa porque falta pouco tempo para o momento do fim.
MARANATA! O SENHOR JESUS VEM.

MENU



A FÉ

HABACUQUE 2:3-4

3 Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim,
e não enganará, se tardar, espera-o, porque 4 Eis que a sua alma está orgulhosa,
não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá.

INTRODUÇÃO

Há uma esperança do povo Judeu de ver a Cristo vindo à terra para subjugar os
inimigos, eliminar todas as transgressões de seu reino e instalar seu reinado
glorioso, tornando Israel o líder das nações, uma vez que Cristo seria líder da
nação judaica. O rei da Babilônia, por causa da sua soberba, foi condenado à
morte. O remanescente de Israel viverá pela fé. Fé é direção do Espírito.

DESENVOLVIMENTO

Habacuque entendeu que Deus não falha, e Ele faz cumprir Sua

Palavra no tempo determinado. Uma das coisas mais difíceis para Nós temos que
esperar.

O profeta Habacuque, já no Velho Testamento, não só prenuncia Jesus como fé,
mas também falava de sua vinda ao mundo, e que só Jesus poderia justificar e
dar vida ao homem. O povo estava descrente e rejeitava a Palavra de Deus, não
confiava mais nas promessas, andava segundo a sua própria direção, fazendo
suas próprias escolhas, tendo assim como recompensa o castigo, ou seja, a
morte. O homem sem fé (sem Jesus), não tem vida, pois perde o direito de ser
justo, porque é só pela fé que podemos ser justificados e ter a vida e assim
sermos livres da morte. Nós, servos de Deus, estamos confiantes nesta fé,
crendo que só.

CONCLUSÃO

Esta fé (Jesus) poderá levar-nos à Vida Eterna. Hoje, o homem só é justificado se
alcançar e perseverar nesta fé (Jesus) que é o seu justificador, que poderá levá-lo
a Deus e dar-lhe a Vida Etema.
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CALA-TE( NÃO DÊS LUGAR À RAZÃO)

SOFONIAS 1:7

7 Cala-te diante do Senhor DEUS, porque o dia do SENHOR está perto; porque o
SENHOR preparou o sacrifício, e santificou os seus convidados.

INTRODUÇÃO

O Senhor preparou o sacrifício. Judá é a vítima e os babilônicos são os
convidados. Deus castiga Judá por suas práticas idólatras e por violência e
engano.

DESENVOLVIMENTO

O lado profético deste texto podemos ver: Calar diante do Senhor - é não dar
lugar à razão, com temor para não perder a bênção que se aproxima. Porque o
dia do Senhor está perto - é o momento em que somente aqueles que guardam a
profecia, através da Palavra, têm no Coração este desejo, que é a vitória, o
arrebatamento. Porque o Senhor preparou o sacrifício - a Igreja entendeu esse
sacrifício.

A morte do Senhor Jesus, guardada com seu grande ministério, seu gesto
maravilhoso, entregando-se à morte de cruz, aniquilando-se a si mesmo,
simplesmente por amor a uma Igreja que se dispôs a entender e valorizar esta
“Revelação". E santificou os convidados - fomos chamados nesta última hora
para aplicarmos este projeto em nossas vidas, separados em santificação para
participar como convidados ilustres, guardados como herança pelo Sangue de
Jesus.

CONCLUSÃO

O Senhor está apressando uma Obra nesta última hora de preparo da sua Igreja,
santificando-a e separando-a deste mundo para tomar posse como herdeira do
reino.
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O DIA DO SENHOR

SOFONIAS 3:12

12 Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; e eles confiarão no nome
do Senhor.

INTRODUÇÃO

O texto 3:10-13. mostra o dia do milênio. Os gentios trarão a Israel os judeus
dispersos como sacrifícios ao Senhor. Os perversos que exultam na sua soberba
serão exterminados de Judá, de maneira que não haverá quem espante os
restantes de Israel. Restarão apenas os modestos e os humildes, gente que
confia no nome do Senhor e que vive em retidão.

DESENVOLVIMENTO

Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; eles confiarão no nome do
Senhor.

Povo humilde - que ouve muito e é de pouco falar aceita correção.

Assimila a Revelação - atende à Revelação. Que se apressa a atender à
Revelação do Senhor.

Que não questiona ( não se rebela). Preocupa-se em servir. Povo pobre- Vive
na dependência do Senhor - sabe que é necessitado e confia no Senhor. Busca
incessantemente a face do Senhor porque é necessitado.

O pobre (material ) depende de favores, mas o povo de Deus vive da misericórdia
do Senhor.

Vive do amor imensurável do Pai - A graça lhe basta. Confiarão no Senhor - Só
confia quem conhece - Deus conhece o Seu povo e dele é conhecido.

Conhece - fala e vive só um nome - Trindade. Sabe que o Senhor nunca o
deixará. Confia na promessa - espera a volta de Jesus.

CONCLUSÃO

"Eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim.' (Sal 40:17).
Temos o cuidado do Senhor.
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RECONSTRUÇÃO DO TEMPLO

Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o
tempo, o tempo em que a casa do SENHOR deve ser edificada. AGEU 1:2

INTRODUÇÃO

No ano do rei medo-persa Dario, o Senhor repreendeu o povo de Judá pelo
atraso na construção do templo, enquanto fazia luxuosas casas forradas para si
mesmo. Como resultado, até o reinício da construção teria seca, falta de alimento
e pobreza.

DESENVOLVIMENTO

Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser
edificada, o homem tem dedicado o seu tempo em realizar seus projetos e
esquecido de Deus. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas
estucadas, e esta casa ficará vazia? Homem cheio de projetos e coração vazio.

Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos: "Há caminho que ao
homem parece reto, mas o fim é a morte." (Prov 14:12)

Semeais muito e recolhido pouco: Para que a semente produza bons frutos, é
preciso regar, sem a Palavra é estéril.

Comeis, mas não vos fartareis: Só Jesus é o pão da vida.

Bebeis, mas não vos sacias: Só há uma bebida: a Palavra viva.

Vesti-vos, mas ninguém se aquece: somente a veste da Salvação em Jesus ,
aquece o homem da frieza espiritual.

E o que recebe salário recebe em um saco furado: O homem sem o Senhor
não tem prosperidade espiritual. Vazio de alma.

Subi ao monte, e trazei madeira, e edifiquei a casa, e dela me agradarei, e eu
serei glorificado, diz o Senhor: Subi ao monte para ir à casa do Senhor, à
Igreja. Levar madeira é levar seu coração. Edificar a casa é deixar o Espírito
morar e operar.

CONCLUSÃO

Nas nossas vidas, a Obra de Deus deve estar em primeiro plano e Deus cuidará
das demais áreas das nossas vidas.
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GLÓRIA DA ÚLTIMA CASA

AGEU 2-9

9 A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz O SENHOR dos
Exércitos, e neste lugar darei para SENHOR dos Exércitos.

INTRODUÇÃO

Deus incentivou os líderes com a garantia de que a glória do templo futuro seria
maior que a de seus anteriores. Fala da excelência do templo no milênio com o
Messias.

DESENVOLVIMENTO

Senhor dos exércitos. O texto nos fala de duas dispensáveis: À primeira, vista no
tabernáculo, relacionada com um período de transição na vida de Israel. O
Senhor esteve presente em todas as peças do tabernáculo, tudo expressava
vida, luz, majestade. Quando da consagração do templo dut o texto que "A Glória
do Senhor encheu o templo de tal maneira que o poveste conseguia ficar de pé"
Salomão constrói o templo conforme planta deixada por Davi, seu pai, e nesta
construção no seu barulho de martelo, machado. As peças já vinham prontas.
Toda essa glória se manifestou nessa primeira dispensação,

"A glória da primeira casa" Mas o texto nos fala da glória da última casa, agora
não mais vista em figuras sombras mas Jesus presente na vida da Igreja. Nós
falando da última casa que o Espírito Santo, nesta hora está edificando. Em
tudo maior que primeira porque a primeira era em figuras, símbolos, mas agora
Jesus presente na vida da Igreja. Jesus, visto na Igreja como o corpo e como a
cabeça.

CONCLUSÃO

Glória - Dons, curas, libertação e Salvação "E neste lugar darei a paz"- Reino de
paz. Prosperidade “Diz o Senhor => Projeto:edificação da última casa. 'E a glória
desta última casa será maior que a primeira...
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Profeta Zacarias
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FERIDAS DE JESUS

ZACARIAS 13:6

6 E se alguém lhe disser: Que feridas são estas nas tuas mãos Dirá ele: São
feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos.

INTRODUÇÃO

O texto refere-se às profecias das feridas que Cristo sofreria na cruz do calvário.

Esta profecia foi cumprida com toda a sua clareza e intensidade aconteceu nos
dias de Cristo. Este pronunciamento profético de Zacaria aproximadamente 500
anos antes do seu cumprimento.

DESENVOLVIMENTO

Zacarias passa a mencionar características que o Messias iria possuir, quando
viesse. “Fui ferido em casa dos meus amigos” - Nos fala do seu sofrimento,
sua dor, sua humilhação como homem. Sofrer injustamente, mas em todo o
tempo, obediente ao Pai "todavia, a Senhor, agradou moê-lo fazendo-o enfermar".
Is. 53:10. Em casa dos meus amigos - nos fala do coração daqueles que o
receberam Ainda que maltratado, rejeitado, jamais negou o seu amor a homem,
objeto maior do seu sacrifício. Cumpriu integralmente o projeto de Deus. Sabia o
que o esperava... Nos chamou de amigos.

Somos nós, homens necessitados. Naqueles ferimentos estava selada a nossa
salvação.

CONCLUSÃO

As marcas de Jesus são as mesmas que a Igreja tem consigo Porque a Igreja é o
corpo de Cristo. São as marcas do seu sofrimento, da sua dor, mas também da
sua vitória sobre a morte.
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CONSELHO DO SENHOR

ZACARIAS 6:12-13

12 E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo
nome é RENOVO; ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor.

13 Ele mesmo edificará o templo do SENHOR, e ele levará a glória, assentar-se-á
no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz
haverá entre ambos os ofícios.

INTRODUÇÃO

Encerradas as visões de julgamento, Zacarias passa a relatar uma cerimônia
totalmente simbólica: o profeta deveria obter prata e ouro com os exilados da
Babilônia a fim de fazer coroas para Josué, o sumo sacerdote, que estava na
casa de Josias. De modo geral, a coroa é destinada ao rei, não ao sumo
sacerdote. Esse coração, porém, representa a vinda do rei e sacerdote Jesus, o
renovo mencionado, aquele que edificará o templo milenar e assentar-se-á no
trono.

DESENVOLVIMENTO

Deus sabia da desobediência do homem. Preparou um projeto na Eternidade
para salvá-lo.

“Assim diz o Senhor" - O Senhor inicia o projeto através de sua Palavra "...eis
aqui o Homem “ - O verbo se fez carne e habitou entre nós.

“seu nome é Renovo” – porque todos que se chegam a Ele, têm sua vida
renovada através do Novo Nascimento.

“Ele brotará do seu lugar” - Veio da eternidade para realizar o homem e Deus.
edificará o templo do Senhor" - O objetivo do Projeto é fazer morada no coração
do homem. O Senhor Jesus veio pra libertar o homem do pecado e edificar sua
vida (templo).

CONCLUSÃO

“Conselho de paz" - a paz eterna, certeza de Salvação.
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PROVA

ZACARIAS 13:8-9

8 Acontecerá em toda a terra, diz o SENHOR, que as duas partes dela serão
extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela.

9 E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a
prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a
ouvirei; direi: É meu povo; e ela dirá: O Senhor é o meu Deus.

INTRODUÇÃO

Por terem rejeitado o Senhor Jesus, Israel sofrerá um juízo durante a grande
tribulação,porém a terceira parte será preservada. Esta reconhecerá o Senhor
como Deus.

DESENVOLVIMENTO

Provar como se prova o ouro - É passado pelo fogo e alcança temperaturas
altas, mas depois passa por um processo de resfriamento para tornar o estado
sólido. Depois da prova, vem o refrigério do Senhor.Profeticamente podemos
dizer: E acontecerá em toda terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão
extirpadas, e expirarão. Mas a terceira parte restará dela: Há um juízo sobre o
mundo: a morte pelo pecado. Existe um povo separado, sendo guardado pelo
Espírito Santo.

Farei passar esta terceira parte pelo fogo: Passar pelo fogo é santificar.

As obras do espírito não se consomem, são obras de ouro, poder, são obras
santas. Purificarei, como se purifica a prata: A prata fala da Salvação, A prata
purificada é a Salvação firmada em Jesus.

A provarei, como se prova o ouro: importa que sejamos provados, para sermos
aprovados.

Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei: o Senhor, atento à Sua Igreja, o povo
santificado, lavado no Sangue de Jesus.

Direi: é meu povo; e ela dirá: o Senhor é meu Deus: É a identidade da Igreja,
do servo. Ela adora somente o Senhor.

CONCLUSÃO

A Igreja passa pelas provas, mas é guardada pelo Espírito Santo.
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APASCENTAREI AS OVELHAS

ZACARIAS 11:7

7 Eu pois, apascentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho.
Tomei para mim duas varas: a uma chamei Graça, e a outra chamei União, e
apascentei as ovelhas.

INTRODUÇÃO

O Senhor instrui Zacarias a assumir o papel de pastor cujo rebanho de ovelhas
está destinado à matança. Nesse sentido, o profeta é um tipo de Cristo. As
ovelhas remanescentes judias, foram cruelmente exploradas pelos pastores, que
eram os líderes anteriores. Deus resolveu entregá-los nas mãos do imperador
romano, a quem chamariam de seu rei.

DESENVOLVIMENTO

Jesus estabeleceu o livramento de morte aos homens. “E Eu apascentarei as
ovelhas da matança". "Eu” - Senhor Deus (Pai) Por ter se afastado do Senhor, o
homem passou a estar sob o juízo do Pai e destituído ficou de sua glória. O
Senhor Deus tem livrado o homem da morte (poder do pecado) através do
Senhor Jesus, (Seu filho). Quem o Pai tem livrado, através do Seu Filho, da
matança e do seu juízo? AS POBRES OVELHAS DO REBANHO.

Como o Pai tem livrado as ovelhas do rebanho? - ATRAVÉS DE DUAS VARAS;

Vara-Suavidade Jesus - Que é suave.-Sua voz é maravilhosa Obedeceu e
cumpriu o projeto do Pai. - Por isso é o Pastor. Vara-Laço = Espírito Santo -
Busca o homem ao longe. -Prende o homem na sua presença, na obra do
espírito.

CONCLUSÃO

"E apascentar as ovelhas" - Estamos sendo apascentados pelo Bom Pastor, que
é o Senhor Jesus e o Seu Espírito, que é o Espírito Santo. Nele, podemos confiar
e descansar seguros.
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Profeta Malaquias
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QUESTIONAMENTO DO AMOR DE DEUS

MALAQUIAS 1:2

2 Fu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Em que nos tem amado?
Não era Esaú irmão de Jacó? disse o senhor: todavia amei o Jacó.

INTRODUÇÃO

O Senhor declara o seu amor pelo povo, porém Israel pedia provas deste amor e
perguntava: Em que nos tens amado? Deus relembra seu amor por Jacó ( de
quem descendem os israelitas), sua rejeição a Esaú e seus juízos sobre os
descendentes de Esaú: os edomitas. Os olhos de Israel veriam a ruína de Edom
e então reconheceram a grandeza de Deus.

DESENVOLVIMENTO

O amor do Senhor tem sido demonstrado para todo crente, na eleição em Cristo,
desde a Eternidade, no perdão do pecado, na Justificação pela fé, na adoção, na
santificação.

Questionamento do amor de Deus tem sido feito: sob grandes aflições, quando
parecia não haver alívio, o aflito tem questionado o amor divino. Em vista dos
maus que prosperam em seu dia de soberba, muitos pobres crentes desprezados
têm duvidado, temerariamente, do amor especial de Deus. Em tempos de dúvidas
penosas, quanto à própria salvação pessoal, ou sob pesadas tentações do
adversário, a mesma dúvida tem surgido. Muitos cristãos já pensaram assim uma
ou várias vezes. Quando nosso imediatismo é frustrado, quando o determinismo
humano é abatido, quando o dia mau se abate sobre nós, chegamos a concluir
que servir a Deus, ser um crente, não nos tem trazido benefícios terrenos como
na época de Malaquias.

CONCLUSÃO

Nossa pergunta nos envergonha. Deus nos ama de várias maneiras. Ama-nos a
ponto de ser paciente, mesmo quando questionamos perversamente seu amor.
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JESUS, O SOL DA JUSTIÇA

MALAQUIAS 4.2

Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará
nas suas asas; e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.

INTRODUÇÃO

Os fiéis darão as boas vindas ao sol da justiça que amanhecerá trazendo
salvação nas suas asas. Os que temem o nome de Deus triunfarão sobre os
inimigos, como quem pisa as cinzas com os pés. O sol é uma estrela solitária.
(Reina absoluto e não forma pares com outros sóis). Sua posição na via láctea é
privilegiada e sua importância crucial para todas as formas de vida. (Sem o sol
não haverá vida na terra). Tal qual o sol, sem Jesus não há vida, luz ou energia.

DESENVOLVIMENTO

O profeta, após divulgar ao povo uma série de juízos que Deus executaria sobre
os infiéis, mostra que ele abençoaria o remanescente fiel. Deus tinha promessas
com os fiéis.

Nascerá o sol da justiça - É a Revelação de Jesus ao homem, após o período
de trevas, escuridão espiritual. Jesus é a luz (não andará em trevas, mas terá a
luz). A Revelação. O nascimento do sol após a noite Salvação trará A Salvação é
dinâmica debaixo das asas (proteção).

Saireis e crescereis - Quando somos provados e vencemos as provas, somos
amadurecidos isto crescemos espiritualmente Bezerros do cevadouro - Vidas
preparadas pelo Senhor para uma ocasião especial (arrebatamento). Tirados do
mundo, para um grande propósito de Deus, de levar-nos à Eternidade.

CONCLUSÃO

"O dia do Senhor está perto". Entendemos que Deus tem feito esta aliança com o
homem, porque vivemos este dia. O dia do Senhor está perto, convertei-vos dos
vossos maus caminhos, porque hoje, Deus trouxe Salvação para sua vida.
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