AVISOS
Datas
16/10
23 a 25/10
01/11
08/11
15/11
17 a 19/11
20 a 22/11
22/11

Eventos
Vigília
Encontro com Amor de Deus
7 Unções – 1ª Unção
7 Unções – 2ª Unção – Santa Ceia
7 Unções – 3ª Unção
Convenção de Líderes ICB
Reencontro
7 Unções – 4ª Unção

Dia: 12 à 18 de Outubro

ALIMENTANDO REBANHO
UM EXÉRCITO DE MATADORES DE GIGANTES
I Samuel 22:1-2
O mundo moderno tem se especializado na reciclagem de
materiais que há algum tempo atrás, não passava de um lixo sem
nenhum valor. É comum você encontrar na caixa de sabão, no frasco
de xampu, na lata de refrigerante o símbolo indicando que é material
reciclável. Há muita gente fazendo fortuna com o seu lixo. Aquilo que
você não suporta ter em sua casa, está se transformando em milhões
de reais na conta bancária de muitos. Todos nós sabemos que Davi, foi
um Matador de Gigante, ungido rei de Judá, mas por causa do ciúme
de Saul, foi obrigado a fugir e a viver em cavernas. Davi encontrou uma
caverna chamada ADULÃO, que se tornou o quartel general do seu
exército. Pessoas que eram consideradas o lixo. Pessoas que eram
consideradas a escória da sociedade. Gente que aos olhos humanos
não tinha nenhum valor. De certa forma, a formação do Exército de
Davi, aponta para a formação da igreja. Porque a igreja é formada por
homens e mulheres rejeitados pelo mundo. Independente de sua
idade, formação cultural, condição social, por mais rejeitado e incapaz
que você pareça, Deus escolheu você. Nesse exército, tem lugar para
todos...
1 – OS REJEITADOS (v.1)
Se você ler os versos imediatamente anteriores ao que lemos,
você vai observar que Davi passou por um processo de grande rejeição
em sua vida. Primeiro foi rejeitado por Saul e seus maiorais, depois
pelo rei de Gate. De forma que sem ter para onde ir, ele se refugia em
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Adulão. Logo depois que Davi chegou, começaram a chegar muitos
outros que haviam passado pela mesma experiência de rejeição. Da
mesma forma que o reino de Davi tinha um Adulão para os rejeitados,
o reino de Jesus também tem. Sabe por que? - Isaías 53.3 “Era
desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e
experimentado nos trabalhos: e, como um de quem os homens
escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum”
Você já imaginou você chegar em um lugar, onde as pessoas viram o
rosto quando você passa? Fingem que não te viram? Jesus passou por
isso. Davi foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, por isso que tanto no reino
de um como no reino do outro, os rejeitados são Bem-Vindos. Por
tanto, SEJA BEM VINDO!

quebraram, que entraram em banca rota (falência). O plano
econômico do reino de Saul não era muito bom, os juros estavam altos.
Quem devia tinha que pagar, se não pagasse, os filhos e a mulher eram
vendidos, e o pai era preso. Além de perder o crédito, os negócios, o
endividado perdia a família. Hoje o nome vai para o SERASA e SPC, mas
naquele tempo perdia-se, os filhos e a esposa. Você precisa entender
que Jesus veio para os falidos, endividados, gente que não tem valor,
mas tem coração, gente que perdeu a reputação, mas não perdeu a
esperança, você tem um valor inestimável para Deus, tanto que ele
deu Jesus por você, para resgatá-lo e riscar completamente, toda
acusação contra nós - Cl. 2.14 "E havendo riscado a dívida que era
contra nós, Jesus Cristo rasgou-a cravando-a na cruz do calvário."

2 - SOCIALMENTE IRRECUPERÁVEIS (V.2)
Nesse versículo diz que Davi se ajuntou a homens que "viviam
em aperto". Quem eram os homens que viviam em aperto? Eram os
criminosos, ladrões, os adúlteros. Todo tipo de pessoa que tinha culpa
no cartório. Homens considerados pela sociedade irrecuperáveis e por
isso mesmo condenados à pena de morte. Cometer alguns tipos de
delitos naquele tempo, deixava o camarada em um "grande aperto";
ou fugia para tentar salvar a vida ou era morto apedrejado, enforcado.
Isso porque a sociedade daquele tempo não cria na recuperação de
delinquentes, então era "Pena de Morte"; mas para surpresa de
muitos, quando aqueles homens em aperto se refugiavam em Adulão,
lá eles encontravam alguém, que os colocava no processo de
reciclagem. Davi os treinava e muitos deles se tornaram oficiais do
exército real, homens de grande utilidade para o reino de Davi. Nesse
sentido o reino de Davi aponta para o reino de Jesus, que é expressado
pela sua IGREJA. Porque no reino de Jesus, não há culpa que não seja
perdoada, não há delito que não seja justificado, não há ninguém que
seja irrecuperável!

4 - ESPIRITUALMENTE INSATISFEITOS (V.2)
Diz-nos o texto, que além de rejeitados, criminosos,
endividados, foram os "angustiados de espírito". Esses angustiados a
priori, não eram pessoas rejeitadas, não eram criminosos, não eram
falidos, pessoas sem crédito. Eram pessoas de boa reputação, pessoas
bem aceitas socialmente, pessoas que pagavam suas contas em dia,
mas diz o texto que essas pessoas se juntaram ao lixo da sociedade e
foram para a Caverna de Adulão, porque elas eram angustiadas de
espírito, insatisfeitas com a vida religiosa daquela comunidade. Às
vezes nós jogamos coisas boas ou quase boas no lixo! Elas poderiam
até ser usadas por alguém menos exigente, mas quando se misturam
com o lixo, são consideradas lixo também. Sabe aquele tipo de gente,
que as pessoas dizem assim: “Tem tudo para ser feliz”. Mas apesar de
tudo, não são. Tem casa, carro, emprego, saúde, filhos saudáveis, mas
não se encontram. PORQUE NÃO ENCONTRARAM JESUS.

3 -FALIDOS (V.2)
Diz-nos o texto que para lá foram também todos os
endividados. Pessoas que tinham dívidas e não tinham como pagar.
Pessoas que experimentaram a falência nos negócios. Pessoas que

FINALIZANDO
1) Você tem consciência, de que Deus quer te treinar e te usar
para uma grande conquista no seu exército, independente da sua
condição? Você tem contribuído para isso?
2) Rejeitados, socialmente irrecuperáveis, falidos e
espiritualmente insatisfeitos, foram assim, que os soldados de Davi
chegaram. Em qual, ou em quais destas condições, você se encontra?
Extraído
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