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ROTEIRO



CONHENCENDO A SI MESMO 
AO CONHECER A DEUS
Leitura bíblica: Salmos 106.1-6 (NVT)

Tempo de compartilhar 

No salmo 106.1-45 o salmista relata detalhadamente a história da salvação
do povo de Deus no mar vermelho, a fidelidade de Deus no deserto, a
conquista da terra prometida e os pecados de Israel. Não obstante, hoje a
história ainda se repete e Paulo nos deixa uma orientação a esse novo Israel,
que somos nós, a igreja, sobre as implicações dessa história relatada pelo
salmista aqui, que devemos abraçar: "Tais coisas aconteceram como
advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mau, como eles
cobiçaram,  nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. (1Co 10.6-
7). Esse salmo tem para nós hoje objetivos pedagógicos ao nosso coração
pecaminoso: advertir-nos ao revelar a nós mesmos, nossos ídolos, ao revelar
primeiramente a Deus. O conhecimento de Deus é a única saída de uma
vida idólatra, de uma vida que Paulo nos advertiu para que não cobicemos.

Introdução:

Recortes do sermão: "A Única Saida" 

Hoje iremos aplicar em nossa vida os recortes dessa história recheada de
acontecimentos que nos termos de Paulo é "para nossa advertência, a fim
de que não idolatremos", e essa primeira porção conforme já lemos (Salmos
106-1.6) resumidamente apresenta em sequência que: Antes de termos um
encontro com o nosso pecado, temos um encontro com o conhecimento
de Deus. Se quisermos achar uma saída para o nosso verdadeiro estado, se
você quer uma saída para as suas desgraças, faz-se necessário conhecer a
Deus e a si mesmo à luz da revelação de Deus na Bíblia.

Louvado seja o Senhor! Deem graças ao Senhor  porque ele é bom;  
seu amor dura para sempre!

Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem
poderá louvá-lo como ele merece?

Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o
tempo!

Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo;
aproxima-te e resgata-me.

Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos; que eu
me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que
pertencem a ti.

v.1

v.3

v.5

v.2

v.4

Pecamos, como nossos antepassados; fomos desobedientes e
rebeldes.

v.6



Quem Deus é?

Louvado seja o Senhor! Deem graças ao Senhor  porque ele é bom;  
seu amor dura para sempre!

v.1

Deus é bom e nós não somos. A sua bondade revela a nossa
malignidade. Quando damos de cara com a bondade de Deus,
damos de cara com a nossa maldade. Ao vermos um gota de seu
amor por nós nos defrontamos com o nosso egoísmo sem par. O
amor de Deus revela o nosso ódio por Ele. Diante de quem Deus é,
somos humilhados por não o refletirmos. Não conseguimos 
 sondar sua profundidade. O homem vaidoso pode se julgar sábio,
mas não passa de um potro selvagem, que exclama "nasci ontem,
mas nada sei". Nenhum tema tende a humilhar mais o nosso
coração do que o tema: Quem Deus é? Ele é insondável e seu amor
é inesgotável!

O que Deus faz?

Aquilo que Deus é, é conhecido pelo aquilo ele faz! Os feitos
poderosos do Senhor são apenas para adornar e ilustrar
fisicamente o conhecimento d'Ele diante dos homens. Esses feitos
são numerosos e todos eles foram feitos para assegurar sua
supremacia, majestade e honra. Veja este exemplo:

Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? 
Quem poderá louvá-lo como ele merece?

v.2

Conhecendo a Deus

No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas
do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade;
rebelaram-se contra ele junto ao mar Vermelho.

v.7

Assim mesmo ele os resgatou, para proteger a honra de seu
nome, para mostrar seu grande poder.

v.8

Ordenou que o mar Vermelho secasse e os conduziu pelas
águas como por um deserto.

v.9

Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das
garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram
seus opressores; nenhum deles sobreviveu.

v.10-11

Mas quem pôde reconhecer isso? Paulo disse: "eles conheciam algo
sobre Deus (porque eles viram com os olhos naturais), mas não o
adoraram nem lhe agradeceram" (porque os seus olhos espirituais
permaneceram fechados). (Rm 1.21).



Sim, eles foram testemunhas oculares de atos milagrosos do
Senhor, mas mesmo assim nem mesmo o agradeceram,
mostrando-nos que o conhecimento de Deus embora possa ser
deslumbrante pelos seus feitos, ainda sim, se não for aplicado ao
nosso coração pelo espirito Deus continuará a ser para nós apenas
mais um tema da matéria de história do ensino médio, assim como
Alá e Buda e não como alguém que é digno de "louvores e graças"
e sobre quem podemos "contar com alegria seus poderosos feitos".
(v.1-2)

PERGUNTA:
Como foi com Israel, assim é em nossa vida também. Pare e
pense por algum instante e sobre como Deus fez conhecer
seus poderosos feitos em sua vida, desde de seu nascimento
até hoje. Quanto dos feitos do Senhor você consegue vê?
Testemunhe! 

PERGUNTA:
Fale ainda mais sobre esses feitos. Você consegue dizer quais
são os propósitos destes "feitos" em sua vida? 

Conhecendo a nós mesmos
O atual sequestro de uma disciplina que pertence a Deus.

Todas as ciências modernas possuem uma visão própria do homem. O
ser humano é ávido na busca pelo autoconhecimento. O problema é que
a visão que a sociologia moderna, psicologia,  ciências políticas, direito e
demais ciências humanas faz acerca do homem é: "homo referente" - isto
é, assim como a terra está em órbita do sol, seguindo esse mesmo
raciocínio, visão de homem que as ciências humanas possuem, está todo
o "universo" em torno do homem. Tudo gira em torno do homem.

O existencialismo filosófico, conceito que permeia toda antropologia
moderna  (estudo acerca do homem) diz que: “A existência precede a
essência”, isso significa que, o existencialismo sustenta a ideia de que não
há realidade objetiva fora de nós que defina a nossa essência e à qual
nossa existência deve se conformar. "Eu me defino escolhendo a maneira
como existo." (Esse movimento partiu de pensadores como Camus,
Sartre e Nietzsche, com sua afirmação de que "Deus está morto.")

As disciplinas modernas não são neutras em termos religiosos, em
essência possuem pressupostos ateistas, pois negam a fonte do
verdadeiro conhecimento do homem, que é Deus em sua revelação
escrita.

Pecamos, como nossos antepassados; fomos desobedientes e
rebeldes.

v.6



É a palavra de Deus que detém o verdadeiro conhecimento do homem!
O maior tratado antropológico, não é de Nietsche e nem de  Sartre, mas
do próprio Deus que disse por meio do salmista: 

"Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito e
Sabes quando me sento e quando me levanto; mesmo de longe,
conheces meus pensamentos" (Sl 139.1-2).

Agora, por que o salmista, antes de passar ao conhecimento de si
mesmo, que se entende dos versos 6-32 do salmo 106, tratou de
descrever o conhecimento que tinha de Deus? João Calvino nos ajuda
entender ao afirmar que: 

"É notório que o homem jamais chegue ao puro conhecimento de si
mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele
desça a examinar-se a si próprio. Ora, sendo-nos o orgulho a todos
ingênito [inato, congênito], sempre a nós mesmos nos parecemos justos,
e íntegros, e sábios, e santos, a menos que, em virtude de provas
evidentes, sejamos convencidos de nossa injustiça, indignidade,
insipiência e depravação. Não somos, porém, assim convencidos, se
atentamos apenas para nós mesmos e não também para o Senhor, que é
o único parâmetro pelo qual se deve aferir este juízo." Isso significa que:
O verdadeiro conhecimento de nós mesmo se dá por meio do
conhecimento de Deus, senão vejamos:

Isaías quando viu o Senhor exaltado em santidade assentado sobre um
alto e sublime trono (Is 6.1), caiu como morto ao chão e disse "ai de mim
que sou pecador de lábios impuros" (Is 6.6) mostrando-nos que o
conhecimento de nós mesmos começa quando vemos a glória de Deus.
Paulo um dos maiores perseguidores da fé cristã a  caminho de damasco
foi interceptado por uma visão gloriosa do Senhor (At. 9.4) e aquele que
antes era o maior perigo para o cristianismo, se tornou um dos maiores
representante da fé cristã na história. Mas repare que foi apenas por
causa do conhecimento do Senhor revelado miraculosamente a Paulo,
que ele se convenceu de que estava "pecando" contra Cristo. Do
contrário, ele não veria a corrupção de si próprio e continuaria a pelejar
contra Cristo.

A primeira coisa que se descobre quando recebemos o conhecimento
de Deus é avassaladora e absurdamente explosiva para a mente
depravada e orgulhosa do ser humano de todos os tempos, sobretudo
nestes tempos nos quais nós vivemos. A primeira coisa de que
tomamos a consciência a respeito de nós mesmos, depois de
contemplar a Deus, é que somos por natureza, pecadores! Quando
conhecemos a Deus fazemos coro com o salmista no verso 6 que
depois de dizer quem Deus era, disse: "Pecamos, fomos desobdientes e
rebeldes".



O salmista ao relatar muitos pecados no salmo 106, dentre eles,
gostaria de frisar um que é inerente e muito evidente a todos
homens e mulheres: a idolatria. Conhecer a Deus revelará os
nossos ídolos mais profundos de nosso coração.

No monte Sinai, fizeram um bezerro; prostraram-se diante de uma
imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um
boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu salvador, que
havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra
de Cam, feitos notáveis no mar Vermelho. Por isso, declarou que os
destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e
suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse.

v.19-23

Quando olhamos para um texto como esse achamos que é uma
realidade distante, pensamos que não somos idólatras porque não
prostramos diante de uma imagem de metal ou de alguma
escultura qualquer e que também não trocamos "o Deus glorioso
por uma estátua de um boi". De fato, em nossos dias quase
ninguém faz isso. Mas a verdade é que a imagem de metal hoje
transformou-se em "estabilidade financeira", a estátua do boi em
"relacionamentos", "empreendimentos", "família", "conforto". Os
ídolos deixaram de serem visíveis e agora são invisíveis - são os
desejos e anseios naturais do nosso coração que ocupam o lugar
de Deus. O veredito da palavra sobre o nosso coração, sobre o
homem é: "somos desesperadamente idolatras" (Jr 17.9).

Conhecendo a Cristo
A única saída contra o caos do pecado instaurado.

PERGUNTA:
Quando você se olha no espelho com qual lente você se
enxerga? Pela lente da palavra ou pela lente do
existencialismo? 

O salmista registra reiterada vezes as misericórdias do SENHOR
dispensadas a seu povo por causa da aliança que Deus estabeleceu
para com o povo ao longo de toda a história de Israel. Veja:

Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele; por
fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e
ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve
compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus captores
os tratassem com misericórdia.

v.43-46

Essa salmo faz uma clara referência a aliança que prefigurava a
nova aliança feita por Cristo na cruz do calvário em nosso favor.
Note a seqiência, ao olharmos para nossa total depravação porque
vimos a glória de Deus pela lente da escritura, nos voltamos a
contemplar a Deus, só que agora, O contemplamos em Cristo! 



Contemplar Deus - para entender que não somos "deus". 
Contemplar a si mesmo - para saber que somos pecadores
idólatras.
Contemplar o Cristo da aliança - para desfrutar do amor
pactual de Deus disponível a qualquer pecador que o busque
com arrependimento e fé.

Todo mundo está em busca de uma saída. Uma das maneiras que
as pessoas julgam viável é apontar o dedo, denunciando quem são
os vilões ou até mesmo tentam um saída pelas suas próprias obras.
Este salmo, no entanto, nos revela que A ÚNICA SAÍDA POSSÍVEL É:
Cristo e este crucificado!  

SOBRETUDO, contemple a Jesus! — ele é a revelação do próprio
Deus, aquele que se fez pecado como seu substituto, a imagem
daquele a quem você irá pela graça se conformar por causa da
obra do Espírito em nós. Olhe para Jesus! Essa é a única saída e
fonte de poder contra nossa idolatria instaurada, a culpa do
pecado e nossa situação de inimizade contra Deus. 



Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor

Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder
Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele ministramos o louvor

Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti

Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real
A Ele, ministramos o louvor
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus

Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti

Coroamos a Ti, ó Rei Jesus
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus

Adoramos o Teu nome
Nos rendemos aos Teus pés
Consagramos todo nosso ser a Ti
Consagramos todo nosso ser a Ti

Ao único
Versão: Aline Barros



A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti
E tudo está em ti
Por ti vou caminhar
Tu és a direção
O sol a me guiar
Tudo pode passar
Teu amor jamais me deixará
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim

A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti
E tudo está em ti
Por ti vou caminhar
Tu és a direção
O sol a me guiar
Tudo pode passar
Teu amor jamais me deixará
Sempre há de existir
Novo amanhã preparado pra mim

Eu me rendo aos teus pés
És tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio

Jesus, eis-me aqui
Jesus, eis-me aqui

A ti eu vou clamar
Pois tudo vem de ti
E tudo está em ti
Por ti vou caminhar
Tu és a direção
O sol a me guiar
Tudo pode passar
Teu amor jamais me deixará

Eu me rendo
Versão: Leonardo Gonçalves

Sempre há de existir
Novo amanhã
preparado pra mim
Preparado pra mim

Eu me rendo aos teus pés
És tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio
Eu me rendo aos teus pés
És tudo que eu preciso
Eu me lanço aos teus braços
Onde encontro meu refúgio

Jesus, eis-me aqui
Jesus, eis-me aqui



Sermão: 
https://www.youtube.com/watch?v=K9lkhmuE03Q Pr. Leandro

"A única saída" - salmo 106
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