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Encontro com a glória de Deus – Sansão – Juízes 13-16
Esta semana meditaremos sobre a vida de Sansão. Seus pais
tiveram um encontro com a glória de Deus e ele também. Apesar de
sua vida ser cheia de atitudes controversas, vemos uma semelhança
muito grande entre o propósito da vida de Sansão com os
acontecimentos na vida de Jesus. Vemos também semelhanças na
vida e propósito da igreja.
SANSÃO, CRISTO E A IGREJA
Deus tinha um propósito para Sansão, antes mesmo deste
haver nascido: Livrar o povo de Israel que estava subjugado pelos
filisteus (Jz. 13). Sua concepção foi sobrenatural e anunciada por um
anjo, pois sua mãe era estéril. Deus começou a incitar Sansão contra
os filisteus utilizando vários acontecimentos e outras circunstâncias:
Conduzindo-o a buscar uma esposa dentre os filisteus (Jz. 14.1-4);
desafiando trinta homens com um enigma; vingando-se daqueles
que mataram sua esposa e sogro (Jz. 15); arrancando os portões de
Gaza deixando-a desprotegida (Jz. 16); deixando-se levar preso e
depois matando mil homens com uma queixada de jumento; Sansão
se afeiçoando a Dalila e traído por ela que cortou seus cabelos,
recebendo em troca muita prata dos príncipes filisteus. Sansão, por
fim, é preso, tem os olhos vazados e colocado para girar uma roda
de moinho. Depois disso ele é chamado para divertir os filisteus em
um grande local com milhares de filisteus. É nesse momento em que
Sansão pede ao Eterno que lhe dê força pela última vez para que ele
morra junto com os filisteus. Sansão mata mais filisteus com sua
morte que com sua vida. Todos estes acontecimentos se deram ao
longo de vinte anos, tempo que Sansão foi juiz em Israel (Jz. 16.2631).
Deus tem seus planos e propósitos e estes jamais podem ser
frustrados (Jó 42.2). Ele usa nossas vidas e cumpre seus propósitos

nos incluindo neles. Foi assim com Jonas, Moisés, Josué, Jó, Maria e
José e outros. Assim também é conosco, com a igreja de Cristo.
A vinda de Jesus a esse mundo é parte do propósito eterno de Deus.
Vemos algumas semelhanças com a história de Sansão: Sua
concepção foi sobrenatural e anunciada por um anjo; Jesus nasceu
para tirar os pecados do seu povo (Mt. 1); Jesus provocou a oposição
de muitos, principalmente dos religiosos porque curava no sábado,
perdoava pecados, contava parábolas contra as práticas dos religiosos
(bom samaritano, fariseu e publicano, do senhor e dos servos, etc.),
comia com publicanos, repreendia os religiosos, chamava Deus de seu
Pai dentre outras coisas; Jesus foi traído e vendido por moedas de
prata; foi preso, torturado, teve os olhos vendados; foi escarnecido; ao
ser crucificado tinha uma multidão ao seu redor assistindo; morreu
para salvar o seu povo e a sua salvação se estendeu a todas as tribos,
línguas, povos e nações; com sua morte derrotou muito mais inimigos
do que em vida.
A igreja de Cristo nasceu de forma sobrenatural e tem a missão
de anunciar a salvação a todos os povos e nações (Mt. 28.20;
Mc.16.15; At.1.8; I Pe. 2.9). A igreja de Cristo tem sido perseguida por
provocar a oposição de muitos. Sua santidade, testemunho, anúncio
da verdade e oposição ao mundo, provocam a oposição e rejeição de
muitos. A igreja também é sofredora e em muitos momentos sofre o
martírio, assim como Jesus. Esse amor a Jesus e obediência à ele
pregando o seu evangelho e até mesmo, morrendo por ele, trará
salvação a muitos (Jo. 17.14-16).
Como igreja precisamos ter o cuidado de não ceder à tentação
de sermos amigos do mundo porque isso nos tornaria inimigos de
Deus (I Jo. 2.15-17; Tg. 4.4). Uma igreja composta por cristãos
imaturos achará que precisa aceitar o mundo para ser aceito por ele.
Infelizmente, isso tem acontecido com frequência. Que o Senhor
tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que tenhamos muitos e
muitos encontros com a glória de Deus para que sejamos
transformados por ele.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco!

Filipenses 2:4,5: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão
também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus,

PARTICIPE DA IGREJA NAS CASAS (IC) – PRESENCIAL / ONLINE
LAURO DE FREITAS
•
George e Silvana: Miragem
•
Fábio e Patrícia: Itinga
•
Josué e Denise: Itinga
•
Lucas e Manoa: Estrada do Côco
•
Ricardo e Kel: Caixa d’agua
•
Gleidson e Josy: Vilas do Atlântico
•
Israel e Dena: Priscila Dutra
•
Ângela Rodrigues (IC de Jovens): Itinga
•
Emerson: Itinga
•
Lucas Mercês e Ingrid: Itinga
•
Lucas Meira e Lívia: Priscila Dutra
•
Adriano e Helen: Vilas do Atlântico
•
Ícaro e Tati: Catu de Abrantes
•
Fábio e Lígia: Miragem
•
Fabricio e Luciana: Buraquinho
SALVADOR
•
Marcos e Keila: Costa Azul
•
Ivanito e Cynara: Vila Laura

Acesse boletins, pregações vídeos e outros clicando nas figuras abaixo:

31 de julho de 2022
Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus (Romanos 8.28-30)
Ser uma igreja-família que se relaciona com Deus, faz discípulos por meio do
Evangelho de Jesus e serve a todos em amor como Jesus serviu.

COM DEUS - ADORAÇÃO
COM OS NÃO-CRISTÃOS - EVANGELIZAÇÃO
COM OS IRMÃOS - COMUNHÃO
COM A PALAVRA DE DEUS - DISCIPULADO
COM A OBRA DE DEUS - SERVIÇO

Domingos: 17:00h / Quartas (oração): 19:00h

Domingos 09:30h / Quartas (oração): 19:30h

