ESTUDO 34
É HORA DE CELEBRAR
TEXTO: Filipenses 4:4;11-13
INTRODUÇÃO:
• Você é feliz? O dicionário conceitua felicidade como: qualidade ou estado de feliz; estado de
uma consciência plenamente satisfeita; satisfação, contentamento, bem-estar.
• A Bíblia nos ensina o caminho para permanecer em um “estado de feliz”, experimentando uma
“consciência plenamente satisfeita” e desfrutando de “contentamento”.
• Veja o que o apóstolo Paulo nos diz: “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegremse! (…) Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e
qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o
segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.” Filipenses 4: 4,
11-13.
• O segredo da felicidade não é ter tudo, nem tampouco desfrutar dos prazeres desta Terra.
Verdadeiramente feliz é aquele que se alegra no Senhor, aquele que, independentemente das
circunstâncias exteriores, se fortalece no Senhor e descobre o contentamento no seu ser interior.
• No encontro de hoje, vamos conversar sobre o povo mais feliz da terra, o povo de Deus! Você
faz parte desse povo? Você vive nesse estado de contentamento?
SOMBRA DOS BENEFÍCIOS
• A Bíblia afirma que o que vemos no Antigo Testamento é apenas a “sombra dos benefícios” que
hão de vir (Hebreus 10:1).
• Imagine que você tem uma lanterna projetada em uma parede e que você colocou suas mãos
entre a luz e a parede, fazendo sombras de animais e outras formas. Esse exemplo mostra que
a sombra na parede tem alguns aspectos das suas mãos, mas não a realidade completa.
• Isso significa que tudo que o povo de Deus experimentou no AT era como uma sombra projetada
na parede. Com a vinda de Cristo, no Novo Testamento, a realidade dessa mão foi revelada.
Em breve, quando Cristo voltar para buscar sua Igreja, não só a mão, mas o ser completo
glorificado do autor e consumador da nossa fé será revelado.
• É incontestável que, na revelação progressiva de Deus, o NT é mais completo do que o AT. O
AT é sombra, é literal, é profético. O NT é ver o Pai no Filho, é espiritual e o cumprimento das
profecias.
• Hoje, estamos no tempo do Novo Testamento e precisamos olhar para o Antigo como inspiração,
a fim de ver que agora temos disponível em Deus muito mais do que eles já experimentavam.
• Queremos explorar alguns aspectos das ordenanças de Deus aos descendentes de Abraão e
de como eles viviam, a fim de enxergar o que Deus tem preparado para nós, algo que é maior
e muito mais especial.
• Será uma jornada reveladora e inspiradora! Você está preparado?
1. UM SÓ POVO
• Deus chamou Abraão para sair da sua terra e prometeu que faria dele uma grande nação
(Gênesis 12). Seu neto Jacó, também chamado Israel, mudou-se para o Egito com seus doze
filhos, pois o mundo passava por um período de grande escassez e José, filho de Jacó e bisneto
de Abraão, havia se tornado governante no Egito.
• Após algumas décadas, um novo governo egípcio transformou o povo de Israel em escravos e
eles sofreram por quase 400 anos. Deus levantou Moisés para libertá-los, época em que
ocorreram as pragas do Egito e em seguida o Mar Vermelho se abriu.
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Em meio ao sofrimento, às lutas e inúmeros milagres, Deus cumpriu suas promessas feitas a
Abraão, usando o Egito como um ambiente para gerar esse povo, que, na época em que
atravessaram o mar, era composto por mais de 2 milhões de pessoas.
Pouco tempo depois que o exército egípcio pereceu no fundo das águas, o povo chegou aos
pés do Monte Sinai. Ali ouviram uma declaração impressionante da parte de Deus:
“Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para
junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o
meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para
mim um reino de sacerdotes e uma nação santa’. Essas são as palavras que você dirá aos
israelitas”. Êxodo 19:4-6.
Deus formou um povo para si, para ser seu tesouro pessoal, para andar junto dele, para
conhecê-lo, para ser seu representante (sacerdócio) na terra, para serem separados (santos)
em sua presença.
Para viver isso, o povo de Deus precisava assumir um compromisso: obedecer a Deus fielmente
e guardar a aliança.
Da mesma forma, hoje Deus nos chama para ser seu tesouro pessoal, a termos intimidade com
ele, desfrutarmos da sua proteção, provisão e poder. Deus nos chama para amar e obedecer a
sua palavra.
Sem dúvida esse é o caminho para sermos povo de Deus e para sermos felizes.

2. FESTAS E CELEBRAÇÕES
• Em sua infinita sabedoria, Deus estabeleceu um calendário intenso para que seu povo
cumprisse.
• Na semana passada vimos uma ocasião em que o povo de Deus, liderado pelo rei Josafá, se
ajuntou na presença de Deus para clamar por sua ajuda em uma situação desesperadora.
• Mas além de se reunirem diante do Senhor a fim de buscar socorro, Deus ensinou os israelitas
a se reunirem com frequência em sua presença para celebrar.
• Deus sabia que, para que formassem uma identidade como um só povo, eles precisavam se
reunir frequentemente. De vez em quando não bastava! Cada vez que o povo de Deus se
juntava, eles viam a grandeza do Senhor, se fortaleciam mutuamente, se alegravam, se
ajudavam e criavam um senso de pertencimento.
• Olhavam para o lado e viam: “todos nessa grande multidão são meus irmãos” e “o Deus que
nos lidera e nos protege é o Senhor, todo poderoso!”
• Os grandes ajuntamentos regulares davam esse senso de nação, unindo os corações das
pessoas e fortalecendo sua fé em Deus.
3. FAÇO PARTE DESSE POVO?
• Antes de concluir, há uma pergunta crucial: você faz parte do povo de Deus?
• Só quem faz parte dessa comunidade entende o sentido de tantas festas e celebrações. Afinal,
o que nos une é celebrar o que Jesus fez em nossas vidas.
• “Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do seu Filho
amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. (…) Antes vocês estavam
separados de Deus e, em suas mentes, eram inimigos devido ao mau procedimento de vocês.
Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los
diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados
e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido
proclamado a todos os que estão debaixo do céu.” Colossenses 1: 13-14;21-23.
CONCLUSÃO
• Acho que você já entendeu que temos muito a celebrar! Fomos libertos da morte e do pecado!
Vamos passar a eternidade na presença de Deus!
• Somos o tesouro pessoal do Senhor e chamados para ser sacerdotes e governantes em nossa
geração! São tantos privilégios! Tantos motivos para ser feliz em Deus e para festejar!

