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Na Terca-Feira passada em nossa reuniao Ministerial aqui na Igreja eu nao podia
acreditar de que nos ja estavamos falando sobre o Advento. Sera que da para
acreditar de que daqui a tres meses sera Dezembro? Amanha com o feriado do dia
do trabalhador nos estamos dizendo bye bye para o verao e nao ira demorar muito
para nos comecarmos a ver as lindas cores do fall. O Tempo voa!!!

No domingo passado nos lemos o cap.1 do livro de Exodus e refletimos sobre a
opressao que o povo de Israel estava sofrendo no Egito Com medo do grande
numero de Israelitas que crescia assustadoramente no pais, o novo rei que nao
conhecia absolutamente nada sobre Jose e seus descendentes que haviam migrado
para o Egito decadas atras por causa da grande crise economica, deu ordens para
escravisar e tambem massacrar os Israelitas os obrigando a fazer trabalhos pesados.
Os Israelitas sofriam e clamavam a Deus por ajuda.

Hoje nos lemos no cap.3 do livro de Exodus quando Deus aparece para Moises.
Como sabemos da historia um dia enquanto tomava banho no rio Nilo a filha de
Farao viu um lindo bebe chorando dentro de uma cesta boiando as margens do rio.
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Assim que viu o bebe a filha de Farao logo reconheceu de que aquele era um bebe
Hebreu. Talves por suas feicoes, textura do cabelo, cor da pele. A filha de Farao logo
reconheceu de que aquele era um bebe Hebreu, mas mesmo assim ela pediu para
cria-lo. Moises foi criado pela filha de Farao.

Um dia quando ja era adulto Moises quiz saber como era que o seu povo, os
Israelitas vivia no pais e ao se deparar com a vida sofrida que eles levavam no Egito
Moises ficou muito triste. Para completar ainda mais a sua tristeza Moises viu
quando um Egicpio espancou um Hebreu. Isso provocou uma grande ira em Moises
e ele sem pensar duas vezes mata aquele Egipcio. Logo depois de ter matado aquele
Egipcio, Moises ficou com medo do que havia feito e decidiu fugir para a terra de
midian.

Ao chegar em Midiam Moises se assenta perto de um poco quando de repente viu
alguns pastores espulsando dali sete lindas mocas que estavam indo buscar agua no
poco para encher os bebedouros e da de beber ao rebanho do seu pai Jetro. Ao
presenciar tal cena Moises vai e as defende daqueles pastores. Encantadas com a
attitude de Moises as mocas compartilham em casa com o seu pai que pede para que
elas o convidesse para comer com eles.

Moises nao apenas aceita o convite de Jetro para comer em sua casa, mas como
tambem aceita o convite para morar com eles. Mais tarde Jetro da a Moises por
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mulher sua filha Zipora. Eles se casam e tem um lindo filho ao qual Moises deu o
nome de Gerson que significa “Sou Imigrante em terra estrangeira.” (Exo 2:22).

Um dia quando estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, Moises levou o rebanho
para o outro lado do deserto, para o monte Horebe, o monte de Deus. Quando ali
chegou Moises viu um arbusto

que estava em chamas, mas que mesmo assim

nao se queimava. Entao Mioses arregalou os olhos e pensou: “O que?” “como pode
ser uma coisa dessa?” “Como pode ser isso?” “Como pode uma arvore esta coberta
por fogo e mesmo assim nao ser queimada?” Moises ficou completamente perplex
com o que estava vendo.

Foi quando Deus o chamou dizendo “Moises” “Moises” e ele imediatamente
respondeu: “Eis-me aqui” Entao Deus disse para ele: “Tire as sandalhas dos pes, pois
o lugar em que voce esta e terra santa.” E disse “Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de
Abraao, o Deus de Isaque, o Deus de Jaco. De fato eu tenho visto a opressao sobre o
meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei
quanto eles estao sofrendo. Por isso desci para livra-los das maos dos Egipcios e tiralos daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus,
dos hititas, dos amorous, dos ferezeus, dos heveus e dos jeduseus, pois agora o clamor
dos Israelitas chegou a mimm e tenho visto como os egipcios os oprimem. Va, pois
agora, eu o envio ao farao para tirar do Egito o meu povo, os Israelitas.”
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Com certeza uma passagem lindissima com varias licoes para nos. Por certo de que
nao poderiamos falar sobre todas as licoes que esta linda passagem tem para nos em
apenas um sermao, mas, em nossa refleccao nesta manha eu gostaria de pelo menos
mencionar algumas destas licoes.

Talves a primeira licao que poderiamos tirar desta passagem e de que as coisas de
Deus sempre nos impressionam. As coisas de Deus sempre nos impressionam
porque as coisas de Deus sao inesplicaveis. Moises ficou impressionado ao ver que
aquela sarca estava em chamas, mas que mesmo assim nao se queimava. Uma coisa
impressionante, nao e? talves assim como seja impressionante tambem o fato de
sermos imigrantes e de termos chegado aqui na America com uma mao na frente e a
outra atra e nao estarmos passando fome. Deus cuida de nos. Talves da mesma
forma como Israel que mesmo sofrendo a terrivel escravidao no Egito crescia e se
multiplicava. As coisas de Deus sao impressionantes.

Parece que existem duas palavras que estao muito envolga em nossos dias. Sao as
palavras Interagir e personalizar. Tudo que interage tudo que e personalizado
chama a nossa atencao. Todos nos ficamos completamente maravilhados com as
maquinas que interagem, que falam conosco. Alexa, toca a minha musica predileta
(Volare). Alexa, que horas sao? Alexa, como esta o tempo la fora? Parece que as
vezes nos esquecemos de que Deus ha ha muitos seculos atras tambem interagia e
falava com o seu povo. Deus ouviu e viu o clamor do povo que sofria escravidao no
Egito e disse a Moises que de os levaria a uma terra boa, a uma terra que manaria
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leite e mel. Deus interage, Deus fala conosco. E talves esta poderia ser a nossa
segunda licao.

Mas as coisas de Deus nao sao como qualquer coisa, mas as coisas de Deus sao
santas. E talves aqui teriamos a nossa Terceira licao. As coisas de Deus sao santas.
Quando Moises se aproximou para ver de perto com os seus proprios olhos o que
estava acontecendo ali com aquela sarca que estava comberta por fogo, mas que nao
se queimava, Deus disse para ele “Tire as sandalas dos pes, pois o lugar em que voce
esta e terra santa.”

Santo significa algo que e separado, unico, especial, diferente dos demais, As coisas
de Deus sao santas porque as coisas de Deus sao separadas, unicast, especiais,
diferentes das outras coisas. O lugar aonde Moises estava era santo porque era o
monte de Deus. A Igreja e um lugar santo aqui na terra porque a Igreja e o lugar de
Deus. Sera que nos entendemos a Igreja como algo separado? Como algo unico?
Exclusive? Especial? Diferente de todas as outras coisas? A Igreja e um lugar santo.

E talves a quarta e ultima licao que nos poderiamos tirar desta passagem seria o fato
de que Moises procurou por Deus. Moises foi ao monte Horebe, o monte de Deus.
Moises poderia ter ido a qualquer outro monte, mas Moises escolheu ir ao monte de
Deus. Isso me leva a perguntar sera que nos tambem temos interesse pelas coisas de
Deus?
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Na ultima Quarta-Feira conversando ao telephone com uma grande amiga, na
verdade uma outra Mae que Deus colocou em minha vida. Charla me compartilhava
sobre a alegria que ela sente quando alguem chega para ela e pergunta: “sera que
voce me poderia me explicar mais sobre a Biblia? Eu gostaria tanto de entender
mais a Biblia.” Charla diz de que nada pode trazer mais alegria para o seu coracao
quando algume pergunta a ela sobre as coisas de Deus. Naquela mesma noite Charla
me compartilhou de que ainda quando estava no Brasil como missionaria ela e seu
marido Houston um dia estvam dando um estudo Biblico a um casal de dentidas
muito ricos descobriram de que eles nao tinham uma Biblia em casa. No meio de um
estudo Biblia ao pedir para a a esposa fosse pegar sua Biblia ela entao disse: “eu nao
tenho uma Biblia.”

Eu as vezes me pergunto quantas pessoas se interessam pelas coisas de Deus.
Quantas pessoas tem interesse em procurar por Deus. Sera que as pessoas
escolhem, teem interesse em vir a Igreja? Existem tantas outras opcoes para se ir a
um Domingo pela manha do que vir a Igreja. Sera que nos temos interesse com as
coisas de Deus? Ou melhor sera que nos temos o mesmo interesse pelas coisas de
Deus da mesma forma como nos temos interesses por outras coisas?

Moises procurou o monte de Deus e ao chegar la, Moises encountrou Deus, mas
Moises nao apenas encountrou com Deus, mas como tambem Moises ouviu Deus
falar com ele. Deus interagiu e falaou com Moises. Sempre que nos buscamos a Deus
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Deus se revela a nos. “Voces me procurarao e me acharao quando me procurarem de
todo o coracao.” (Jeremias 29:13).

E esta mesa que aqui esta nos mostra a grande revelacao que Deus fez para nos
atraves do seu Filho Jesus Cristo. Revelacao e informacao sao duas coisas
completamente diferentes. Informacao e informar alguem sobre alguma coisa, mas
revelacao e convidar agluem para fazer parte com. Revelacao e revelar, e mostrar
algo para alguem. Que esta mesa possa nos mostrar o amor e o convite que Deus faz
a cada um de nos para participar junto com Ele em seu Reino aqui na terra, Amem.

Valter Sorrentino @2017
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