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Tema: MINHA CASA, LUGAR DE UMA ARCA
Pr. Evandro Brito.

TEXTO BASE: 2 SAMUEL 6:1-11 / 1 CRÔNICAS 13:1-14.
A Arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo.
A presença da Arca era sinônimo da ação poderosa de Deus. E o que acontece quando permitimos que a
Arca de Deus entre em nossa casa?
Quatro considerações sobre o que pode acontecer com a presença da arca em nossa casa:
1. A ARCA EXTERMINA OS DEUSES ESTRANHOS DA NOSSA CASA (1Sm:5:1-5): Observe que os
filisteus colocaram a Arca na casa de dagom, no dia seguinte estava aquele deus estranho prostrado
ante a Arca de Deus. Por isso a presença da Arca de Deus tem poder para exterminar esses deuses
estranhos que são muitas vezes nosso orgulho, falta de perdão, falta de fé, ansiedades preocupações
etc. Tudo, pode crer há de se prostrar ante a presença do nosso Deus, e será exterminado da nossa
casa.
2. A ARCA TRAZ SALVAÇÃO E BENÇÃO PARA TODA FAMÍLIA (1Crônicas 13:13,14): Depois de um
primeira tentativa frustrada de Davi, temendo ele a ira de Deus logo decidiu levar a Arca para a casa de
Obede-Edom o geteu onde ali ficou por três mêses e foi muito abençoada a sua família e tudo quanto
tinha.Lc:19:1-10. Assim foi com Zaqueu ao receber Jesus na sua casa, ali houve salvação para toda a
sua família. ATOS:16:27-34.O carcereiro foi salvo juntamente com a sua família também, ao aceitar e
permitir a entrada da presença de Jesus na sua casa.
3. A ARCA PRODUZ GOZO E ALEGRIA (2Sm 6:12-15 / Salmo 16:11): Quando permitimos a entrada da
Arca em nossa casa ela vai gerar, produzir um sentimento de alegria , gozo e paz mesmo em meio as
circunstâncias. Davi também sabia o que iria enfrentar, mas a presença da arca confortava o seu
coração, e assim será conosco quando tomarmos essa atitude.
4. A ARCA GERA OPOSIÇÃO (2Sm 6:12-16): Perceba que Davi dançou de alegria na presença de
Deus afim de adorá-lo, mas ele foi desprezado por Mical filha de Saul. Meus irmãos somos humilhados,
desprezados, perseguidos, difamados e etc, por aceitarmos a entrada da Arca de Deus em nosso lar, e
quando decidimos optar por está na sua presença para adorá-lo, servi-lo fazendo assim sua vontade.
Aliança de Deus hoje está em nossos corações e não em tábuas (Hebreus 8.10).
O que precisa estar em seu coração?
Vamos comparar o que estava dentro da Arca da Aliança com o que devemos levar em nossos corações:

1. TÁBUAS DA LEI - Palavra de Deus:
Deuteronômio 10.2 “Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que
quebraste, e as porás na arca”.
As tábuas da lei representam a Palavra de Deus que precisa estar em nossos corações (Deuteronômio
6.6). Quando guardamos a Palavra em nossos corações somos fortalecidos para vencer o pecado (Salmo
119.11). Esta Palavra penetra em nossas vidas (Hebreus 4.12), que foi “escrita, não com tinta, mas com o
Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração” (II Coríntios 3.3).
Quando a Palavra preenche o coração, logo falamos com a boca (Lucas 6.45 e Romanos 10.8-10).
Deixe a Palavra de Deus ser registrada em seu coração!
2. VARA DE ARÃO - Ministério:
Números 17.10 “Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para
se guardar por sinal contra os filhos rebeldes; para que possas fazer acabar as suas murmurações contra
mim, a fim de que não morram”.
Esta vara, uma ferramenta de trabalho, simboliza para nós hoje o ministério cristão. Como servos do
Senhor, temos um chamado ministerial (Romanos 12.3-8). Recebemos dons do Espírito Santo para
exercer na Igreja (I Coríntios 12.4-6). Jesus deixou a ordem de pregar o evangelho em todo o mundo
(Mateus 28.18-20). Esta tarefa deve ser exercida por todos os cristãos. Deus quer usar nossas vidas para
realizar a sua obra na terra e devemos nos oferecer voluntariamente para servi-lo (Isaías 6.8).
Deus tem um ministério para você em sua obra!
3. MANÁ - Vida Espiritual:
Êxodo 16.33 “Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e põe-no
diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações”.
Este maná representa a vida espiritual do cristão nos desertos deste mundo. Em nossa caminhada diária
precisamos buscar alimento para o nosso Espírito e não somente o pão material (Mateus 4.4). Jesus é o
“Pão do Céu” que Deus nos deu e nos satisfaz plenamente (João 6.51). Durante a nossa caminhada nesta
vida precisaremos nos alimentar diariamente para fortalecer nosso espírito até o dia em que entraremos
em nossa terra prometida ou Canaã Celestial.
Jesus multiplicou os pães no deserto duas vezes (Marcos 6.30-44 e 8.1-10) para que entendesse que Ele
é o “pão da vida” (João 6.48). Quando participamos da Santa Ceia estamos partindo o pão da comunhão
com Deus e com nossos irmãos (I Coríntios 10.16,17). Este é um alimento para nós como Corpo de Cristo
(I Coríntios 11.23-26). O ato de partir o pão era muito importante para o povo de Deus (Atos 2.42).
Deus sustenta sua vida com alimento espiritual!
CONCLUSÃO:
A Aliança com Deus está em seu coração!
Desejamos muitas bênçãos de Deus para nossa família, como paz, saúde, libertação, bênçãos espirituais,
emocionais e etc. Então que hoje a Arca de Deus entre em nossa casa para que as bênçãos de Deus
sejam manifesta e acima de tudo a vontade Dele prevaleça em nossas vidas. Recebamos hoje a Arca (a
presença de Deus em nossas vidas), procuremos corrigir as nossas atitudes que não estejam de acordo
com a palavra de Deus e deixar a Arca gerar tudo isso e muito mais em nossos lares para glória de Deus.
Que Deus abençoe a todos!! Em Cristo Jesus.

