Estudo para Células – 20/04/2016
Tema: Sararei a tua terra (2Cr. 7:11-14)

1. Entendimento:





O homem queria fazer um templo para Deus.
Não aceitou que Davi o construísse, embora Davi fosse um homem que andava segundo a
vontade de Deus.
Salomão construiu um templo para adoração.
Mas o SENHOR nos escolheu para sermos o templo Dele aqui na terra.

“Assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei: e tudo quanto Salomão intentou fazer
na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.” (v.11)
Comentários:
 David, pai de Salomão, quis construir o Templo para o SENHOR, mas, o SENHOR não permitiu
por ter sido Davi homem de muitas guerras e ter derramado muito sangue.
 SENHOR disse que seu filho Salomão construiria o templo. Davi então providenciou materiais
para a construção do Templo o que se deu após a sua morte.
 Após a morte de David, Salomão ergueu o templo. Quando acabou, consagrou o templo ao
SENHOR e orou. (1Rs 8:22-53).
“E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este
lugar, para casa de sacrifício.” (v.12)
Comentários:
 Ainda hoje o SENHOR ouve nossas orações. Ele nos escolheu e não nós a Ele. Somos o Seu
templo.
 1 Coríntios 6:19-20 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita
em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por
bom preço; glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a
Deus.
“Se eu cerrar os céus e não houver chuva; ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra;
ou se enviar a peste entre o meu povo;” (v.13)

Comentários:
 SENHOR pode usar a vara e o cajado para nos consolar e proteger. Muitas vezes precisamos
de uma orientação, digamos, mais convincente, para não nos desviarmos do caminho do
SENHOR.
 Is 59:1 Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu
ouvido agravado, para não poder ouvir.
 Jr 29:11-3 Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor;
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis,
e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me
buscardes de todo o vosso coração.
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome...”(v.14a)
Comentários:
Características do povo de Deus:
 Sou alegre? Sl. 122:1 ALEGREI-ME quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.
 Quem é o meu Senhor? Js 24:15 Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao
Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram os vossos pais, que
estavam dalém do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais: porém, eu e a
minha casa serviremos ao Senhor.
 Em quem confio verdadeiramente? Pv. 3:5 Confia no Senhor de todo o teu coração, e não
te estribes no teu próprio entendimento.
 Tenho algum problema que acho insolúvel? Lc. 10:19 Eis que vos dou poder para pisar
serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
 que realmente procuro? Is 55:6 Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o,
enquanto está perto.
“se humilhar, e orar, e buscar a minha face...”(v.14b)
Comentários:
 Ez 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor JEOVÁ, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva: convertei-vos, convertei-vos dos
vossos maus caminhos; pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel?
 Pv 28:13 O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará; mas o que as confessa e
deixa, alcançará misericórdia.
 Is 43:25 Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos
teus pecados me não lembro.
 Sl 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e
contrito não desprezarás, ó Deus.
 Mt 11:28-29 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e
encontrareis descanso para as vossas almas.
“e se converter dos seus maus caminhos...”(v.14c)
Comentários:
 Os 14:1-2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus; porque pelos teus pecados tens
caído. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor; dizei-lhe: Expulsa toda a
iniquidade, e recebe-nos graciosamente; e daremos, como bezerros, os sacrifícios dos
nossos lábios.
 Jr 3:13 Somente reconhece a tua iniquidade: que contra o Senhor, teu Deus, transgrediste,
e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde; e não destes
ouvidos à minha voz, diz o Senhor.

 1Co 10:13 Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas, fiel é Deus, que vos não
deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para
que a possais suportar.
“então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados...”(v.14d)
Comentários:
 1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados,
e nos purificar de toda a injustiça.
 1Jo 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar,
temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo;
 Pv 4 20-21 Filho meu, atenta para as minhas palavras: às minhas razões inclina o teu
ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos: guarda-as no meio do teu coração.
 Pv 4 23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as
saídas da vida.
“e sararei a sua terra.”(v.14e)
Comentários:
 Sl 119:9-11 Como purificará o mancebo o seu caminho? observando-o, conforme a tua
palavra. De todo o meu coração te busquei: não me deixes desviar dos teus mandamentos.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
 Sl 51:10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
 Sl 32:6 Pelo que, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar: até no
transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão.
 Hb 4:16 Cheguemo-nos, pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos
alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
 2Co 6:2 (Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação; eis aqui,
agora, o tempo aceitável, eis aqui, agora, o dia da salvação);
 Ap 22:20 Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem,
Senhor Jesus!

