Texto: Jr. 33:1-11

CONHECENDO DEUS

1- Jeová – o Deus de perto – Invocar “Chamar para perto”Paulo – invocou a Deus pedindo a remoção do espinho na carne . O Senhor
lhe respondeu: -“A minha graça te basta...” ( 2 Co. 12:7-10 )
Moisés – invocou a Deus pedindo a morte pára aliviar o peso de sua
missão. O Senhor lhe concedeu 70 ajudantes. ( Nm. 11:10-20)
Elias – invocou a Deus pedindo que a sua vida fosse tirada.O Senhor lhe
deu descanso, comida e trabalho. ( I Rs. 19:1-18 )
Quando Napoleão cercou Moscou em 1812, o Czar sabia que estava
próxima a derrota. Entrou numa igreja em São Petersburgo e embora não
fosse homem piedoso, buscou a Deus em arrependimento e oração. Deus
respondeu ao seu clamor, e livrou a Rússia de uma humilhante derrota. O
inverno russo foi a arma decisiva. Napoleão deixou a Rússia totalmente
abalado, perdendo na marcha, em meio à neve, 550 mil homens.
2- Jeová – O Deus que se esconde – (v.4-5)
Um dos atributos de Deus é a onipresença. O Salmo 139 fala-nos que é
impossível fugir da presença de Deus:
7 Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
8 Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás
também.
9 Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
10 Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.

No entanto, o texto de Jeremias mostra Deus escondendo o seu rosto de
Jerusalém. Deus pode esconder o seu rosto de nós. O Salmo 104:29-30
aponta o que acontece quando Deus esconde o seu rosto:
29 Escondes o teu rosto, e ficam perturbados; se lhes tiras o fôlego, morrem, e voltam
para o seu pó.
30 Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra.

Davi, o amado rei de Israel, por um ano, sofreu a ausência de Deus na sua
vida. No Salmo 29, ele suplica:
9 Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a minha
ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
10 Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá.

Deus não quer se esconder do homem. Não deseja negar-se a ouvir o seu
clamor. Deus quer ser buscado e encontrado.
( Jr. 29: 11-13)
11 Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor;
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
12 Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
13 E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.

Deus não apenas quer ser encontrado, como também deseja realizar tantas
ações em prol de seu povo. Por isso, podemos dizer:
3 – Jeová, o Deus que age. ( v. 6-8 )
Observe os verbos usados pelo profeta para descrever o que Deus vai fazer:
Trarei – a saúde e a cura - É esta a benção que você precisa? Jeová diz:
~Exodo 15:26
26 E disse Jeová: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto
diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e
guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que
pus sobre o Egito; porque eu sou o Senhor que te sara.

Êxodo 23:25
25 E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e eu
tirarei do meio de vós as enfermidades.

Deuteronômio 7: 15
15 E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade; sobre ti não porá nenhuma das más
doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam.

Revelarei – abundância de Paz e Segurança. Paz verdadeira só a que Deus
dá. Jeová é o “Príncipe da Paz” ( Is. 9:8 ) O Senhor Jesus disse: João 14:27
27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se
turbe o vosso coração, nem se atemorize.

Restaurarei a sorte de Judá e Israel e os edificarei - Quantas pessoas estão
carregando um histórico de falência ( Moral, institucional, financeira,
amorosa, familiar ) . A boa sorte não acenou para estas pessoas. Mas Deus
se compadece delas. Está disposto a mudar-lhes a sorte. Deus mudou a
sorte de:
Raabe – A prostituta que morava sobre a muralha de Jericó... Toda a
cidade pereceu, mas dela se disse: “ Somente a prostituta Raabe viverá (
Js.6:17 ) Tg. 2:25 diz que Raabe foi justificada. Hb.11:31 menciona a fé...
A mulher adultera – ( João 8 )
A mulher samaritana ( João 4 )

Saulo – ( At. 9 )
O ladrão que estava sendo crucificado ao lado do Senhor Jesus. (
Lc.23:42-43 )
Purifica-los-ei de toda a sua iniqüidade, perdoarei todas as suas iniqüidades
Que outro líder religioso ou religião pode prometer isso?
O MASDEÍSMO fundado por Zoroastro?
O BRAMANISMO OU HINDUÍSMO com seus milhares de desuses?
O BUDISMO de Buda?
O CONFUCIONISMO DE Confúcio?
O MUCULMANISMO de Maomé?
Só Jesus Cristo pode perdoar o pecado humano. Jesus é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. ( João 1:29) Deus ama o pecador.( João 3:16)
4 – Jeová, o Deus que tem a capacidade de amar.( v. 9-11)
Veja o que Ele diz de Jerusalém.(v. 9-11) Ele tem a capacidade de amar
uma cidade. Uma Nação, uma família, uma pessoa em particular. É o Deus
que busca relacionamentos.
O amor de Jeová por Jerusalém é imorredouro:
Isaías 62:6-7
6 Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais
se calarão; ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós,
7 Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na
terra.

Is. 60
1 LEVANTA-TE, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo
sobre ti;
2 Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos; mas sobre ti o
Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.
3 E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu.

Mq. 4
1 MAS nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido
no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirào os povos.
2 E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do
Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas;
porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.

Salmo 122
1 ALEGREI-ME quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.
2 Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
3 Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta.

4 Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem
graças ao nome do Senhor.
5 Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi.
6 Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam.
7 Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios.
8 Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: Paz esteja em ti.
9 Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem.

Conclusão:
O mais importante é saber que este Deus não muda. Ele é o mesmo ontem,
hoje e sempre. Ele é confiável, estável, inabalável. Eterno.
Ele ainda pode ser invocado...
Ele às vezes esconde o seu santo rosto de nossos pecados...
Ele age e realiza tantos milagres...
Ele ainda nos ama. Ama Jerusalém. Ama a sua igreja. Ama você!
Amém.
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