TÍTULO: ESTÍMULOS À CONVERSÃO
TEXTO: Isaías 55.1-13
INTRODUÇÃO:
Num breve resumo da Bíblia poderíamos dizer que:
-Até o capítulo dois de Gênesis temos o relato da criação
-No capítulo três, a descrição da queda do homem.
-E, a partir do capítulo três de Gênesis, temos a descrição de uma incrível história de
amor, dificilmente correspondida, onde Deus tenta insistentemente para si o coração do
homem.
O profeta Isaías vê o ponto culminante desse grandioso projeto, com a vinda futura do
Messias e da oferta da graça universal. (Is. 55.1)
*O texto está repleto de estímulos para o homem entenda e corresponda a esse amor.
*Assim como o homem foi iludido na queda em todas as dimensões dos seus sentidos,
aqui também Deus, através do profeta Isaías quer nos fazer atinar as razões pelas quais
devemos atender ao seu chamado.
I – OS ESTÍMULOS PARA QUE ATENTEMOS AOS ATRIBUTOS DE DEUS:
*Sim, por tudo aquilo que Deus é, vale à pena nos convertermos a Ele.
1º)Por que Deus pode ser achado:
*Deus não é uma ilusão, Deus não é uma propaganda enganosa, Deus não se esconde.
(Jr. 29.14) = “Buscar-me-eis e me achareis..”
Ele anseia por um relacionamento conosco: “De longe se me deixou ver o SENHOR,
dizendo: Com amor eterno eu te amei; por isso, com benignidade te atraí”. (Jeremias
31.3) *Deus sempre desejou isso!
2º)Por que Deus é provedor:
*A nossa sede e a nossa fome serão supridas nEle. Ele tem aquilo que necessitamos.
*Podemos ainda experimentar outras necessidades neste mundo, porém nossa fome
espiritual só pode ser suprida nEle e, será suprida: “Aquele, porém, que beber da água
que eu lhe der nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der será nele
uma fonte a jorrar para a vida eterna. (João 14.4)
3º)Por que nEle encontramos o verdadeiro sentido da vida:
*Vamos parar de andar em círculos, de fabricar “cisternas furadas” (Jr. 2.13) e vamos
finalmente achar o caminho da vida e colocar as nossas energias e recursos em algo que
vai produzir um resultado. *As nossas fugas, as nossas buscas inúteis vão cessar e a
nossa alma será farta: “vos deleitareis com finos manjares”.
O que pode impedir que isso aconteça?
1º) A falta de uma verdadeira busca: (v. 1 a 3) Precisamos ter sede e precisamos nos
mover do nosso lugar. * Precisamos inclinar os nossos ouvidos, e precisamos ouvir de
verdade (v.3) *Para encontrar a Deus, precisamos buscá-lo de todo coração. (Jr. 29.13)
2º)A limitação do tempo: (v.6) “Buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto
está perto” (v.6) *Sim, nós temos a vida toda para buscar a Deus, mas o quanto é a vida
toda? *Os dias vão passando, passando, passando, até que de repente.................
3º)Precisamos negar a nós mesmos: (v.7) Precisamos deixar os nossos próprios
caminhos, precisamos nos converter de verdade. *Não podemos seguir a Jesus sem
renúncia. (Mt. 16.24)
Transição: Mas exatamente por isso, os estímulos vão adiante:
II – OS ESTÍMULOS PARA QUE ATENTEMOS ÀS RAZÕES DE DEUS: (V.8-10)
1º)Por que os caminhos de Deus são melhores:

*Todos aqueles que passam por uma conversão verdadeira, compreendem muito cedo
essa verdade! Estávamos colocando as nossas forças e os nossos recursos, em coisas
que não iam nos satisfazer verdadeiramente. Deus quer que compreendamos isso!
2º) Por que os pensamentos de Deus são mais elevados:
*Quantas vezes depois da nossa conversão, olhando para trás nós vamos dizer: “Mas
onde eu estava com a cabeça?” Como eu não enxergava isso? *Achávamos que
sabíamos mais! E quantas vezes ainda continuamos achando.
Mas a verdade é que quanto mais andamos com Deus, mas humildes e dependentes nós
ficamos, pois vamos acumulando essas experiências de que Deus tem sempre razão.
Então já não iremos fazer mais nada sem consultá-lo.
*Um dos grandes sinais da conversão é quando em nosso coração, nós começamos dar
razão a Deus; quando começamos achar lógicos os mandamentos de Deus.
*Você tem dificuldade de aceitar a Palavra? Alguma coisa ainda não se converteu em
seu coração.
Transição: Por isso, há mais estímulos que você precisa:
III – OS ESTÍMULOS PARA QUE ATENTEMOS AOS RESULTADOS: (v.10-13)
1º) Vamos ter a experiência que a Palavra de Deus funciona: (v.10-11)
*É pela Palavra que Deus opera neste mundo. Foi pela Palavra que Ele criou o
universo. É pela Palavra que nós somos transformados. Pela obediência à Palavra nós
nos tornamos semelhantes a Jesus.
Quando praticamos a Palavra de Deus em nossa vida, ela vai dar resultado.
Jesus nos deixou um teste bem fácil: “Se alguém quiser fazer a vontade do dele [do pai]
conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo” (João
17.7)
a)A Palavra tem poder para conhecer meu próprio coração: (Hb.4.12)
b)A Palavra tem poder para me purificar: (João 15.3) *Ela muda minha mente!
c)A Palavra irá me guiar por um caminho de vitória (Pv. 3.13-17)
*Pelo poder da Palavra o mundo se fez e pelo poder da Palavra Deus faz tudo novo em
nossas vidas.
2º)Vamos ter a A experiência de uma vida transbordante: (v.12)
*Ao fazer a vontade de Deus, nós vamos ser felizes. Nosso olhar sobre a vida muda e
com isso, mudam todos os sabores, aromas e cores: Alegria, paz, segurança. A vida que
antes corríamos atrás, agora explode diante dos nossos olhos, até nos mínimos detalhes.
*É a transição dos desertos para os jardins.
3º)Vamos retornar ao propósito original de Deus a nosso respeito: (v.13)
*Em Cristo nós somos novas criaturas. Essa nova criação, é evidente que será
indescritivelmente mais gloriosa.
*A verdadeira conversão irá inevitavelmente nos levar para dentro do propósito que
Deus tinha conosco desde o princípio.
*Uma terra devastada, se transforma numa terra de fartura.
CONCLUSÃO:
Se funciona? É só pensar no que a fé em Cristo já produziu, desde o seu ministério,
continuando com o ministério dos apóstolos, até chegar aos nossos dias.
E o que falta em tua vida?
Deus não faz nada incompleto e Ele quer completar a obra em ti. (Fl. 1.6)
Pr. Armando Castoldi
Encantado, 15 de junho de 2014.

