A VISÃO PROFÉTICA DA IGREJA
NO ANTIGO TESTAMENTO.

TEXTO: Isaías 56.1-8
INTRODUÇÃO:
-O Deus da Bíblia é um só. Seus
pensamentos são eternos.
-A única dificuldade de compreensão da
unidade da Bíblia pode decorrer do fato
que a História da salvação é um livro
escrito em etapas.
-Deus primeiro trabalhou com Israel e
lançou os fundamentos dos seus planos,
mas isso não significava que Israel seria
exclusivo e que algo superior não estava
previsto. Assim também como agora
ainda
esperamos
algo
superior:
Hebreus 8.5.
Os profetas viram isso.
-Todas as verdades fundamentais do
Novo
Testamento,
já
estavam
representadas no Antigo Testamento:
a)O Sábado apontava para a graça:
Hebreus 4.1-11.
b)A
circuncisão
apontava
para
conversão: Rm 4.9-11, Fp.3.3, Cl.2.11
c)Os sacrifícios apontavam para a obra
redentora de Cristo: Hebreus 7.26-28.
d) A Lei apontava para o padrão de
santidade do Novo Testamento: Aliás,
um padrão bem mais elevado que a
própria lei. Mateus 5.17-20, 1 Pedro
1.13-16.
TRANSIÇÃO:
Neste salmo nós encontramos, por
assim dizer o DNA da Igreja.
O que já estava latente no coração de
Deus para o projeto IGREJA?
I – QUE A IGREJA
FOSSE O
LUGAR DA REVELAÇÃO DO SEU
CARÁTER ( v. 1-2)
Assim como Jesus foi chamado para
revelar ao mundo o caráter do Pai, a
Igreja foi chamada para manifestar ao
mundo, no poder do Espírito o caráter
de Cristo. – 2 Corintios 2.14-17.
Se olharmos para o Novo Testamento, o
padrão de Deus é muito mais exigente:
2 Timóteo 2.19.
II - QUE A IGREJA FOSSE O
ABRIGO SEGURO PARA TODOS,
SEM EXCEÇÃO ( v.3 – 7a)

Para o Judeu que não possuía a visão
dos pensamentos de Deus, o estrangeiro
e o eunuco eram o símbolo de pessoas
de segunda categoria.
O profeta Isaías via profeticamente na
Igreja o lugar onde Deus poderia
finalmente acolher a todos. – Mateus
23.37.
A única condição, entretanto,
que
permanece é aquela que já está posta, ou
seja: o povo de Deus é um
povo
chamado
para
a
santidade.
Mas a Igreja é o único lugar onde todos
recebem uma segunda chance. Isaías
1.18, Gálatas 3.28.
-A Igreja é o lugar onde as identidades
serão resgatadas. Aqui todos possuem o
mesmo valor – 1 Coríntios 12.21-27.
-A Igreja é o lugar onde
todos podem ser curados,
produzir frutos e deixar um
legado
de
honra,
um
memorial.
III – QUE A IGREJA FOSSE O
LUGAR ONDE ELE PUDESSE
REPARTIR SUA INTIMIDADE COM
TODOS. (6-8)
Salmo 117. 1-2, João 4.19-26.
Não compreendendo o coração de Deus,
os judeus achavam que a intimidade de
Deus era exclusivamente para eles.
-Deus no entanto via muito além disso.
As condições permanecem – v.6, mas
para quem realmente deseja intimidade
com Deus, a Igreja é o lugar onde
nossos sacrifícios e nossas orações são
aceitas e onde Ele irá manifestar o seu
poder – Mateus 18.19-20.
- Nessa busca, na dinâmica
da Igreja, sempre haverá
lugar para mais um.
CONCLUSÃO:
Deus procura parceiros. Você é parte
desse projeto. Olhe a Igreja do modo
como Deus a vê, pois a Igreja é a única
estratégia que Deus tem para o mundo e
também para você.
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