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Ambientes em ordem

Leia 2 Reis 20:1-11

Lembra-te, SENHOR, peço-te, de que andei 

diante de ti com fidelidade, com inteireza de 

coração, e fiz o que era reto aos teus olhos; e 

chorou muitíssimo”. (2 Reis 20.3)

O ambiente do qual fazemos parte é um

espaço onde Deus habita e não se ofende

com nada? (Pense em lar, igreja, trabalho,

instituições).

O rei Ezequias foi advertido a colocar sua

casa em ordem. Talvez este “colocar em

ordem” significaria apenas pagar as contas,

nomear um sucessor, distribuir a herança,

pedir perdão a alguém ou diversas

possibilidades.
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Mas também podemos entender que é

hora de limpar, de tirar de nosso ambiente

tudo aquilo que sabemos que não agrada a

Deus. Ao ouvir a advertência, Ezequias se virou

para a parede e orou humildemente ao

Senhor. E entendeu que precisava colocar sua

vida em ordem espiritualmente: “Lembra-te

SENHOR, peço-Te...”. Deus ouviria

positivamente o que temos feito em nosso

ambiente?

No versículo 3 deste capítulo, Ezequias

pediu a Deus para se lembrar de que ele

andou diante de Deus com fidelidade. Ele era

fiel a Deus no seu ambiente. Da mesma forma,

você pode observar, com os olhos da

sinceridade, se dentro de seu ambiente não há

algo que contrarie a vontade do Senhor

revelada em Sua Palavra.
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A vida espiritual deve ser a parte mais

importante para nós. Então, coloque sua vida

espiritual em ordem!

Neste mesmo versículo Ezequias

também pediu ao Senhor para se lembrar de

que ele tinha um coração “inteiro”. Isso

significa que seu coração NÃO era dividido:

ERA UM CORAÇÃO ÍNTEGRO! Para com Deus e

com as pessoas. A Bíblia diz em Jr 29.13 e em

Mc 12.30 que precisamos amar a Deus de todo

o coração e ao próximo como a nós

mesmos/as. Ter um coração inteiro (ÍNTEGRO)

significa ser verdadeiro/a, sem divisão.

Por isso Tiago nos ensina a limparmos

nossas mãos e nosso coração (Tiago 4.8).

Nossos relacionamentos mostram se amamos

ao nosso próximo. Quem é você dentro das

paredes de seu ambiente?
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Você tem amado seu próximo? Seu

coração está inteiro ou dividido? “a boca fala

do que está cheio o coração” (Mt 12.34b).

O versículo três ainda nos mostra que as

nossas atitudes revelam quem realmente

somos. Ezequias era um homem que tinha

ações que glorificavam a Deus (2 Cr 29.3; 20-

36; 2 Cr 30; 2 Cr 31.2-21; 2 Reis 19.14-19). Ele

se esforçava para que suas atitudes fossem

retas “aos olhos do Senhor” e não apenas aos

seus próprios olhos. Ele buscava obedecer à

vontade de Deus. Dentro de nossos ambientes

podem existir coisas e posturas que ofendem

ao Senhor! É preciso identificar o que não

pode estar em nossos ambientes e vida! É

preciso também haver união, pois um reino

dividido não subsiste (Marcos 3.24) e não

podemos servir a dois senhores (Lucas 16.13)
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Temos feito nossa própria vontade ou o

que é “reto aos olhos do Senhor”?

Coloque suas atitudes e tudo que há

dentro de seu ambiente em ordem com a

vontade de Deus!

Se houver disposição real em nós, Deus

ENVIARÁ Sua orientação e auxílio para reverter

a situação.

“Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas; eis

que eu te curarei; ao terceiro dia, subirás à

Casa do SENHOR” (v.5).

Por isso, Ezequias ainda viveu mais 15

anos e Deus ordenou ao sol retroceder 10

minutos como um sinal (v.11) para acréscimo

de sua fé.
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Oração:

Deus de graça e misericórdia, não nos deixe

acostumar com o andamento ruim das coisas e

simplesmente nada fazer. Faz de nós

instrumentos de justiça e retidão, a começar

em nossa própria vida. Em nome de Jesus.

Amém.

Pensamento para o dia:

O meu testemunho é condizente com a fé que

declaro ter?

Oremos:

Pelos ambientes onde fomos plantados por

Deus para fazermos a diferença para melhor.

| Rev. Marcílio Gonçalves Pereira Filho


