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“Filho do homem, descreva
Otemplopara a nação de Israel
Para que se envergonhe dos
Seus pecado.”
“Que ele analisem o modelo e,
se ficarem envergonhados
por tudo o que fizeram,
informe-os acerca da planta
do templo- sua disposição
suas saídas e suas entradastoda a sua planta e toda as suas
estipulações e leis”
“Ponha essas coisas por escrito
diante deles para que sejam
fiéis à planta e sigam as
suas estipulações.”
( Ez 43:10-11, NVI)
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PREFÁCIO

Este é um livro sobre a casa de Deus.Poucos cristãos
parecem ter muito interesse neste assunto. Eles
parecem pensar assim: “Quem se importa com o lugar
onde Deus vive? Certamente Ele é capaz de tomar
conta de Seus próprios problamas. Temos nossas vidas
para viver. Temos contas a pagar, crianças para educar
e trabalho para fazer. Nãotemos tempo para nos
preocuparmos com o lugar onde Deus irá morar”.
O Rei Davi,porém, tomou uma atitude diferente. Ele
tinha um outro tipo de coração. Ele disse: “...não darei
sono aos meus olhos e nem repouso às minhas
pálpebras até que eu encontre lugar para o Senhor,uma
morada para o Poderoso de Jacó” ( Sl 132:4-5).
Davi era um homem que tinha intimidade com o
Todo Poderoso.Por causa dessa comunhão, seu
coração começou a abraçar os desejos do Altíssimo.
Ele começou a sentir as coisas que estavam no coração
de Deus e a desejá-las também. Talvez por esse
motivo, o Senhor o considerou “um homem segundo o
Seu coração” (At 13:22).
Davi foi um homem abençoado por Deus, em parte
porque procurava as coisas que Deus desjava. Muitos
crentes hoje não aproveitam essa benção. Trabalham
longas horas para pagar suas prestações e outras
dívidas, mas parecem nunca chagar a um topo
financeiro. Tentam se entreter com várias
diversões,incluidocomidas e bebidas,mas não se
satisfazem facilmente. Estão constantemente
comprando novas roupas,mas isto também não parece
ir ao encontro de seuas necessidades emocionais.
“...considerai o vosso passado,diz o Senhor. Tendes
semeado muito e recolhido pouco; comeis,mas não
chega para farta-vos, bebeis,mas não dá para saciarvos; vestir-vos, mas não estais bem aquecidos e aquele
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que recebe salário o coloca num saco furado.”
“...considerai o vosso caminho.Procurastes pormuito,
mas na verdade alcaçaste pouco,quando o truxestes
para casa, Eu lhe assoprei para longe à sua própria
casa.
Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra os
seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os
montes, e sobre o trigo e sobre o mosto,esobre o azeite
e sobre tudoo que a terra produz, como também sobre
os homens, e sobre os animais,e sobre todo o trabalho
das mãos”
( Ag 1:5-e 9-11)
Deus hoje está chamando homens e mulheres a se
voltarem para Ele e trabalharem junto com Ele na
construção de sua morada eterna. Ele estáprocurando
por aqueles que irão correspoder ao seu coração.
Este autor espera que, por meio deste livro,alguns
cristãos sejam levados a mudar o seu foco.Talvez por
meio deste texto, alguns sejam induzidos a
compreender mais profundamente as coisas que estão
no coração de Deus. Então, poderão dedicar suas vidas
a construir a casa deDeus. Eles podem ajudar a
construir o Seu reino e transformar isso na prioridade
de suas vidas. Deste modo, certamente irão
experimentar maravilhosas bênçãos em seu trabalho e
também recompensas eternas quando Jesus voltar.
David W.
Dyer
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1.

UMA VISÃO CELESTIAL

As instruções que Deus deu a Moisés, Ele também está
falando hoje a cada um de nós. Não somente no Velho
Testamento, mas também no Novo, encontramos a seguinte

advertência: "Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi

mostrado no monte" (Êx 25:40 e Hb 8:5). Esta é uma admoestação
que precisamos contemplar seriamente.
Moisés foi um homem chamado por Deus para liderar Seu
povo e para construir um lugar para Sua morada. Moisés compreendeu muito bem essa excelente chamada e estava pronto
para responder a ela com todo o seu coração.
Entretanto, ele não era livre para fazer o que quisesse. Não
tinha liberdade de inventar coisa alguma, de planejar o que quer
que fosse ou de fazer qualquer coisa de acordo com os seus
próprios gostos ou desejos. Ele foi instruído a fazer tudo estritamente de acordo com a visão celestial que havia recebido pessoalmente, enquanto estava com Deus na montanha.
Veja, Moisés havia subido ao monte santo. Lá, ele passou um
bom tempo (40 dias e 40 noites, para ser exato), na real presença
do Deus Todo Poderoso. Ele conheceu o temor a Deus. Havia

David W. Dyer – www.graodetrigo.com

DEIXE MEU POVO IR

10

DEIXE O MEU POVO IR!

experimentado Sua terrível majestade e poder. Além disso,
havia contemplado o coração de Deus e começado a compreender algo sobre o que o seu Criador estava desejando. Então,
quando desceu daquela montanha, tinha queimando dentro de
si uma visão celestial, uma revelação espiritual, que passou a
controlar a sua obra, enquanto ele estava construindo uma
morada para o Altíssimo.
Essas coisas nos deveriam falar, hoje, bem claramente.
Quando nos convertemos e começamos a desejar nos envolver
na obra de Deus, isso é algo que devemos considerar seriamente. Se desejamos ser colaboradores de Deus e auxiliá-Lo na
construção de Sua eterna morada, esse é um aspecto importante
a ser considerado.
Antes de começarmos a nos empenhar nisso, precisamos ter
entrado profundamente na presença de Deus. Não apenas ter
entrado, mas ter gasto um tempo - um bom tempo - ouvindo,
vendo e compreendendo o que é que Deus deseja. Antes de ir
muito além do estágio e das atividades da infância espiritual, é
importantíssimo que tenhamos recebido uma revelação celestial, de maneira que o nosso trabalho seja feito com substância
divina e não meramente com madeira, feno ou palha (1 Co 3:12).
Precisamos ter visto o santo plano de Deus e, então, construir de
acordo com Sua planta.
Queridos irmãos e irmãs, esta não é uma consideração sem
importância. Não é algo com que possamos lidar superficialmente. Quando começamos a nos envolver em construir juntamente com Deus, tomamos parte em uma construção que é eterna. O que Deus constrói por meio de nós será Sua habitação eterna. Portanto, não pode e não deve ser algo feito sem muita revelação e oração, e até mesmo temor e tremor. Todos nós deveríamos ter uma dose saudável de respeito e temor a Deus,
quando começamos a construir algo em Seu nome.
O Senhor nosso Deus não habita e nem nunca irá habitar em
um templo construído por mãos humanas (At 7:48). Portanto, se
não construirmos de acordo com o Seu desenho, o que constru-
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irmos não irá satisfazê-Lo, e Ele não irá morar ali. Não será o
lugar de Sua morada. Muitos cristãos hoje ficam iludidos
porque Deus ocasionalmente visita suas obras em construção. Já
que Sua presença vem de vez em quando, eles imaginam que
Ele está aprovando o que estão fazendo.
Mas o que precisamos construir urgentemente não é um
lugar que Deus venha visitar uma vez ou outra, mas um lugar
onde Ele aprecie morar. Precisamos construir a eterna casa espiritual de Deus, onde Ele irá residir permanentemente, por toda
a eternidade. Para fazer assim, precisamos receber uma profunda visão celestial. Tudo o que fizermos deverá ser guiado por
esta revelação.
OUTROS PADRÕES

Milhões de crentes, homens e mulheres de Deus, estão construindo hoje. Há muita atividade cristã. A cada dia literalmente
centenas de "igrejas" brotam ao redor do mundo. Agrada-me
acreditar que a maioria destes queridos irmãos esteja fazendo o
seu trabalho com o coração puro e um sincero desejo de agradar
a Deus. Entretanto, muitos deles parecem estar construindo sem
muita compreensão do plano celestial. Eles estão simplesmente
copiando o que vêem os outros fazendo. Estão construindo de
acordo com a visão que viram na esquina de baixo, e não na
santa montanha de Deus.
Em vez de receber uma visão de Deus, eles estão confiando
no homem. Em lugar de uma revelação celestial, ouvem de um
grupo ou de outros que estão fazendo sucesso e atraindo um
grande número de pessoas, e então correm a copiar o que estes
outros estão fazendo.
Talvez alguns estejam meramente fazendo o que sua denominação fez no passado. Possivelmente a tradição os inclinou a
certo padrão de construção. Outros podem estar fazendo o que
aprenderam na Escola Bíblica ou no Seminário. Outros ainda
confiam em sua própria popularidade, dons ou carisma, para
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