NO LUGAR CERTO
TEXTO: Gênesis 3:8-10
8 Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim
quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as
árvores do jardim.
9 Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: "Onde está você?"
10 E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu;
por isso me escondi".
INTRODUÇÃO:
• Nosso texto fala da busca de Deus por Adão no Jardim do Éden, depois que ele e
sua esposa, Eva caíram em pecado.
• Você já esteve fora do lugar?
• Como você se sentiu?
• É realmente muito embaraçoso estar no lugar errado, especialmente por um período
tão longo! Nós devemos estar no nosso lugar e não estar fora dele.
• Em nosso sermão de hoje, vamos brevemente observar alguns homens de Deus que
saíram do lugar.
• Podemos aprender grandes lições com eles.
1. UM PROFETA DESANIMADO
• I Reis 19:4 – “e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta,
sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. "Já tive o bastante, Senhor. Tira a
minha vida; não sou melhor do que os meus antepassados.”
• Elias. O lugar de desânimo é o lugar errado para um trabalhador estar.
• Devemos animar a nós mesmos no Senhor. I Samuel 30:6 - “Davi muito se
angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura,
cada um por causa de seus filhos e de suas filhas; porém Davi se reanimou no
SENHOR, seu Deus”.
• Alguém disse: "Quando você está desanimado você já está meio morto".
• O desânimo é uma das ferramentas mais poderosas do diabo.
• Neemias 6:1-9:
1. Quando Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe, e o restante de nossos inimigos
souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma
brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus
lugares,
2. Sambalate e Gesém mandaram-me a seguinte mensagem: "Venha, vamos nos
encontrar num dos povoados da planície de Ono". Eles, contudo, estavam
tramando fazer-me mal;
3. por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: "Estou executando um
grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me
com vocês?"
4. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes
a mesma resposta.
5. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança
com a mesma mensagem; ele tinha na mão uma carta aberta

6. em que estava escrito: "Dizem entre as nações, e Gesém diz que é verdade, que
você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo
o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei
deles,
7. e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu
respeito: ‘Há um rei em Judá! ’ Ora, essa informação será levada ao rei; por isso,
vamos conversar".
8. Eu lhe mandei esta resposta: Nada disso que você diz está acontecendo; é pura
invenção da sua cabeça.
9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: "Eles serão enfraquecidos e
não concluirão a obra". Eu, porém, orei: Agora, fortalece as minhas mãos!
2. UM SERVO DESOBEDIENTE
• Jonas 1:1-3 – “A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai com esta ordem:
“Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade
subiu até a minha presença". Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se
para Társis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava
àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Társis, para fugir do
Senhor.
• Jonas orientado por Deus para ir para a cidade de Nínive.
• Em vez de obedecer, ele comprou um bilhete de navio para Társis e tentou fugir de
Deus e do dever agendado para ele.
• Jonas deveria entregar a mensagem de Deus para os pecadores de Nínive, mas ele
tentou evitá-los.
• Nós somos como Jonas em alguns aspectos.
• Às vezes as pessoas que tentamos evitar são as pessoas que mais precisam do
Evangelho! Não vale a pena fugir de Deus.
• Ele vai te alcançar logo, logo! Amigo, você pode fugir e se esconder dos homens,
mas nunca de Deus!
• A desobediência de Jonas o levou a pagar um alto preço e ser dolorosamente
engolido por um grande peixe.
• É simplesmente melhor obedecer a Deus do que desobedecê-lo.
3. UM GUERREIRO CONFORTÁVEL
• 2 Samuel 11:1-2 – “Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi
enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel; e eles
derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém.
Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço
viu uma mulher muito bonita tomando banho”
• Davi estava confortavelmente em seu telhado, folgado, quando viu a linda Bate-Seba
se banhando.
• Sua carne assumiu o controle e com isso veio o adultério e o assassinato.
• Deus quer que Seu povo esteja ocupado na propagação do Evangelho e do Reino
de Deus.
• Pessoas ociosas não são apenas entediadas, mas geralmente se metem em
problemas desnecessários!

4. UM DISCÍPULO AMARGO
• Lucas 22:55-62 – “Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram
ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo.
Olhou fixamente para ele e disse: "Este homem estava com ele". Mas ele negou:
"Mulher, não o conheço". Pouco depois, um homem o viu e disse: "Você também é
um deles". "Homem, não sou! ", respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde,
outro afirmou: "Certamente este homem estava com ele, pois é galileu". Pedro
respondeu: "Homem, não sei do que você está falando! " Falava ele ainda, quando
o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se
lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, você
me negará três vezes". Saindo dali, chorou amargamente.”
• Pedro teve que ser amargo quando ele negou abertamente Jesus diante de seus
inimigos.
• Ele agiu muito errado quando se recusou a ser identificado com Cristo e amaldiçoou
ao ser acusado de estar com Ele (Marcos 14:71).
• Porque ser infeliz quando você pode ser cheio de alegria?
• Se você preferir estar com os inimigos de Cristo do que com o Senhor, então você
escolheu o caminho da amargura!
CONCLUSÃO
• Irmãos, se algum destes homens é um retrato de sua vida espiritual, eu peço para
você não ficar no lugar errado na hora errada!
• Se você ainda não nasceu de novo, se ainda não é salvo, a pergunta para você é...
• Se Deus te chamar à Sua presença hoje, ou se você dormir esta noite e nunca mais
acordar? Onde vai ser o seu lugar?
• A escolha é sua hoje...

