“Eu vi o Senhor”
Introdução
1. Texto: Isaías 6:1-8 “Eu vi o Senhor, Ele estava assentado sobre...”
2. A cena parece repetir-se... Vejo o Senhor no Seu trono, os anjos o louvam, o santuário
está cheio de fumaça... Um anjo desce com uma brasa viva tirada do altar, então o
Senhor pergunta... Silêncio, ninguém está lá. Nenhum homem foi ao templo, ninguém
foi à presença do Senhor. Você consegue imaginar essa cena?

Argumentação
1. O homem – Elo entre a terra e o céu
a. “Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não
afluem para os homens neste mundo” EGW, P.J. 419
b. Não há restrição (por parte de Deus), há sim provisão. O templo está cheio da
presença de Deus – O céu incandescente, ardente, em chamas; a Terra está vazia
da presença de Deus – O mundo escuro, frio e desolado.
c. Por quê? Porque foi designado que o elo entre o céu (o templo de Deus) e a Terra
(o mundo) seja o homem. “Desde o princípio, tem Deus operado por Seu Espírito
Santo, mediante agentes humanos, para a realização de Seu propósito em
benefício da humanidade caída” EGW, A.A. 53.
d. Mas, que homem? Qualquer um? Um homem comum? Não. Somente aquele que
teve um encontro pessoal com Deus, aquele que é nascido de Deus, que é
verdadeiramente filho de Deus pela criação e redenção. Esse se torna um elo na
cadeia que desce para salvar o mundo. Afinal, como falar do que não viu, não
ouviu, não experimentou?
e. Isaías viu (a glória), ouviu (a voz), foi tocado (pela brasa viva do altar), então, foi
enviado (por Deus).
f. John Wesley: “Dê-me uma centena de homens que não temam nada a não ser o
pecado, e não desejem nada, além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Não me
importo se eles forem clérigos ou leigos, homens assim, destruirão o reino de
Satanás e edificarão o reino de Deus na Terra”.
g. Só mediante um encontro com Deus (no templo, diante do trono) você
compreende quem você é. Você tem uma visão correta do tempo, do mundo e das
pessoas que estão ao seu redor. Do que elas de fato necessitam. Você terá uma
noção clara da importância e extensão do seu trabalho.

2. Ardendo em chamas
a. Perguntaram a John Wesley: Por que as pessoas se aglomeram à porta do templo,
antes da hora do culto...? Respondeu: “é que Deus me põe em chamas, e o povo
vem ver-me arder”.

b. Só aquele que tem um encontro diário com Deus poderá arder em chamas. Ou o
homem é incendiado por seu encontro com Deus, ou ele é um homem comum –
frio e vazio, sem poder, sem amor, sem esperança e entusiasmo, sem mensagem
de boas novas.
c. É lamentável, mas a realidade é que em nossas igrejas há muitos homens e
mulheres comuns, que não têm encontro diário com o Senhor. Tenho dito que o
mais triste não é ver bancos vazios na quarta-feira, o mais triste é ver bancos
cheios de pessoas vazias no sábado.
d. A verdadeira resposta à pergunta de Isaías 6:8 “A quem enviarei...” Só poderá ser
dada e mantida, mediante uma experiência pessoal com o Senhor no Seu templo.
Só o Senhor pode nos purificar, nos incendiar e nos manter em chamas.
e. Vocação é um chamado capacitador. A vocação nasce do encontro com o
sagrado. Vocação só se origina nEle, só nasce Dele e só se sustém nEle. Sem
experiência pessoal com Deus não há vocação... Há profissão, não missão, há
emprego, não chamado; há conhecimento, não sabedoria; há eloqüência, não
poder. Poderemos ter voz de pastor, palavras de pastor... roupas, aparência, mas
não teremos o coração e a visão de um verdadeiro pastor.

3. Lealdade x Astúcia
a. “Deus pode se servir de cada pessoa na proporção exata em que lhe é possível pôr
o Seu espírito no templo dessa alma. A obra que Ele aceita é aquela que lhe reflete
a imagem”. Aquela que tem o selo do encontro. EGW, T.S.III 146
b. Cada um de nós deve pensar: Deus está aprovando o meu ministério, a minha
obra? Estou desenvolvendo o ministério com lealdade ou com astúcia?
c. Nunca nos esqueçamos de que de Deus não se zomba, aquilo que o homem
semear, isso também ceifará.
d. No final, ele fará separação entre trigo e palha. Ele colocará fora a palha, e dirá
explicitamente: “Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim”, Mas os astutos
questionaram a sentença divina e dirão: “Porventura não temos nós profetizado
em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios?” (Mateus 7:22,23) Talvez
dirão ainda: Em teu nome não batizamos, treinamos e motivamos... O Senhor,
todavia, insistirá com eles: Se não nos encontramos, então, não nos conhecemos.
E o reino do meu Pai é para os nossos conhecidos. Mas, para o trigo, para os leais
dirá: “Vinde, benditos do Meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo” (Mateus 25:34).

4. A Maior Tentação
a. Sei que estou falando para homens que certamente já tiveram seu encontro com o
Senhor. Mas, temos que nos lembrar que não é suficiente ter o encontro, é
necessário mantê-lo.
 Há muitos que recebem a missão e a perdem, porque não permanecem se
encontrando com o Senhor.



É impressionante como muitos fatores cooperam para que não tenhamos
nosso encontro diário com Deus – desânimo e desinteresse; presunção e
auto-suficiência; preocupações e compromissos...
 O editor de uma revista cristã perguntou a Billy Graham – Qual foi a sua
maior tentação durante o ministério? E lhe deu três opções: Sexo, dinheiro
ou poder. Ele respondeu: “Todas essas foram tentações reais, no entanto,
a maior de todas foi não buscar a Deus a cada dia. Acho que minha maior
tentação foi a de exercer o ministério pela minha própria força e
habilidade”.
b. Para entrar no templo de Deus, você tem que passar pelo Diabo. Porque ele estará
sempre no caminho, fazendo tudo que puder para que você não passe, não se
encontre com o Senhor.
 E por que será que ele se preocupa tanto com isso? Por que ele faz tudo
que pode para que o pastor não entre no templo de Deus, não vá à
presença do Senhor? Porque ele sabe que sendo nossa luta espiritual (não
contra o sangue e a carne), as armas também são espirituais. Diz Paulo (II
Coríntios 10:4) “As armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas
em Deus para destruir fortalezas”. E elas estão todas lá, disponíveis no
templo de Deus, diante do trono.
 O inimigo percebe que aquele que vai à presença do Senhor, sai de lá com
o rosto iluminado e o coração transformado. Vê que esse crente (pastor)
tem a mente renovada pelo capacete da salvação; sua vida cristã e
ministerial são protegidas pelo escudo da fé; e suas mãos são munidas
com a espada do espírito.
 E quem pode derrubar um crente (pastor) assim equipado? “Se Deus é por
nós, quem será contra nós? Porque (diz Paulo) eu estou bem certo de que
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas
do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a
profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor
de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Romanos 8:31,38,39)

Conclusão
1. Há 27 anos um ancião da igreja me disse: “Você vai pastorear a igreja que passará
pela grande tribulação e verá Jesus voltando”.
2. Martin Luther King disse: “Sonho com o dia quando o bem derrotado, vencerá o
mal triunfante”.
3. Estamos chegando ao clímax da luta entre o bem e o mal. Esse é um tempo solene.
A igreja espera, o mundo precisa e Deus chama “Homens que não se comprem,
nem se vendam; homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos;
homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato; homens cuja
consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao pólo; homens que
permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus” (EGW, Educ. 57).

4. Alguém disse: “Se tivéssemos uma visão correta do tempo no qual vivemos, não
estaríamos em pé ou mesmo assentados, mas permaneceríamos todos
ajoelhados”.
5. Durante o concílio em Foz do Iguaçu, após um sermão, um colega me disse: “Estou
cansado de ser um crente de meia tigela. Estou cansado de ser um pastor de meia
tigela”.
6. E você... ainda não se cansou desse ministério tímido...
7. Em nome do Senhor Jesus creia, ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de
entrar no templo de Deus e ver sua glória. De ser tocado pela brasa que purifica e
incendeia. O Senhor ainda está no Seu santo templo...
8. Você entrará? Entre e permaneça um tempo lá todos os dias, então Deus lhe
colocará em chamas, o povo lhe verá ardendo, e sua vida e ministério serão para a
glória de Deus.
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