IGREJA BATISTA VIDA NOVA

SÉRIE GRANDES INDAGAÇÕES DOS SALMOS
ESTUDO DE CÉLULA 6
TEMA: QUE É O HOMEM PARA QUE DEUS SE IMPORTES COM ELE?
Texto: Salmo 8.4: Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho
do homem, para que com ele te preocupes?

QUEBRA GELO: A Glória de Deus se manifesta na criação. Peça aos participantes de
sua célula que se lembrem de uma ocasião quando ficaram maravilhados com a
criação de Deus. Pode ter sido ao ver um céu estrelado, um nascer do Sol, etc. Dê
oportunidade para que cada um dê seu testemunho. Em seguida introduza o estudo
no Salmo 8, onde o autor, Davi, ressalta a Glória do Senhor Deus e a dignidade que
Deus transmitiu ao ser humano.

Por mais estrelado que uma noite possa estar a olho nu uma pessoa somente poderá
ver algumas milhares de estrelas no céu. Porém, sabe-se que no Universo existem
bilhões de estrelas e milhões de galáxias. Sabedores disto e vendo uma pequenina
porção da criação já somos capazes de ficar maravilhados ante a grandeza do nosso
Deus. Deus é muitíssimo inteligente e poderoso!
Por isso o Salmo 8 começa e termina com expressões de louvor ao nosso Senhor
Deus: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra! (vs.
1, que é repetido no v. 9). Tu, cuja glória é cantada nos céus... (v. 2). No verso 3, o
Salmista testemunha da sua reação ao contemplar os céus, a Lua e as estrelas, obras
da mão do nosso Deus. A conclusão do salmista é: como um Deus tão grande e
maravilhoso pode relacionar-se com pessoas tão insignificantes como nós?
LIÇÃO 1. DEUS É MUITÍSSIMO GLORIOSO, MAS FICA TOCADO PELO LOUVOR
DE CRIANÇAS (v. 2).
Todos nós ficamos sensibilizados quando observamos uma criança. Na nossa Igreja, a
cada bebê que apresentamos no altar, ficamos maravilhados em face a beleza dos
bebês – fruto de Deus nos haver criado para sermos “coroa da criação” e porque há
uma glória de Deus em cada um de nós (cf. Sl 8.5).
Deus é muitíssimo grande, mas Ele é capaz de ficar tocado pelo louvor dos lábios das
crianças. Há pessoas que se julgam ilustres na Terra que não dão a mínima
importância para as crianças. Porém, o Senhor Deus tem um coração sensível ao
louvor dos lábios delas. O Altíssimo se deixa encontrar até pelas crianças.

Jesus foi louvado por um grupo de crianças em Jerusalém, dias antes de sua morte.
Este fato é narrado em Mateus 21.16-16. As crianças declaravam: Hosana ao Filho de
Davi. Esta expressão é um pedido de socorro, um reconhecimento de que Jesus é o
Messias (Rei Ungido) e que pode trazer salvação.
Crianças chamam a atenção de Deus. Crianças que creem e louvam tocam o coração
do Altíssimo. E Jesus disse que para nos relacionarmos com Deus é preciso que nos
tornemos como crianças. Em Mateus 18.2, Jesus disse: Eu asseguro que, a não ser
que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no Reino
de Deus. A principal característica da criança que Jesus enalteceu foi a humildade e a
simplicidade para crer.
LIÇÃO 2. AFINAL, POR QUE DEUS SE IMPORTA TANTO COM OS HOMENS? (vs. 4
e 5).
A resposta é: Deus quis. Como entender João 3.16: Porque Deus amou o mundo (a
humanidade) de tal maneira... O Deus Altíssimo desejou criar e amar os seres
humanos. Ele é tão grande e glorioso e nós...
Porém Ele nos criou com uma finalidade honrosa. Todo ser humano que vive de forma
degradada (no vício, na prostituição, no roubo, na rebelião, na desonra...) está fora do
propósito para o qual foi criado. Deus não nos criou para vivermos jogados numa
sarjeta, ou trancafiados num cárcere. No Salmo 8.5, a Bíblia registra que fomos
criados e coroados de glória e honra.
O pecado desfigura a principal criação de Deus no Universo.
Mas Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar-nos. Em Jesus Cristo você reassume
o propósito para o qual foi criado: glória e honra.
Jesus afirmou em João 10.10: Eu viu para que tenham vida e a tenham
plenamente. Cabe a cada ser humano deixar-se beneficiar pela Obra de Jesus Cristo.
CONCLUSÃO: Deus é realmente muitíssimo poderoso e majestoso. Mas Ele se
importa conosco e nos criou com um propósito. Se o pecado tem roubado a glória e a
honra de sua vida, hoje é o dia de você assumir a condição de abençoado pelo Deus
da Criação. Entregue sua vida a Jesus Cristo e viva plenamente a vida em Deus.
Ore com as pessoas, ajudando-as a se entregarem a Jesus como Senhor e Salvador.
Na unção para ser pai de multidões,
Ap. Paulo R. Petrizi

