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Continuamos pela Rota 66, pegando a saída para I Crônicas esta 
manhã. Essa será nossa décima terceira parada conforme 
avançamos do jardim de ruínas para a futura cidade da restauração. 
 
Enquanto preparava essa lição, me lembrava da viagem que eu e 
minha esposa fizemos quase nove anos atrás. Por causa da 
generosidade de vocês, pudemos ir para Inglaterra. Dirigimos então 
para Escócia onde paramos na Fazenda Finlaystone. Esse é o lugar 
onde o grande reformador escocês, John Knox, serviu a família 
Cunningham, primeira comunidade protestante em solo escocês. 
Tive o privilégio de ficar sob aquela mesma árvore onde minha 
família e John Knox estiveram, conforme ele servia a comunidade da 
minha família. 
 
Minha família gosta de dizer que fizemos a maior parte do trabalho 
pela Reforma Protestante, e então John Knox apareceu e levou todo 
o crédito. Seguir minha árvore genealógica e estar em solo escocês 
me lembraram, e deram uma profundidade de compreensão que eu 
ainda não tinha, de quem eu realmente sou. De uma perspectiva 
histórica, minha família foi usada por Deus para desempenhar uma 
parte importante em restaurar a Igreja de Jesus Cristo através da 
doutrina da verdadeira graça. 
 
Minha esposa e eu estivemos na residência da rainha, em 
Edinburgh. Durante os dias da reforma, a rainha era católica. Havia 
uma guerra, literalmente, entre o pensamento católico e o 
pensamento protestante. Houve um tempo em que pessoas 
consideravam que valia a pena morrer pela crença verdadeira. 



Terminamos o passeio pela residência principal e fomos para a 
capela. 
 
Muito da capela ainda estava em ruínas devido à Reforma 
Protestante, e quando o guia do passeio estava nos contando 
acerca da capela, ele apontou ao que estava danificado, o que era 
óbvio. Mas então, ele fez esse comentário: “Podemos agradecer aos 
Cunningham pela destruição desta linda capela durante a Reforma 
Protestante”. 
 
Tive um parecer favorável vindo sobre mim. Naquela hora, levei 
uma cotovelada na costela e minha amável esposa se inclinou e 
disse: “Podemos agradecer a sua família por isso”. Mas tenho que 

ser honesto, por dentro eu estava pensando “sim, sim, sim!”. 
Espero que você entenda isso. Não posso dizer quão honrado eu 
sou por estar em uma genealogia que acredita ser importante 
permanecer na verdade do evangelho. 
 
Houve muitas vezes quando estava pregando sobre a Bíblia, ou 
apenas conversando, que eu não pude ficar em silêncio. 
Simplesmente não posso pular isso. Eu tenho que dizer isso, tenho 
que proclamar isso, e tenho que ensinar isso. Algumas vezes minha 
esposa diria: “Você não pode simplesmente ficar quieto, não é? Não 
pode deixar essas coisas pra lá, pode?”. E antes que eu responda, 
ela me recorda: “Esse é apenas quem você é”. É quem eu sou. 
 
Pensei nisso porque importa o que você saiba sobre quem você é. A 
razão é porque, eventualmente, o que você realmente acredita 
sobre quem você é vai refletir em sua conduta. E isso é o que o 
escritor de Crônicas acredita. Como eu sei disso? Note que os 
primeiros nove capítulos são todos sobre arvores genealógicas. 
 
Se nós nem mesmo gostamos de nossa árvore genealógica, com 
certeza não iremos gostar das genealogias de outra pessoa. Sei que 
muitos não gostam de genealogia, então vamos começar nosso 
texto no capítulo 9. Vamos olhar para os versos 1 e 2 e então 
iremos para o fim de II Crônicas e ler os últimos dois versos no 
capítulo 36. 
 
I e II Crônicas foram originalmente um livro na Bíblia hebraica. Você 
também precisa saber que na Bíblia hebraica, Crônicas não estava 



onde está na nossa Bíblia atual - ele estava no fim. Hoje Crônicas 
está entre os livros históricos, logo após I e II Reis. Por essa razão, 
muitos lendo a Bíblia irão ler I e II Reis, pulam para I e II Crônicas e 
então percebem que é a história de Israel novamente. Então ficam 
entediados com isso e pulam, ou lêem no “piloto automático”, 
digamos assim, e nunca notam que Crônicas é radicalmente 
diferente de Reis. 
 
Estamos estudando I Crônicas nessa lição. Mas para entender esse 
título, “Reconstruindo a Casa de Deus”, temos que olhar para I 
Crônicas 9: 1-2 e II Crônicas 36: 22-23 (lembre-se que eram 
originalmente um livro). Lembrem que quando I Reis começa, eles 
constroem a casa de Deus e então II Reis termina com a casa de 
Deus sendo queimada. II Crônicas fala sobre reconstruir a casa de 
Deus que foi queimada. Por favor, ouça com atenção os versos do 
nosso texto. 
 

Escrituras 
 
I Crônicas 9:1: 
 
 “E todo o Israel foi contado por genealogias, que estão 
escritas no livro dos reis de Israel; e os de Judá foram 
transportados a Babilônia, por causa da sua transgressão”. 

 
Note que TODO o Israel foi contato em genealogias. Por que Judá 
foi para o exílio? Eles estragaram tudo. Eles tinham uma aliança 
condicional com Deus, que se eles obedecessem, seriam 
abençoados. Se desobedecessem, seriam amaldiçoados. Eles 
desobedeceram e Deus os amaldiçoou; eles foram para o exílio. Eles 
foram capturados pelos babilônios, assim como o reino do norte foi 
capturado pela Assíria. 
 
Agora note o verso 2, isso é crucial: 

 
 “E os primeiros a habitarem novamente, que moravam na 
sua possessão e nas suas cidades, foram os israelitas, os 
sacerdotes, os levitas, e os netineus”. 

 



Você percebeu isso? “Os primeiros a habitarem novamente”, e 
então ele nomeia os grupos que foram habitar a terra novamente. 
Isso nos diz que o cativeiro acabou. Crônicas foi escrito por volta de 
cem anos depois que Reis foi escrito. Aí está porque é diferente. 
 
II Crônicas 36: 22-23: 
 
 “Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia (para que se 
cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias), 
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual 
fez passar pregão por todo o seu reino, como também por 
escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor 
Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me 
encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está 
em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor 
seu Deus seja com ele, e suba”. 

 
Uau, você ouviu isso? O Senhor tocou o coração de um rei pagão 
para construir para Deus uma casa em Judá. Isso é ou não é legal? 
 
Tenho dois filhos, três netos e uma nora que temos como filha. Ela 
é tão legal. Nós a valorizamos muito. Um dos nossos netos chama-
se Crider Wayne. Ele é o primogênito. Crider é um nome que se 
refere ao lado de sua mãe, enquanto Wayne o lado do pai. Nosso 
neto do meio chama-se Findley Knox. Que surpresa! Meu filho e sua 
esposa disseram que deram esse nome devido a nossa história e 
nossa árvore genealógica. 
 
Eles os chamaram Finley devido à fazenda de nossos ancestrais, 
Finlaystone, e Knox pelo grande reformador escocês, John Konx. Se 
há algum nome que faz uma pessoa se lembrar de quem ela é, é 
esse. Então nosso terceiro neto se chama Garnett Levi. 
 
Garnett se refere ao seu bisavô, e Levi a um descendente espiritual 
de uma família que foi usada por Deus. Esses nomes foram 
cuidadosamente escolhidos, não pelo avô ou pela avó, mas por seu 
pai e mãe. A razão é que eles querem que seus filhos saibam quem 
eles são. É importante saber quem você é se você é um 
Cunningham. Há certas coisas que, sendo um Cunningham, 
simplesmente consideramos muito importantes. 
 



 

Retorno do Exílio 
 
O escritor em Crônicas acreditava na importância da identidade a 
ponto de entediar profundamente a maioria de nós, mas ele teve 
grande orgulho ao começar essa mensagem motivacional a um 
grupo de exilados que não estava mais no exílio. Agora estão livres 
e estão de volta à Terra Prometida. 
 
Mas lembre-se, eles permaneceram no exílio tanto tempo que 
muitos deles nunca estiveram lá antes. Eles apenas ouviram falar de 
sua terra natal. Eles ouviram falar de Jerusalém e do Templo. 
 
Eles ouviram da Terra Prometida que mana leite e mel, mas nunca 
viram isso com seus próprios olhos. Agora, o Rei Ciro acredita no 
Deus dos Céus, o Deus de Israel, que deu a ele todos os reinos do 
mundo e o trouxe para esse momento na história do mundo, para 
erguer e construir a Deus uma casa em Jerusalém, em Judá. 
 
Ele disse: “Ei, se você faz parte de Seu povo, você é livre. Você é 
livre para ir”. Ele acreditava que Deus queria que ele construísse a 
casa. Ele decidiu que, se ele deixasse o povo de Deus voltar para 
casa, eles provavelmente iriam querer construir o Templo 
novamente. Você entendeu isso? 
 
O modo como ele realizou a construção da casa de Deus foi 
libertando o povo de Deus. O cronista entende que eles não estão 
construindo a casa de Deus ainda. Eles não estão construindo a 
casa de Deus porque eles realmente não sabem quem eles são. Isso 
não era claro pra eles ainda. Por não saberem quem eles são, eles 
realmente não sabem o que eles tem que fazer com a suas vidas. 
Essa é a mensagem. 
 
 

• Genealogia de Israel 
 

O cronista quer que saibamos quem nós somos, então saberemos o 
que fazer com nossas vidas. O povo de Israel estava em cativeiro, 
então o cronista passa os primeiros nove capítulos traçando sua 
genealogia por todo o caminho de volta ao primeiro Adão. Então ele 
continua, lembrando-os de Abraão, o pai de sua nação. Daí os leva 



para Israel, que teve doze filhos que se tornaram as doze tribos. Ele 
aponta a uma dessas tribos, chamada Judá. Judá toma o lugar de 
Rubem por causa do pecado de Rubem, e eles se tornaram a tribo 
dominante. Daquela tribo veio o rei Davi. 
 
Existe uma profundidade para a genealogia, e existe uma amplitude 
para a genealogia. Quando seguem a genealogia de volta, ele 
mostra como a linhagem do reinado foi desenvolvida. Mas ele 
lembra a eles que houve outras pessoas envolvidas nessa família 
também, então não foi apenas profunda, ela foi larga. 
 
Você entendeu isso? Isso não é apenas sobre você. Você pode 
seguir sua linhagem, mas ao mesmo tempo, outros em sua árvore 
podem seguir a linhagem deles, então somos todos parte de algo 
maior que nós mesmos. Estamos todos juntos nisso. Posso 
perguntar algo? Você sabe quem você realmente é? 
 
Agora, nessa genealogia, a tribo de Judá e a tribo de Levi são 
proeminentes. Da tribo de Judá vem os reis. Da tribo de Levi vem os 
sacerdotes. Se vamos reconstruir o Templo, temos que ser capazes 
de seguir a linhagem do sacerdócio. Todo esse livro de história está 
usando o passado de Israel para deixá-los prontos para o que Deus 
ordenou a eles, sob a mão do rei Ciro. 
 
 

Construindo o Templo 
 
Quando estudamos Reis, em meio a todos aqueles reis maus, 
falamos sobre Samuel, Natã, Elias e Eliseu. I Reis registra a história 
de Israel sob a perspectiva dos profetas. 
 
Crônicas dificilmente menciona os profetas porque Crônicas não foi 
escrito da perspectiva de um profeta, foi escrito da perspectiva de 
um sacerdote. E a razão disso é porque estamos ficando prontos 
para construir a casa de Deus. Mas você não pode construir a casa 
de Deus se você não sabe quem você é. Se você não sabe quem 
você é, você irá apenas construir a sua casa. O rei pensou que se 
ele soltasse as pessoas e as libertasse, a primeira coisa que iriam 
querer fazer é construir a casa de Deus. Ele os libertou e a única 
coisa que eles queriam fazer era construir suas casas. 
 



 
 
Alguém juntou os pontos? Nossa liberdade nunca foi designada por 
Deus para ser algo que se resume a nós mesmos, e sim para ser 
algo sobre Ele. Porque a Igreja hoje enfrenta uma crise de 
identidade, muitos dos cristãos estão apenas preocupados com suas 
casas. Após deixarem um serviço de adoração, muitos cristãos 
nunca se conectam com o corpo ou nunca pensam no corpo pelo 
resto da semana. 
 
Eles passam todo o seu tempo e recursos consigo mesmos e 
construindo suas casas. E, uau, o patrimônio líquido dos cristãos 
está crescendo rapidamente porque tudo se resume à casa deles. 
Eu sei que você se importa com seus filhos, mas é sua casa. Sei que 
você se importa com seus netos, mas é a sua casa. Sei que se 
preocupa com seu vizinho, mas isso afeta a você também! O livro 
de Crônicas chama a nossa atenção porque o escritor de Crônicas 
está tentando nos dizer que Deus quer que saibamos quem somos. 
E se realmente sabemos quem somos, isso não se resumirá apenas 
à nossa casa, será sobre a Sua casa. 
 

• Davi Deseja Construir a Casa de Deus 
 
Mas quando você lê Crônicas, você diz: “Agora espere, isso fala 
sobre Davi!”. Sim, mas por que sobre Davi? É sobre Davi porque do 
ponto de vista do cronista, tudo o que Davi fez foi construído ao 
redor de uma coisa: garantir um lugar onde a casa de Deus pudesse 
ser construída, porque Davi tinha o desejo de construir a casa de 
Deus. Mas note como o livro começa. 
 
Quero dizer, Saul quase não é mencionado, exceto que ele está 
morto, glória a Deus; ele não era aquele que deveria ser o rei! Mas 
começamos com Davi ocupando o trono, e ele quer tomar a 
Jerusalém. Davi quer tomar a fortaleza dos jebuseus, e proteger 
aquela cidade. Sabemos por que Davi queria tomar Jerusalém. É 
porque Jerusalém é onde a casa de Deus seria construída. E nunca 
poderia ter sido construída naquele lugar se Davi não tivesse 
tomado a cidade. Será mais tarde chamada de Cidade de 
Davi, finalmente, falando sobre o maior Filho de Davi, Jesus. 
 
 



 
 

• A Arca da Aliança 
 
Depois de tomar a cidade, ele é em seguida compelido a trazer a 
Arca para Jerusalém, porque a Arca de Deus simbolizava a presença 
de Deus para Davi. Por favor, preste atenção nisso. A razão pela 
qual o cronista gasta tanto tempo falando sobre a Arca e seu 
transporte para Jerusalém é porque ele queria que as pessoas, que 
retornaram do exílio e estavam vivendo em sua terra pela primeira 
vez, entendessem que você tem que ser consumido com o desejo 
de querer estar próximo à presença de Deus! 
 
No Velho Testamento, você na verdade trazia a Deus para onde 
você estava. Mas hoje, vivendo desse lado da cruz, nós não 
pensamos desse jeito. Não pensamos em trazer Deus para onde 
estamos e pedir a Ele para nos seguir e estar conosco no que 
estamos fazendo. Nós levantamos pela manhã e dizemos: “Deus, 
onde você está hoje? Quero estar onde o Senhor está. Quero me 
envolver com o que o Senhor está fazendo!”. Então nós nos 
juntamos a Ele se estamos consumidos com o pensamento da 
presença de Deus. Isso era impensável para Davi, ter uma cidade 
capital, onde ele iria governar as pessoas, e a presença de Deus não 
estar lá. 
 
Sabe, há coisas que nunca iremos ver do mesmo modo como 
algumas pessoas veem. Por isso nosso coração chora; se como 
cristãos, estamos agora vivendo num país onde as pessoas que o 
governam querem convenientemente deixar a Deus de lado, ou 
deixá-Lo de fora completamente. Isso nos incomoda como pessoas, 
porque acreditamos que há uma bênção que vem a uma nação na 
qual Deus é o Senhor, amém! 
 
E, uau, Davi ficou tão feliz quando aquela Arca veio para Jerusalém. 
Havia canto, havia dança; havia uma celebração! O que poderia 
parecer legalista e carnal sob a lei agora tem completa expressão 
em Davi. Isso não foi feito externamente; foi feito como uma 
questão do coração. Uma vez que a Arca está segura em Jerusalém, 
Davi tem um desejo. Ele quer construir uma casa para Deus. Deus 
não deixou que ele construísse a casa, mas prometeu que um de 



seus filhos iriam construí-la. Davi percebe que um dia Salomão iria 
ocupar o trono. 
 
Isso ainda me incomoda um pouco. Me incomoda que a mulher, que 
Davi não deveria ter, deu à luz a uma criança que morreu, e seu 
marido morreu. Deus levou essa criança. Mas a segunda criança foi 
chamada de Salomão, o que em hebreu é Jedidja, significando 
amado de Deus. Agora veja isso... A criança que supostamente não 
deveria ter nascido, de um casamento que não deveria ter 
acontecido, esse filho, de todos os filhos de Davi, seria 
o filho que ocuparia o trono. 
 
Você vê meu dilema? Quero lhe dizer como Deus impressionou meu 
coração. A graça parece realmente boa quando é oferecida a mim, 
mas quando é oferecida a outros, não me parece certo. Quando 
estou recebendo a graça, “GLÓRIA A DEUS, eu não tenho o que 
mereço!”. Mas quando é dada a outra pessoa, eu quero dizer 
“espere, Deus...”. Mas isso é a graça. Isso é a graça! 
 

• Salomão Irá Suceder a Davi 
 

Mas Crônicas não está preocupado com a pessoa ocupando o trono. 
A razão disso é porque ninguém que ocupará aquele trono irá 
governar corretamente até que o Rei real venha, que é Jesus, 
amém! O cronista não está falando sobre a pessoa que ocupa o 
trono. O cronista está preocupado com o Templo, a casa de Deus. 
Agora Davi tem um coração que quer construir aquela casa, mas ele 
não pode. 
 
Embora Davi não possa construí-la, ele ainda quer que ela seja 
construída. E ele sabe que Salomão irá ocupar o trono e isso irá 
beneficiar seu reinado. Agora veja isso, isso é bom! Você vê que 
Samuel, Reis e Crônicas estão na Bíblia, enfim, para nos mostrar 
que Jesus é o legítimo Rei. Mas não há nenhum rei no Velho 
Testamento que possa retratar a Jesus em Sua verdadeira Realeza. 
 
Davi é apresentado em Crônicas para nos mostrar que ele é o rei 
guerreiro que vai assegurar a vitória e derrotar o inimigo, para que 
assim seu filho Salomão possa reinar em seu lugar. E porque Davi 
derrota os inimigos, Salomão reinou em seu lugar e pôde construir o 
Templo! Salomão começou a ser o homem de paz onde Davi foi um 



homem de guerra. Ambos são cumpridos em Jesus Cristo quando 
Ele veio. Ele foi um Homem de guerra que derrotou o inimigo, e Ele 
derrotou o inimigo para que enfim pudesse estabelecer um reino de 
paz! Uau... Isso é ou não é demais? 
 
 

Numerando Israel 
 
Agora, Davi quer ter todo o material e ter tudo arranjado para que 
seu jovem e inexperiente filho não tenha problemas em fazer a 
transição para construir o Templo. Mas algo acontece. Em I Crônicas 
21, Satanás incita a Davi para numerar os filhos de Israel. Joabe se 
levanta e diz a Davi: “Não faça isso!”. Joabe pede a Davi: “Davi, 
você sabe, Deus nos disse para não confiar no poderio militar”. 
 
As Escrituras não dizem, mas creio que ele provavelmente lembrou 
a Davi sobre Jericó. Deus havia dito a ele para nunca numerar o 
exército. Você se lembra da primeira vitória militar? (Imagine isso 
num conselho de guerra!) “Ei, vamos marchar ao redor da cidade 
uma vez por seis dias. No sétimo dia, vamos marchar ao redor dela 
por sete vezes e então vamos tocar a trombeta”. 
 
Vamos gritar e os muros irão cair! E assim foi, porque era o plano 
de Deus. O plano de Deus foi concebido para que o homem não 
levasse o crédito pelo que aconteceu. Israel nunca poderia se gabar 
disso! “Sim, nós marchamos ao redor da cidade”. Não, a única coisa 
da qual poderiam se gabar era de que Deus derrubara os muros. 
 
Você se lembra de Gideão? Havia trezentos homens; três grupos de 
cem. Você vai amar isso: eles tinham um jarro com uma vela e uma 
trombeta, e eles derrotaram os midianitas! Eles não podem levar o 
crédito por isso. Toda a glória vai para Deus. 
 
 

• A Punição de Davi 
 

Agora Davi está preocupado e quer numerar o exército porque ele 
foi incitado por Satanás, e ele quer ver se pode vencer o inimigo. 
Ele os numera e setenta mil pessoas morrem. Importa quem 
governa, porque as decisões que eles tomam afetam outras 



pessoas; setenta mil pessoas perderam suas vidas por causa do 
pecado de Davi. 
 
Seu pecado com Batseba causou a morte de um homem e de um 
bebê! Em Crônicas, setenta mil pessoas morrem! O anjo do Senhor 
está sobre a cidade de Jerusalém pronto para matar todo mundo na 
cidade quando Deus dissesse “basta”, e Deus pára o anjo. Quando 
Davi percebeu o que estava para acontecer, ele diz: “Deus, fui eu, 
não desconte isso em seu povo, fui eu!”. Era muito tarde... Houve 
uma praga, setenta mil pessoas já haviam morrido, e Deus disse a 
Davi: “É melhor você construir um altar e fazer um sacrifício”. Deus 
disse a ele para comprar a eira de Ornã. Quando ele vai comprar a 
eira de Ornã, Ornã tenta dá-la a Davi. Davi não a aceitou como um 
presente. Ele a comprou e fez um sacrifício, e a praga parou. 
 
Você notou que quando estávamos em II Samuel, ele termina com 
Deus incitando a Davi para numerar a Israel? Eu tenho um dilema 
moral em II Samuel capítulo 24. Meu dilema é que Deus incitou 
Davi a numerar a Israel, e então Deus julga Israel pelo que Ele 
incitou a Davi fazer, e setenta mil pessoas morrem. 
 
Eu simplesmente tenho um problema com Deus incitando alguém a 
fazer alguma coisa, e então julgar um homem por fazer o que Ele o 
incitou a fazer, levando à morte setenta mil pessoas. Alguém aí teve 
um problema com isso? Alguém provavelmente pensou que Deus irá 
me castigar. Deixe-me dizer porque Deus não irá me castigar. É 
porque Deus sabe que eu sei que Samuel foi escrito em um tempo 
antes que Deus, finalmente, se revelasse completamente à 
humanidade. 
 
Isso não aconteceu até que uma Pessoa, chamada Jesus Cristo, 
aparecesse e fosse crucificado. A Bíblia diz que em tempos antigos 
Deus falou através de profetas, mas agora ele nos fala através de 
Seu Filho. Isso significa que, vivendo deste lado da cruz, tenho mais 
revelação sobre Deus do que Noé, Enoque, Adão, Moisés e Abraão 
tiveram. Você poderia nomeá-los todos. Eles nunca tiveram a 
completa e final revelação de Deus, porque isso não poderia ter 
acontecido até Jesus. 
 
 
 



Então se a completa e final revelação de Deus veio em Jesus, o que 
essas pessoas tiveram no Velho Testamento? Elas tiveram uma 
revelação parcial. Você precisa entender isso. Senão, iremos 
discordar de parte das Escrituras. No Velho Testamento, Deus 
progressivamente se revela ao Seu povo. O que significa que, 
quanto mais se aproximava o tempo da cruz, mais eles conheciam a 
Deus. 
 
Houve um tempo na história de Israel em que Deus foi soberano 
sobre eles. E porque Deus era soberano sobre eles, eles davam a 
Deus o crédito ou a culpa do que quer que acontecesse. Os filhos de 
Israel não tinham problema em dar o crédito por toda a glória, mas 
também culpavam a Deus por todo o mal. Então, quando Davi 
pecou, um israelita não teria problema em dizer que o Senhor 
incitou Davi a pecar, porque eles simplesmente culpavam a Deus 
por tudo. 
 
A razão disso é porque eles não tinham a completa revelação de 
Deus. O que sabemos, e que eles não sabiam no começo, é que 
Deus tinha um inimigo, e seu nome é Satanás. Ele foi originalmente 
designado para ser o verificador da criação de Deus, mas ele pecou. 
 
Quando ele pecou, em vez de ser o verificador da criação de Deus, 
ele se tornou o tentador da criação de Deus. Ele quis mostrar a 
Deus quão mau o ser humano é. Foi realmente o inimigo interno de 
Davi, e não seu inimigo externo, que o incitou a ficar assustado e 
com medo, e contar os filhos de Israel – não Deus. 
 
 

• Graça de Deus 
 

Eu acho absolutamente maravilhoso que a eira que Davi comprou 
foi o lugar onde a casa de Deus deveria supostamente ser 
construída (de acordo com Crônicas). Uau! Esse homem estragou 
tudo duas vezes, e muito! Ele estragou tudo com Batseba, e um 
homem e seu filho perderam suas vidas. Mas desse erro veio 
Salomão e eu não compreendo isso de outro modo, exceto que foi 
pela graça. 
 
 



Agora ele peca seriamente outra vez, setenta mil homens morrem, e 
ele compra o lugar onde a casa do Senhor será construída, e a 
praga cessa... Uau! Isso é graça! O mesmo lugar onde Satanás 
obteve vitória sobre Davi e o levou a pecar seria o lugar que Davi 
compraria, e onde ele ofereceria um animal que expiaria seus 
pecados. Mas, finalmente, seria o lugar, a cidade onde Deus 
construiria aquela casa, que apontaria ao dia quando o Cordeiro de 
Deus viria! Aquele Cordeiro de Deus iria dar um passo à frente um 
dia, e quando ele morresse, Ele ofereceria um sacrifício que não 
apenas expiaria os pecados de Israel, mas derrotaria, enfim, a 
Satanás de uma vez por todas! Uau! Isso é graça! 
 

Livre para Construir a Casa de Deus 
 
Por que isso tudo está organizado do modo como está? É para dizer 
que, se você sabe quem você é, então você deveria saber o que 
você deveria estar fazendo. O que você deveria estar fazendo é 
construindo a casa de Deus, não apenas a sua casa, amém? O que 
é a casa de Deus? 
 
O Novo Testamento claramente nos diz que a casa de Deus é a 
Igreja. Não é um lugar, não é um edifício; são pessoas. Isso é o que 
você e eu deveríamos estar construindo. Se você olha para o seu 
tempo e recursos, o quanto deles é para você e seu reino, e o 
quanto deles é para o reino de Deus e o povo de Deus? 
 
Aqui está o que eu sei ser verdadeiro. Quando a maioria das 
pessoas tem uma crise, seja moral, espiritual ou pessoal, eles tem 
uma crise de identidade. Se você já teve uma crise, você não 
duvidou de quem você era? Você duvidou, não? Quando duvidamos 
de quem nós somos, nós não nos voltamos para fora, nós nos 
voltamos para dentro. Tudo se resume a nós mesmos. E na 
construção de nosso pequeno império, tentamos restaurar, para nós 
mesmos, a crença de quem nós somos, nossa autoestima. Está 
errado. 
 
Você está estudando a Bíblia que diz que se Davi poderia ser usado 
por Deus para por um filho no trono e comprar a terra onde o 
Templo seria construído, e Ele superaria as falhas de Davi, então 
Deus já superou as suas falhas, e você precisa superar isso 
também. 



 
A razão de alguns de nós não estarmos construindo a casa de Deus 
é porque não podemos superar nosso passado; não podemos 
superar nossas falhas. O livro de Crônicas foi escrito para dizer a 
você para desistir de viver como um escravo. Você foi colocado 
onde está por Deus, e você foi libertado para construir a casa de 
Deus. Pare de se preocupar com você! Pare de se preocupar com 
suas falhas! 
 
Estou dizendo a você que isso se chama graça! Se entendermos 
completamente a graça de Deus, isso não resultará em pecarmos 
mais porque há perdão. Isso nos levará a pecar menos porque há 
poder, em autoridade no evangelho de Jesus Cristo, para viver uma 
vida transformada e, finalmente, para vivermos de acordo com 
quem somos! Então não iremos prosperar em perdão, iremos 
prosperar em liberdade do pecado... UAU! A razão é para que nós 
possamos construir a casa de Deus. 
 
Pare de se preocupar com suas falhas, e então reconheça o 
presente que Deus deu a você. Use esse presente para ser parte de 
algo maior do que você, e isso é ser uma parte do corpo de Cristo. 
Deus não é apenas soberano sobre Seu povo; Ele é soberano sobre 
as nações. Ele quer que o mundo todo veja Sua casa. Por isso Sua 
casa não está apenas em Jerusalém. Está nos Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Inglaterra e através do mundo, e Ele deseja estar 
em todas as nações da terra. Vamos ser usados por Deus para 
construir a Sua casa. 


