Edificados Casa Espiritual e Sacerdócio Santo. (Texto: 1. Pe 2.4-5)
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INTRODUÇÃO. A palavra ‘edificar’ do latim ‘aedificare’ significa construir, levantar, fundar. O texto que lemos nos
conduz a Cristo expressando-se da seguinte maneira: “Chegando-nos para Ele”. Se queremos ser edificados, o
segredo é esse: devemos nos achegar a Jesus que é a Pedra que tem vida. JESUS é a pedra rejeitada pelos
homens, pelos construtores (At 4.1). Mas para Deus é a pedra eleita e preciosa (1Pe 2.6). Ele é a pedra fundamental.
O crente é alguém que foi formado, modelado adaptado e ajustado para ser uma pedra que forma uma casa
espiritual. Conforme o texto, os crentes são “pedras vivas” e Cristo é a principal pedra da construção. Sem Jesus
não existiria a construção, uma vez Ele é a pedra principal, pois deu a sua própria vida pela igreja.
Ele é também
a pedra angular, ou seja, a pedra que fornece o ângulo e o alinhamento da construção espiritual. Com que finalidade
somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo?
1. PARA A HABITAÇÃO DE DEUS. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas (At
17.24), mas habita em nosso interior, pois somos um templo vivo, sua casa espiritual onde habita o Seu Santo
Espírito (Ef 2.22). Como templo do Espírito Santo, a nossa casa espiritual não pode ser contaminada pelo
pecado (1Co3.16-17; 1 Pe 2.1-5). Cada crente é uma pedra viva que se ajusta a outra pedra viva em unidade,
formando uma só construção ou casa espiritual para a habitação de Deus que é a igreja de Cristo (Ef 2.21). Essa
casa consiste em pedras vivas colocadas no edifício como partes dessa construção, partes da igreja de Cristo, essa
grande construção para a morada de Deus.
2. PARA A ADORAÇÃO A DEUS. Além de sermos pedras vivas de uma casa espiritual para a habitação de Deus,
cada um de nós é um sacerdote nessa casa espiritual, que deverá estar adornada, santificada para que o Espírito
Santo de Deus nela habite e permaneça. A função sacerdotal implica em oferecer culto, sacrifício. Entretanto, hoje, já
não há sacrifício a ser oferecido, uma vez que Jesus já ofereceu o sacrifício completo quando se fez o Cordeiro de
Deus imolado para tirar o pecado do mundo. Hoje, podemos prestar o culto a Deus através de Jesus Cristo,
oferecendo a Deus o nosso “sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome” (Hb 13.15,
20-21). Temos também a oportunidade de adorar ao Senhor como a nossas ofertas e entregar-Lhe os nossos
dízimos.
3. EXERCENDO O SACERDÓCIO. No Antigo Testamento, o sacerdócio era restrito a uma minoria qualificada. Sua
atividade constituía em oferecer sacrifícios pelo povo a Deus e em comunicar-se diretamente com Deus (Ex 19.6; Lv
16.15; 2Cr.29.11). Agora, por meio de Jesus Cristo, todo crente é constituído sacerdote para o serviço de Deus (Ap
1.6; 5.10; 20.6; 1 Pe.2.9). Esse sacerdócio de todos os crentes significa que todos os crentes têm acesso a Deus
através de Jesus Cristo – (Jo 14.6) e devem viver uma vida santificada e oferecer sacrifícios espirituais a Deus,
vivendo em obediência ao Senhor, orar, e louvá-lo, interceder uns pelos outros e proclamar a Palavra.
CONCLUSÃO. Todos nós edificados casa espiritual para habitação de Deus sirvamos a Ele como sacerdotes, com a
nossa dedicação, adoração, intercessão e proclamação da Sua Palavra e fazendo discípulos para a edificação do
Seu Reino ( Mt 28.19).

