ESTUDO P/ CÉLULA: COMO VOCÊ SERÁ LEMBRADO? 03/04/13
LEIA: II Cr 21:20
“Era Jeorão da idade de trinta e dois anos quando começou a reinar, e
reinou oito anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades;
sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis”.
Na vida você será lembrado por duas coisas:
1 - Por tudo o que você FEZ (Seja de BOM ou RUIM).
2 - Por tudo que você não FEZ.

As minhas atitudes geram consequências.
Como esposo
como esposa
como filho
como funcionário
como patrão
como lider de ministério, discipulador.

Vamos observar suas falhas:
1) Não soube valorizar a herança que recebeu.
Leia 2 Crônicas 21:2-3 – O que ele recebeu como Herança?
Ele recebeu um Reino de presente, de herança, mas ele não soube
valorizar.
2) Foi assassino de sua própria família.
Leia 2 Crônicas 21:4 – O que ele fez com seus irmãos? E, subindo
Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a
todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos
príncipes de Israel."
Matou seis irmãos e até os seus parentes mais distantes em Israel.

Geralmente a morte deixa saudade. A vida é construída com
relacionamentos e quando a morte chega temos a DOR da partida e da
perca.
MAS Quantas pessoas que ao morrerem trarão alívio para família?
Quantos patrões que ao partirem arrancam suspiro de alívio com sua
morte. Quantos governantes que ao partirem deixam o povo em festa?
Foi o que aconteceu com Jeorão.
Ao contrário de seu pai, foi um péssimo rei.
Quanta maldade e perversão – matar seus seis irmãos ao fio da espada – e
outras coisas mais... De tal maneira semeou a maldade e perversidade que
realmente não deixou saudades quando partiu.

"Nesta vida você só será recordado por duas coisas:
1º) Pelos problemas que resolveu.
2º) Pelos problemas que criou". (Mike Murdock)

Que ensinamentos aprendemos com a vida desse Rei
que não deixou saudades?
1) Atraiu a ira de Deus sobre a nação, sobre os seus filhos, as
suas mulheres, a sua fazenda e a sua própira carne.
2 Crônicas 21:12-15
O salário do pecado é a morte...
Ninguém escapa da colheita dos pecados...
Escolhemos o pecado, mas não escolhemos a consequência deles...
Nem sempre o castigo é imediato, mas é real...
Os dias finais de Jeorão foram de vergonha, derrota e de enfermidade...
2) Teve seus bens roubados e sua família raptada.
LEIA - 2 Crônicas 21:16-17 " Despertou, pois, o SENHOR, contra Jeorão o
espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes.

Estes subiram a Judá, e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se
achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres; de
modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Joacaz, o mais moço de
seus filhos.

3) Não foi sepultado com as honras reais.
(2 Crônicas 21:20) "Era da idade de trinta e dois anos quando começou a reinar,
e reinou oito anos em Jerusalém; e foi sem deixar de si saudades; e sepultaramno na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis."

Por causa de sua iniquidade, Jeorão não foi honrado de acordo com a
tradição.
(Provérbios 3:6) "Reconhece-o em todos os teus caminhos..."
A benção que recebemos deve ser para glória e honra do nome do nosso Deus,
e não para afastarmos dEle.

CONCLUSÃO:

Este quadro nos faz pensar em nós. Como é que eu estou
vivendo? Será que tenho semeado sempre o bem, a dignidade, a
cortesia, o amor, o cuidado, o respeito, cordialidade …?
Quando eu morrer será que a cidade vai sentir .... o mundo vai
parar como aconteceu com o Aírton Sena? Jeorão – um rei
sepultado como pessoa comum, quando muitas vezes a pessoa
comum é sepultada como rei.
Versículos para meditar:
LEIA Provérbios 10:7 – Pergunte: Quem será abençoada? "A
memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos
apodrecerá."
Leia Salmos 112:6 – Pergunte: Quem estará em memória eterna?
o justo terá em memória eterna."

Para deixar saudades amanhã, FAÇA O SEGUINTE HOJE:
TENHA Relacionamentos sinceros
PROMOVA A PAZ
SEJA otimista
VIVA uma vida de santidade
Tenha muitos sonhos
PARA REFLETIR: Se você partisse hoje, o que você deixaria?
SAUDADES?
PR. ROSENILDO

COMPARTILHE A VISÃO DA CBPAZ:
50 CÉLULAS ATÉ O FINAL DO ANO
PROJETO 3D – TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE DISCIPULADOS UM A
UM ATÉ O FINAL DO ANO.
COMPRARMOS UMA CHÁCARA.
OFERTA – ATENÇÃO LÍDER FAÇA O MOMENTO DA OFERTA DE MANEIRA
DISCRETA, PARA QUE NÃO HAJA NENHUM CONSTRANGIMENTO.

