
:: Palavra ::
Sermões Adão BrasileiroIgreja_______________________________________________________________________________________

www.bersebalife.com

A ARCA DA ALIANÇA

Ex. 25:10-16 Também farão uma arca de madeira de acácia; o seu comprimento será de dois côvados e meio, e a sua 
largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro; por dentro e por fora a 
cobrirás; e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor; E fundirás para ela quatro argolas de ouro, e as porás nos 
quatro cantos dela, duas argolas num lado dela, e duas argolas noutro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as 
cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão 
nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei.   
Quando o Senhor tirou o povo do Egito para leva-los a terra prometida, Deus iniciou um processo profético para falar 
muito do que iria acontecer, através daquela situação: Deus mandou Moisés fazer uma ARCA, Essa arca seria um baú, que 
representaria a presença do próprio Deus. É importante lembrar que a arca traria um sinal profético, esse sinal fala a 
respeito de mim e de você;

A arca teria que ser feita de madeira de Acácia, uma madeira sem valor, era uma madeira ruim de se trabalhar, era toda 
espinhosa, cheia de cascas grossas, mas é o que tinha no deserto. O artífice precisaria pegar essas madeiras ruins, lixar, 
lixar e lixar, haviam lixas grossas e lixas finas, era muito difícil encaixar essas madeiras umas nas outras, então era preciso 
arrancar alguns pedaços, lascas da madeira... Após fazer o “Baú” ou a ARCA, ela deveria ser revestida de ouro, por dentro 
e por fora. Haveria por fora, duas argolas de cada lado, e dois varais para carregarem a arca, ou seja, para ela se locomover 
alguém teria que pegar.

Hoje a ARCA sou eu e você... Somos nós... Pois a presença de DEUS habita dentro de todos quanto recebem JESUS Cristo 
como Senhor! Somos a Habitação, A “CASA” de DEUS! Casa FAVORITA DE DEUS! Você é a Arca da ALIANÇA!

Dentro dessa arca, haveria de se colocar algumas coisas interessantes: 1º) A vara de Arão que floresceu; Sinaliza o 
milagre... Quando cremos, acreditamos o MILAGRE ACONTECE! Você hoje é um agente de milagre! Precisa entender 
que através de sua vida, o Mundo Espiritual se move! 2) O maná, que era o alimento do povo durante a caminhada no 
deserto, sinalizando a provisão! 3) As tábuas da lei, sinalizando a Palavra de Deus aos nossos corações, Leis que Jesus 
resumiu em duas: “Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.”

A Arca era feita de madeira sem valor, assim como eu e você, não tínhamos mais valor algum! O pecado nos destruiu, 
diante de Deus não valíamos nada, talvez até para a sociedade mesmo... Mas é esse material ruim, sem valor, que Deus 
pega para modificar, para mudar e ter muito valor, tanto para Ele como para a humanidade; DEUS QUER FAZER DE 
VOCÊ “ACÁCIA”, UMA OBRA LINDA! Essa madeira ruim, chamada Acácia, era uma madeira cheia de espinhos, cheia 
de cascas, ruim de se encaixar uma na outra, O carpinteiro precisava arrancar pedaços dessa madeira, para ela encaixar 
melhor uma na outra,  precisaria ainda passar lixas naquela madeira, lixas grossas para tirar os espinhos e ele teria que 
passar lixas bem finas para dar acabamento; Você consegue compreender a profundidade disso?

Você pode olhar para você e ver uma “Acácia”... Quem sabe todos olham para você e ver algo sem valor, cheio de casca 
dura e de espinhos...  Mas eu quero te dizer que o carpinteiro quer trabalhar na sua vida, esse carpinteiro, é o carpinteiro de 
Nazaré, seu nome é Jesus Cristo!  Jesus precisa passar algumas lixas em nossas vidas para tirar os caroços, os espinhos. 
Tem coisas que você diz que não muda; eu quero te dizer que Jesus pode mudar sim, ou ele muda de um jeito ou muda do 
outro; ou na Lixa FINA, ou Na Lixa GROSSA, OU NO MACHADO! No amor, ou na dor!

Mas mesmo com tudo isso, ele sabe que a gente ainda não fica pronto, precisa de algo a mais e esse algo é o ouro! Depois 
de lixada, arrancada alguns pedaços, a arca precisaria ainda de ser coberta por ouro, sinalizando aqui a pureza, a santidade 
de Deus sobre nossas vidas. Não conseguimos ser bons por nós mesmos, precisamos de Deus cobrindo nossas vidas;

Mas talvez você pergunte: “Pra que isso?” Nós somos a arca de Deus aqui nesta terra, representantes de Deus para levar sua 
presença a todos os lugares. Deus quer colocar dentro de nós  o seu milagre, seremos homens e mulheres de milagres; o 
alimento, JESUS  quer colocar dentro de nós a sua Palavra que se resume em amar a Deus e ao meu próximo!

1 Coríntios 1:27-28 Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas 
fracas deste mundo para confundir as fortes; E Deus escolheu as coisas vis (abomináveis) deste mundo, e as desprezíveis, e 
as que não são, para aniquilar as que são; DEUS ESCOLHEU VOCÊ, ARCA DA ALIANÇA... ARCA DO SENHOR... 
CASA FAVORITA DE DEUS!

No Amor daquele que nos faz melhor
Paistor Adão Brasileiro


