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 Do Autor

Prezado leitor, Graça e Paz por parte de Jesus Cristo!
O conteúdo desta matéria tem o propósito de ajudar o leitor em sua trajetória de vida
espiritual a compreender o plano de Deus no que diz respeito à obediência que
devemos ter à Sua fiel palavra, e ajudar a esclarecer o ato de como atentarmos para
que Ele faça morada em seu ser, vindo a ser “hospede” único e suficiente em seu
coração, em sua vida.
Para isto, o assunto foi estudado, e tem seu conteúdo principal extraído da Bíblia
Sagrada. A fonte de auxilio para estudo e criação deste material teve a colaboração de
sites pessoais diretamente ligados ao ensinamento da Palavra de Deus (via online - vide
Fonte), para que tivéssemos em mãos um conteúdo dinâmico, simples e legível ao
entendimento, afim de que possamos compreender de forma clara e eficaz a respeito
do que queremos estudar aqui.
Não tem finalidade alguma de afligir, denegrir, restringir, agredir qualquer tipo de fé ou
credo religioso e/ou político, mas sim, tem como objetivo principal abordar ao leitor ao
foco da Arca de Deus, fazendo menção, de como já mencionado, a obediência e a
“hospedagem” única do Soberano em nossas vidas, hospedagem esta que dá-nos o
direito de sermos Seus servos e Ele nosso Senhor.
A Ele toda honra e glória!
Bom aproveitamento de estudo.
Rondilei Júlio Paixão
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 Prefácio
Muitas das vezes dizemos que cremos em Deus, que somos servos de Dele, que
fazemos a Sua vontade, mas será que quando dizemos tudo isto, dizemos realmente
de coração ou apenas da boca pra fora? Pois para dizermos estas pequenas frases
acima, temos que colocá-Lo no centro de tudo que fizermos, ou melhor, no centro de
nossas vidas e entregarmos-nos realmente de todo coração buscando as coisas
divinas, isto é, o Seu reino e Sua face em primícia de tudo em nossas vidas.
Devemos carregar as coisas de Deus em nossos corações de acordo com Sua
vontade divina, não como fez Davi no transporte da Arca de Deus seguindo o conceito
do seu próprio coração e opiniões de pessoas que não faziam a vontade de Deus,
mas sim, buscando fazer sempre o que nosso Senhor ordena-nos através de Sua
palavra.
A Bíblia Sagrada nos conta histórias de pessoas que se entregaram por completo a
Deus, colocando-O em primeiro lugar de suas vidas e se deram bem espiritualmente e
até mesmo materialmente. O que chama muito a atenção na passagem bíblica do
deslocamento da Arca do Senhor é a história de um personagem pouco falado nas
Escrituras Sagradas, mas que teve e tem um exemplo a ser seguido por muito de nós
hoje: Obede-Edom.

A Arca de Deus. Imagem Ilustrativa
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 Textos Bíblicos

a) (Texto 1) – I Samuel 7:1 - 2
1 - Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a
trouxeram à casa de Abinadabe, no outeiro; e consagraram a Eleazar, seu filho, para
que guardasse a arca do Senhor.
2 - E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se
passaram que até chegaram vinte anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo
Senhor.

b) (Texto 2) – II Samuel 6:3-12
3 - E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadabe,
que está em Gibeá; e Uzá e Aiô, filhos de Abinadabe, guiavam o carro novo.
4 - E levando-o da casa de Abinadabe, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia
adiante da arca.
5 - E Davi, e toda a casa de Israel, festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de
instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com
tamboris, e com pandeiros, e com címbalos.
6 - E, chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela;
porque os bois a deixavam pender.
7 - Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta
imprudência; e morreu ali junto à arca de Deus.
8 - E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá; e chamou àquele lugar
Perez-Uzá, até ao dia de hoje.
9 - E temeu Davi ao Senhor naquele dia; e disse: Como virá a mim a arca do Senhor?
10 - E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi; mas
Davi a fez levar à casa de Obede-Edom, o giteu.
11 - E ficou a arca do Senhor em casa de Obede-Edom, o giteu, três meses; e
abençoou o Senhor a Obede-Edom, e a toda a sua casa.
12 - Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obede-Edom, e
tudo quanto tem, por causa da arca de Deus; foi pois Davi, e trouxe a arca de Deus
para cima, da casa de Obede-Edom, à cidade de Davi, com alegria.

4

Hospedando a Arca de Deus em Nossas Vidas

c) (Texto 3) – I Crônicas 13:1-14
1 - E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, e das centenas, e com todos
os líderes.
2 - E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do
Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros
irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas suas cidades
e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco;
3 - E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos
dias de Saul.
4 - Então disse toda a congregação que se fizesse assim; porque este negócio
pareceu reto aos olhos de todo o povo.
5 - Convocou, pois, Davi a todo o Israel desde Sior do Egito até chegar a Hamate;
para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim.
6 - E então Davi com todo o Israel subiu a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em
Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins,
sobre a qual é invocado o seu nome.
7 - E levaram a arca de Deus, da casa de Abinadabe, sobre um carro novo; e Uzá e
Aiô guiavam o carro.
8 - E Davi e todo o Israel, alegraram-se perante Deus com todas as suas forças; com
cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com címbalos, e com
trombetas.
9 - E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão, para segurar a arca,
porque os bois tropeçavam.
10 - Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua
mão à arca; e morreu ali perante Deus.
11 - E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá; pelo
que chamou aquele lugar Perez-Uzá, até ao dia de hoje.
12 - E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus?
13 - Por isso Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi; porém a fez levar à casa
de Obede-Edom, o giteu.
14 - Assim ficou a arca de Deus com a família de Obede-Edom, três meses em sua
casa; e o Senhor abençoou a casa de Obede-Edom, e tudo quanto tinha.
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 A Arca de Deus
Os textos 2 e 3 acima, relatam pra nós a mesma história, a história da Arca de Deus.
Já o texto 1, faz menção ao assunto desta história. A busca da arca representava
busca da presença do Senhor Deus (texto 3 - II Crônicas 13:6), e sobre ela vinham
às respostas divinas tornando-se o símbolo mais poderoso da nação daquela época, e
por ela o poder de Deus se manifestava trazendo ao povo vitórias.
Deus quando pediu que a arca fosse feita, deu as instruções de como a mesma seria
construída e como seria a forma de transporta-la. Confira nos textos complementares
abaixo:

 Textos Complementares
•

Êxodo 25:10-14

10 - 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.
11 - E cobri-la-á de ouro puro; por dentro e por fora a cobrirás; e farás sobre ela uma coroa
de ouro ao redor;
12 - 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.
13 - E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro.
14 - E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca.

•

I Samuel 6:7-8

7 - Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai duas vacas com crias, sobre
as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus
bezerros e levai-os para casa.
8 - Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai, num cofre, ao
seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim
a enviareis, para que se vá.

•

I Crônicas 15:1-2

1 - Davi também fez casa para si na cidade de Davi; e preparou um lugar para a arca de
Deus, e armou-lhe uma tenda.

2 - Então, disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas; porque o
Senhor os elegeu, para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre.
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Davi transportou a Arca do Senhor de sua própria maneira, mesmo que com boa
intenção, mas o Senhor havia ordenado à maneira em que a Arca deveria ser
transportada. Pra tudo encontramos instruções deixadas pelo próprio Deus na Bíblia
Sagrada.
Davi, juntamente com o povo não deixou de zelar e alegrar com o “transporte” da Arca
do Senhor para Jerusalém, mas em meio à festança do entusiasmo de “glorificar” a
Deus, esqueceram-se do mais importante que era fazer a vontade do Soberano
Deus, pois o Senhor já havia instruído de maneira bem clara como deveriam carregar
Aquele objeto sagrado.
Nos textos que lemos acima, em Êxodo 25:14 (“E colocarás as varas nas argolas,
aos lados da arca, para se levar com elas a arca.”) e I Crônicas 15:2 (“Então, disse
Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas; porque o Senhor os
elegeu, para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre”), fica claro que
faltou a Davi e ao povo, a obediência na forma carregar a Arca do Senhor até que
fosse colocada no carro.
Há uma lição importantíssima aqui que chama muito a atenção também para nossa
atualidade: a maneira de levar Arca do Senhor, pois não era de qualquer jeito, e nem
tão pouco qualquer um poderia tocá-la.
Transportando isto para os dias atuais, o que podemos tirar de lição prática é que não
podemos “levar” as coisas de Deus em nossas vidas, em nossos corações de
qualquer maneira, de qualquer jeito, como se fosse algo que menos interessasse em
nossas vidas, pois as coisas de Deus têm sempre que ser prioridade e primícias em
nós (“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Mateus 6:33”).
No segundo texto da nossa reflexão, I Samuel 6:3 a 5, lemos que a arca estava na
casa de Abinadabe, e fora transportada de sua casa em um carro novo (carro puxado
a bois).
Será que nós temos dado o que há de novo para as coisas de Deus? Ou temos usado
o nosso velho, usado, que já não nos serve mais? Não estou aqui mencionando
condição financeira, pelo contrário, estou mencionando o seu melhor independente do
que seja ou de sua condição financeira, posição social, etc. Às vezes podemos achar
que não tem nada a ver tirar uma roupa velha de nosso guarda roupa, por exemplo,
para irmos à casa de Deus cultuá-Lo, pois Deus não se importará com isto, Ele se
importará como os nossos corações voltados a Ele. Sim, concordo que Ele se
importará muito mais com o seu coração voltado a Ele do que com a sua roupa, por
exemplo, mas pense bem: pra ir a um shopping, a um passeio, á uma cerimônia, entre
outros eventos materiais, por que temos sempre que procurar as melhores
vestimentas? Será que não podemos pensar algo desta maneira também para Deus
também? Com certeza Ele também se agradará com o fato de você parar e pensar:
“vou à casa de Deus adorá-Lo com a melhor saia, vestido, calça, paletó, gravata,
camisa, etc.” Deus não está preocupado com o seu material não, mas Ele se agrada
do seu melhor por inteiro para Ele. Esqueceu que Ele tem que ser primícia em nossas
vidas? Mas não adianta irmos pra Sua casa também todo arrumadinho com o melhor
“linho”, cantar, orar, gesticular, mas com o coração totalmente afastado Dele.
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Você pode está se perguntando: “tenho apenas um ou dois pares de roupas pra ir à
igreja. Como faço?” Respondo pra você: - Glória a Deus! Glorifique ao Senhor pelo e
com o que tu tens. Vá para a casa de Deus com o coração voltado a Ele que com
certeza você estará dando o seu melhor e sua primícia a Ele, pois É conhecedor de
todas as coisas.
Voltando diretamente ao contexto exato da Arca de Deus, o relato bíblico afirma que
ela estava na casa de Abinadabe e de lá foi transportada. O interessante aqui é que a
arca tenha ficado na casa de Abinadabe e nada de extraordinário aconteceu durante
os vinte anos (texto 1 - I Samuel 7:2) em que a arca permanecera em sua residência.
Provavelmente Abinadabe apenas “tolerava” a presença da arca em sua casa como se
fosse qualquer objeto comum que estivesse ocupando apenas um espaço.
Mas na casa de Obede-Edom a bênção chegou de maneira muito visível e
instantânea, em apenas três meses que a arca de Deus ficou em posse de sua
residência.
Podemos comparar Obede-Edom como nós, pessoas que recebemos, carregamos e
possuímos a presença de nosso Deus em nossas vidas, que abrimos para Ele os
nossos corações para que faça verdadeiramente morada, para que nosso Senhor
habite em nós, pois somos morada Dele, templo do Espírito Santo (“Ou não sabeis
que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente
de Deus, e que não sois de vós mesmos? ” I Coríntios 6:19). Abrimos nossas casas
para receber a arca da aliança, para receber a presença de Deus, para colocarmos
nosso Senhor no centro de nossas vidas.
O Senhor Jesus nos afirma na Bíblia Sagrada: (“Porquanto, qualquer que vos der a
beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em
verdade vos digo que não perderá o seu galardão” Marcos 9:41). Obede-Edom foi
abençoado por que:
a) Ele se dispôs a receber a arca mesmo correndo riscos: Davi havia dito: “Como trarei
a mim a arca de Deus”? (Texto 3 – I Crônicas 13:12) Havia muita desculpa para não
receber a arca do Senhor. Alguns poderiam alegar: e se um filho pequeno tocasse na
arca? Ou se algum parente “sonâmbulo” esbarrasse nela? Ou se na escuridão da
noite sem querer alguém da família tropeçar nela?… Assim também para ser um
“anfitrião” de Deus e recebê-Lo em seu coração constantemente, faz-se necessário
aceitar o desafio de obedecê-Lo, sobretudo e em primeiro plano sem pensar em
compensações, seja financeira, saúde, social, ou até mesmo espiritual, pois, bênçãos
serão consequência de sua obediência ao Senhor.
b) Obede-Edom verdadeiramente recebeu com alegria a arca em sua casa: Quem
está disposto a pagar preço pela causa de Jesus com real alegria, irá experimentar a
felicidade de servir ao Senhor da maneira certa. A bênção decorrente de Obede-Edom
disponibilizar sua casa para a arca de Deus trouxe muitas bênçãos e fez dele uma
pessoa conhecida por todos daquela época. A pessoa que abre sua casa, seu coração
para receber Cristo em sua vida, se torna uma pessoa diferente para melhor,
conhecida no mundo inteiro como um cristão, pois terás a marca de Cristo e a
presença real de Jesus brilhará em seu rosto. Você pode sair do Brasil e rodar
continentes, ir à Europa, Ásia, África, Américas Central e do Norte, Oceania que todos
verão que és uns servo de Deus, que tens o brilho do Espírito Santo. Queira ou não,
serás uma pessoa conhecida, identificada como crente, como servo de Deus.
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c) Obede-Edom estava capacitado em seu coração para abrir a sua casa para receber
a arca: Ele era um levita, por isso ministrava ao Senhor, adorava a Deus diante dela.
Cada pessoa que abre o coração por completo pra Jesus atualmente, é um sacerdote
do Senhor (“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz; I Pedro 2:9”) e está apto para “conduzir a arca” e
recebê-la em sua casa, isto é, “hospedar” o Senhor por completo em sua casa,
chamá-Lo pra morar e ser dono de sua propriedade. Essa benção de ter o Senhor por
completo “dominando sua casa”, requer amabilidade, cortesia, hospitalidade,
receptividade já que Ele é um convidado especial e ao mesmo tempo dominador de
tudo que tens, e consequentemente trará também muita alegria no coração de quem
assim fizer, pois quem dá lugar para Deus faz isto tendo a certeza de que todo o
esforço de servi-Lo jamais será em vão (“Porque Deus não é injusto para se
esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome
mostrastes, enquanto servistes aos santos; e ainda servis.” Hebreus 6:10).
d) Obede-Edom era submisso ao seu rei: Ele não estava procurando fazer a sua própria
vontade, mas agradava-lhe servir ao seu rei, Davi, e principalmente ao supremo “Rei de
Israel”, o Senhor nosso Deus. O Espírito Santo move os nossos corações para abrirmos a
nossa casa para receber a “arca do Senhor”, isto é, receber a presença de Deus em
nossas vidas, em nosso lar. A obediência de Obede-Edom foi recompensada, assim como
a promessa do Senhor a todos nós que O servimos com sinceridade no coração colocando
o Senhor no centro de todas as coisas (“Sabendo que recebereis do Senhor o
galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 3:24”).
e) Bênçãos pela hospitalidade: O ato da hospedagem humana é um ato bondoso. O
ato de, por exemplo, recebermos bem ou hospedarmos algum irmão em nosso lar é
bom, é caridoso, e o Senhor se agrada deste ato de caridade entre irmãos. É lógico
que não vamos abrir nossas portas para hospedar a quem não sabemos ao menos o
histórico, que não conhecemos, nem nunca ouvimos falar, não sabemos donde vem
nem pra onde vai, ainda mais nos dias de hoje em que o perigo está exposto em
qualquer parte do mundo por também não sabermos “quem é quem”, pois ninguém
“anda com uma identidade na face”.
Se hospedarmos algum próximo em nossas casas é tido como um ato bom diante de
Deus, ato de caridade, agora imagina você, se hospedarmos próprio Deus? É isto
mesmo, hospedarmos o Senhor Deus em nossos corações é um ato precioso que
demonstra humildade e vontade de servi-Lo. Devemos hospedá-Lo em nossos lares,
mas necessariamente sempre em nossos corações, levando-O para onde formos, seja
para o nosso trabalho, escola, viajem, entre outros lugares, assim todos verão a
diferença entre nós que servimos a Deus e o que não serve. Não que somos os
melhores, mas sim, os separados deste mundo de pecados pelo Senhor que reina em
nossas vidas. E mais que uma hospedagem, devemos convidá-Lo para governar e
reinar em nossas vidas.
Obede-Edom foi hospitaleiro ao abrir suas portas para receber a comitiva de Davi. Foi
ainda mais hospitaleiro ao hospedar a Arca do Senhor, sabendo o Seu significado, o
Seu grande valor. Por certo ele preparou o melhor lugar de sua humilde residência
para que fosse colocada ali a arca de Deus. E nós nos dias de hoje? Será que
preparamos o nosso melhor lugar para Deus? Deixamos Ele tomar lugar da parte
central de nossas vidas, de nossos corações? Ou estamos separando um cantinho de
sobra em nossas vidas para Ele? – “Se sobrar tempo eu vou ao culto!” “- Vou fazer
meus afazeres, se eu chegar atrasado ao culto não tem problema!” Coisas deste tipo,
9
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às vezes atrapalham nossas vidas espirituais pelo fato de estarmos sempre deixando
ocupações do dia a dia em primeiro lugar e a “sobra” em nossas vidas para o Senhor.
Deus tem que ser primícia em nossas vidas, nunca a sobra. É lógico que Ele entende
que você trabalha, estuda entre outras obrigações do dia a dia, mas Ele não pode ser
uma sobra do seu tempo perdendo espaço para filmes, novelas, jornais, descansos
exagerados, internet, diversão, entre outros afazeres que alguns de nós cristãos
costumamos a fazer.
No texto 3, lemos em I Crônicas 13:14 o seguinte: “Assim ficou a arca de Deus com
a família de Obede-Edom, três meses em sua casa; e o Senhor abençoou a casa
de Obede-Edom, e tudo quanto tinha.”
Como comentamos antes, a Arca de Deus havia ficado 20 anos na casa de Abinadabe
e nada havia acontecido em todo este tempo com ele. Já na casa de Obede-Edom,
ficou apenas 3 meses. No final do versículo acima (I Crônicas 13:14), ficou claro que
Obede-Edom foi tremendamente abençoado pelo Senhor.
Porque então esta diferença tão grande? Ficou 20 anos no lar de Abinadabe e nada
lhe foi acrescentado. Já na casa de Obede-Edom, em apenas 3 meses foi
tremendamente abençoado, seus bens foram multiplicados, sua vida mudou
financeiramente e publicamente, entre outras benção espirituais e materiais.
A diferença está exatamente em como Abinadabe lhe dava com “uma simples arca”
em sua casa, e como Obede-Edom lhe dava com a Arca do seu Senhor, do seu Deus.
Isto acontece muito nos dias de hoje. Muita gente vai a igreja, canta, ora, prega, mas
não abriu cem por cento o coração pra Deus reinar, morar, pois não está depositada a
“Arca de Deus” verdadeiramente em seu coração. A pessoa que assim fizer, nunca
alcançará benção da forma que Obede-Edom alcançou. Uma pessoa que age nesta
forma, pode dizer que é crente, que é servo de Deus durante 20, 30, 50 anos, mas sua
vida continuará a mesma. Mas a pessoa que abre o coração cem por cento para o
Senhor, deposita a “Arca” completamente em sua casa, em sua vida, em seu coração,
com certeza em pouco tempo será tremendamente abençoada. Não falo aqui que será
abençoada simplesmente ou somente em prosperidade, mas em saúde que é o mais
importante, em bênçãos espirituais, pois a maior prosperidade é ter a pessoa de Jesus
em nossos corações, e a maior prosperidade material não consiste em apenas ter uma
conta bancária “recheada”, carros do ano, etc., mas sim, ter uma vida de qualidade,
saudável, pois não adianta em nada termos muitos bens e não termos saúde e uma
vida de qualidade social, cultural e estruturada.

 Não Tente Ajudar a Deus
No texto 3 (nos versículos 9-10) lemos: (“E, chegando à eira de Quidom, estendeu
Uzá a sua mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se
acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à
arca; e morreu ali perante Deus.”).
Coloquemos uma coisa sempre em nossas cabeças: nós, seres humanos, sempre
precisaremos da ajuda do nosso misericordioso Deus, mas Ele nunca precisara de
nossa ajuda.
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O texto acima diz que quando os bois tropeçaram, a Arca do Senhor escorregou-se
um pouco do carro que era conduzida pelos animais. Uzá, homem bom, porém sem
autorização divina para tocar na Arca, tentou segurá-la para que o objeto sagrado não
fosse ao chão. O Senhor o feriu com ferida de morte.
Não tente fazer o que não é de sua alçada, o que não é de sua responsabilidade.
Devemos buscar ao Senhor, e pelo estudo de Sua palavra adquirirmos uma mente
renovada a qual nos conduzirá aos desejos de Deus, ao invés de reagirmos de acordo
com a circunstancia do momento. A intenção de Uzá foi boa, mas foi péssimo o
desfecho de seu pensamento materialista.
Uzá não precisava tentar ajustar no carro ou segurar a Arca, pelo que o Senhor já
havia dito que não seria qualquer um que poderia tocar naquele objeto sagrado. Ele
tentou ajudar a Deus.
Portanto, nunca tente ajudar a Deus, pois Ele não precisa de ajuda humana. Deus
sem você continua sendo Deus, e você sem Ele não é nada.
Não devemos confundir algo espiritual com algo carnal. O homem, carne e osso, quis
tocar no sagrado sem nenhuma autorização espiritual, mesmo que com boa intenção,
e foi punido com a ira divina.
Em seguida, o texto diz que Davi ficou arrasado com a morte de Uzá, o servo de sua
“comitiva”. Mas observe no primeiro versículo do texto 3, que Davi mesmo sabendo
qual era o mandamento de Deus a respeito da Arca, ouviu conselho de outras pessoas
carnais a respeito do transporte da mesma (“E Davi tomou conselho com os
capitães dos milhares, e das centenas, e com todos os líderes.” I Crônicas 13:1).
Como podemos conferir no texto 3, a Bíblia Sagrada cita apenas a tristeza de Davi
entre aquela multidão de gente que ali estava ao redor do transporte daquela Arca (“E
Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá;” I
Crônica 13:11parte a). É exatamente assim que acontece nos dias de hoje. Muita gente
sofre por ouvir conselhos errados e de pessoas erradas e na hora de padecer,
padecem sozinhas.
Hoje em dia, carnalmente falando, o Senhor não vai matar ninguém por desobedecêLo, mas tudo tem seu preço, e com certeza o desobediente pagará o preço de acordo
com a desobediência prestada, pois o que se planta se colhe, sem contar que a
desobediência e o pecado em geral mata o homem espiritualmente.
No geral, que possamos pensar primeiramente nas coisas celestiais, deixando o
Senhor fazer morada em nossos corações, e assim bênçãos sobrevirá sobre nossas
vidas, pois Ele sempre nos honrará em Sua fiel e poderosa palavra.
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 Conclusão e Considerações Finais
Deus quando criou o homem, assim nos fez sua imagem e semelhança dando-nos
livre arbítrio de nossas práticas e pensamentos, porém, requerendo de nós obediência
à Sua palavra. O homem desobedeceu ao Seu Criador e pecou. Toda esta historia
podemos acompanhar na Bíblia Sagrada em seu primeiro livro, Gêneses.
E o homem não parou por ai. Evoluiu na maneira de pecar, e nos dias atuais, peca e
cada vez e de forma pior.
Um dos assuntos que acompanhamos no estudo desta apostila, foi a desobediência
de Davi quando o Senhor deu a ele toda a projeção de como carregar a Arca de Deus,
e Davi fez a seu próprio modo e ao modo da opinião do povo. Foi boa a intenção, mas
quando algo foge do projeto e ordenança do Senhor como foi o caso estudado, não
adianta “a melhor e mais rica” intenção do mundo, pois com certeza não agradará ao
soberano Deus, sem contar que no final sempre acaba dando errado de alguma forma.
No caso do “transporte” da Arca de Deus, foi a morte de Uzá por ter tocado em algo
que não era de sua alçada e sem a permissão divina. Aproveitamos este ponto da
história bíblica também, para tirar lição e enfatizar em nossos dias, que Deus não
depende de nossa ajuda, e sim, nós da ajuda Dele. Uzá quando percebeu que os bois
tropeçaram e a Arca cairia, tentou fazer o que não poderia e morreu causando tristeza
a Davi e sua comitiva, além de interrupção trajeto do transporte da Arca.
Visualizamos de forma bem clara também que Deus deve ocupar o espaço especial
de nossos corações, pois podemos e devemos hospedá-Lo em nós já somos templo
do Espírito Santo. Como fazer isto? Abrindo o coração para Ele e deixando-O fazer
morada, pois Ele não é como o inimigo que invade se dermos brechas, Deus é
extremamente educado, Ele bate à porta de Seu coração. Se você optar por abri-lo e
der espaço pra Ele entrar e fazer morada, Ele assim o faz, por isto Ele deixou a todos
nós humanos o livre arbítrio.
Abra e hospede o Senhor com alegria em seu coração, e faça desta hospedagem uma
coisa prazerosa em sua vida. Seja íntimo Dele, e permita que Ele nunca saia de sua
vida, de sua casa. Obede-Edom foi extremamente abençoado por receber em sua
casa a Arca do Senhor. Hoje não precisamos hospedar arca para ter o Senhor, e sim o
próprio Senhor Deus em nossos corações e não por apenas três meses ou vinte anos,
mas sim por toda a vida, pois Obede-Edom não expulsou ou colocou pra fora de sua
casa a Arca de Deus, e sim, permitiu que ela fizesse o seu trajeto que era retornar a
seu lugar, que era Jerusalém. Hoje o Senhor está batendo na porta de vários
corações, basta abrir e permitir que Ele seja hóspede principal e permita que Ele more
em sua casa, em seu coração sempre, até a volta de Seu Filho Jesus para nos buscar
e enfim estarmos juntos a Ele para todo sempre, onde o veremos face a face e
estaremos vinte e quatro horas glorificando e exaltando Seu Santo nome.
Que Deus te abençoe sempre!

Rondilei Júlio Paixão
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