Pequenos Grupos de Pastores e Esposas
Lição 26
Consagração total
“...Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos,
no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do
sangue nos lados do altar. ” - Ex 29.20 – NVI
Objetivo: Refletir sobre a consagração total no ministério
Embora não pertencermos ao sacerdócio levítico, muitas lições podem ser extraídas
para os nossos dias. O texto acima anuncia a consagração de Arão e de seus filhos para
o sacerdócio. O sangue do cordeiro deveria ser aplicado na orelha direita, no polegar
da mão direita e no polegar do pé direito.
Podemos aproveitar a simbologia: orelha remete ao que ouvimos, mão ao que
fazemos e pé onde andamos. O sangue na orelha indica que o sacerdote deve ouvir
Deus. Na mão, indica que deve servir a Deus. No pé, indica que deve andar com Deus.
Ou seja, quando pensamos na cabeça, mãos e pés, entendemos que a consagração
deve ser total. Quando olhamos para o exemplo supremo de Cristo, vemos que Ele era
dedicado totalmente a Deus, em todo seu viver.
Em nossas atividades pastorais, no trato com as pessoas, devemos seguir o mesmo
padrão: ouvir, servir e acompanhar.
1. Como podemos melhorar o nosso ouvir, servir e andar com Deus?
2. E em relação às pessoas confiadas a nós?
3. Há algo que Deus tenha falado com você e que gostaria de compartilhar?
Conclusão
Devemos hoje, para a glória de Deus, ouvir o apelo de Paulo aos Romanos: “Portanto,
irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste
mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ” – Rm 12.1, 2.

