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“RECEBENDO O IDE NA MINHA CASA”

At 5.42

“E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus” (At 5.42)

INTRODUÇÃO

Estudaremos, nesta semana, sobre o privilégio que nos é concedido, por Deus, de podermos receber o IDE em nossos
lares. A palavra de Deus nos mostra, através da vida de Obede Edom (1Cr. 13.14) e, também, de Áfia e de Arquipo (Fm 2)
que,  quando  abrimos  nossas  casas  para  recebermos  a  presença  de  Deus,  agradamos  o  seu  coração.  Nossa  família  é
abençoada e tudo o que temos se torna a serviço do reino de Deus.

I – Ser anfitrião é exercer um ministério diante de Deus – Fm 1-8

Na Epístola de Paulo a Filemom, a irmã Áfia e Arquipo são mencionados, por Paulo, como companheiros de luta, uma vez
que eles abrigavam a igreja em sua casa. Assim, vemos a importância de nos envolvermos nesta missão dada por Deus a
Igreja  (Mc 16.15).  Paulo  demonstra  a  importância  do  trabalho  que  Áfia  e  Arquipo  desenvolviam,  pois  seus  lares  se
tornaram fundamentais para a propagação do evangelho. Ser anfitrião é uma engrenagem importantíssima no processo de
crescimento da igreja do Senhor. Que grande aprendizado temos ao estudar esta carta. Olhando para epístola de Filemom,
vemos o que Deus estava fazendo por meio do Ide na casa dos irmãos Áfia e Arquipo, sendo eles exemplos de amor e fé em
Jesus Cristo. Eles desempenhavam esse ministério com grande responsabilidade e entusiasmo, desfrutando de comunhão
plena com os  irmãos e  compartilhando a  fé  uns com os  outros.  Aquela  reunião era  marcada por  corações  alegres  e
reavivados. Que possamos abrir nossos lares como anfitriões, com coração sedento em atrair e presença de Deus. Ser
anfitrião nos dá a oportunidade de servir a Deus e às pessoas. Ser anfitrião também é um ministério. 

II – As responsabilidades do anfitrião – 1Cr. 13

Davi se propôs a levar a Arca do Senhor de volta para Jerusalém, pois a mesma representava a presença de Deus. Apesar
de sua boa intenção, ele não agiu conforme a vontade de Senhor, causando, assim, a tragédia ocorrida na vida de Uzá,
soldado de Davi que tocou a Arca indevidamente e morreu.

Neste contexto, aparece Obede-Edon, levita, que, com muita alegria, ele e toda a sua família, recebeu a Arca do Senhor em
sua casa.  O anfitrião  é  aquele  que hospeda  um IDE na sua  casa,  portanto,  nossa  responsabilidade  como anfitrião  é
proporcionar um ambiente receptivo e propício para o fluir de Deus. Precisamos estar dispostos a receber o IDE em nossas
casas como esteve Obede – Edom em receber a arca. É comum acharmos que receber o IDE é trabalhoso, sendo apenas
mais uma tarefa ou serviço do cotidiano e,  quando assim pensamos, com tantos compromissos e afazeres,  acabamos
optando por não abrir  nossos lares.  Olhando para a  vida de Obede Edom e sua família,  podemos perceber  que eles
entenderam o propósito de Deus e receberam com muita honra e alegria a Arca do Senhor, entendendo que receberiam o
próprio Deus. Portanto, o anfitrião deve receber os integrantes do IDE sempre com muita alegria e satisfação e não como
uma obrigação. Ele deve deixar de lado toda e qualquer formalidade criando, assim, um ambiente receptivo e harmonioso.
Deve organizar o espaço físico de maneira que fique confortável e proporcionar um clima agradável e familiar para a
reunião. Obede-Edom entendia que a Arca do Senhor representava o próprio Deus. Receber um Ide é receber a presença
do Senhor. 

III – O IDE NA MINHA CASA

Estudando sobre a vida de Áfia, Arquipo e de Obede-Edom e sua família e observando como eles se dispuseram a obedecer
a voz do Senhor, podemos ver o quão maravilhoso e gratificante é receber esse chamado ministerial em nossas vidas. Nos
tornamos úteis na obra do Senhor, o nosso lar passa a ser o referencial da presença de Deus. Assim como Deus abençoou e
prosperou  a  casa  de  Obede-Edom,  ao  nos  tornarmos  anfitriões,  desfrutaremos,  também,  dessas  bem-aventuranças.
Através do IDE, nossas famílias são, grandemente, abençoadas. Passamos a ter paz, transformação e mudança de vida,
milagres acontecem e têm-se abundância de alegria. 

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Por que ser anfitrião é uma bênção para o meu lar? Estou realmente disposto a exercer esse ministério?

CONCLUSÃO

Ser  anfitrião  é  realmente  receber  um  grande  presente  de  Deus,  pois  através  dele  podemos  servir  ao  Senhor  neste
ministério tão importante e tão prazeroso. Ser anfitrião é atrair a presença de Deus para dentro do nosso lar. 
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