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“UNIDADE OPOSTO À VONTADE DE DEUS TORRE DE BABEL”
INTRODUÇÃO
Vamos lá, lançado o segundo desafio radical livre. Você já ouviu falar da Torre de Babel?
A torre de Babel era uma torre muito alta que os descendentes de Noé tentaram construir para
chegar aos céus. Naquela época o povo só falava uma língua, Deus não se agradou da
construção e confundiu as línguas. A torre nunca foi completada. Sabe o que significa Babel?
Uma tremenda confusão.
I – A UNIDADE QUE NÃO AGRADA A DEUS
As pessoas estavam se espalhando pela terra quando chegaram a Babel. Eles se instalaram lá e
decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. As pessoas estavam
unidas com o propósito de ganhar fama (Gênesis 11:4). Sem contar que:
Não buscaram a Deus – não pediram a orientação nem a bênção de Deus para seus planos; não
estavam preocupados em fazer a vontade de Deus
Foram arrogantes – seu plano era alcançar os céus ganhar fama; queriam toda glória e honra
para si mesmos; seu deus era o sucesso. Fala sério, nada a ver! Não deu outra: Deus viu a cidade
e a torre e não se agradou. Ele sabia que se continuassem muito unidos, conseguiriam o que
desejavam. Por isso, Deus confundiu suas línguas e eles não conseguiram se entender mais.
Deus dispersou as pessoas pela terra e eles pararam de construir a cidade (Gênesis 11:8-9).
II – OPONDO-SE AO PROJETO DE DEUS
O projeto de Deus era para o povo crescer e espalhar sobre a terra, porém a galera estava
fazendo o tudo contrário. Eles queriam construir a cidade, edificar uma Torre e não se espalhar,
onde viveriam uma “unidade delimitada”. Essa unidade era oposição a vontade de Deus. Te
peguei heim!!! Lembra do grupinho?? Não tem lugar pra mais ninguém? Não tem espaço para
novas amizades? Quando reúnem-se os assuntos só serve para impedi-lo (a) de ter comunhão
com o Espirito Santo? Maninho (a), nação dos Impactados, não pisa na bola com o Espirito
Santo, Ele é teu melhor amigo. Unidade que vive opondo-se a tua liderança? Afaste-se deles,
radicalize, seja diferente. Lembre-se como salvo em Cristo você deve obedecer ao seu pastor
(Hb. 13:17), pois eles são representantes de Deus. Poxa vida, você já parou para pensar quantas
vezes nos unimos para praticar algo que é contra a vontade de Deus. Siga esse conselho: Não se
deixe levar por esse tipo de unidade. Faça como os profetas Isaias e Daniel, que se preservaram
a fim de alcançar a benção de Deus. O povo em Babel estava todo unido com um propósito
errado. Quando Deus confundiu as línguas, perderam a capacidade de trabalhar em unidade.
APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO
E você como se encaixa neste novo desafio? A tua unidade está de acordo com a vontade de
Deus?
CONCLUSÃO
Queridos Teens Deus gosta de ver pessoas trabalhando juntas, em unidade, com bons
propósitos (Salmos 133:1). Mas Deus não aprova quando as pessoas se unem para fazer coisas
erradas. Mesmo quando muitas pessoas se unem para fazer o mal, o propósito de Deus sempre
prevalece (Provérbios 21:30).
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