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Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda
vagueando longe do seu lugar Pv27.8
INTRODUÇÃO
O homem foi feito a semelhança do Criador Gn1.26, para que todos os
dias avinhe-se perceber que tinha algo em comum entre eles, e com isso
viver em comunhão com seu Criador Gn3.8;Deus fez o homem reto
Ec7.29, homem comungava da verdadeira amizade de um Deus eterno,
de uma amigo incomum “imagine alguém de pergunta que é esse amigo
teu que toda tarde conversa com ele” Adão responderia é o Criador de
todas a coisas , eita que amigo.
O homem se desviou Is53.6 “Todos nós andávamos desgarrados
como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor
fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós.”
O homem o abandonou Jr17.13 “ó Senhor, esperança de Israel,
todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se
apartam de ti serão escritos sobre a terra; porque abandonam o
Senhor, a fonte das águas vivas.”
O homem se esqueceu Sl50.22 Dt6.12 “Considerai pois isto, vós
que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem que
haja quem vos livre.”

CONSEGUENCIAS PARA O HOMEM FORA DO LUGAR
Perde a filiação Jo1.11
Perde a identidade Dn4.33
Perde a comunhão Gn3.9-10
Perde a glória Rm3.23
Perde a vida At1.16-18

PASSOS NECESSARIOS PARA VOLTAR AO LUGAR
Arrepender-se At3.19 “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para
que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os
tempos de refrigério, da presença do Senhor, ”
Confessar Pv28.13 “O que encobre as suas transgressões nunca
prosperará; mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.”
Humilhar-se IPe5.6 “Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de
Deus, para que a seu tempo vos exalte; lançando sobre ele toda a
vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.”
Levantar-se Lc15.18 “Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lheei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti;”
Chegar-se Tg4.8 “Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós.
Limpai as mãos, pecadores; e, vós de espírito vacilante, purificai os
corações.”
Reconciliar-se IICo5.20 “De sorte que somos embaixadores por Cristo,
como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por
Cristo que vos reconcilieis com Deus. ”
CONCLUSÃO
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por
nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis
com Deus IICo5.20. Portanto, sabendo do proposito de Deus para o
homem, não saiamos do “lugar”(posição), para que não venhamos a
perder o que é de mais precioso. E se porventura viermos a cometer um
deslize, que venhamos a dar os passos necessários para voltarmos ao
“lugar” (posição).

