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Lançamento de outono
12 de setembro de 2021

Os ritmos de Shalom – Jeremias 29

Não sei se você percebeu isso, mas o tráfego aumentou esta semana.
• E as postagens nas redes sociais passaram de brigas sobre a pandemia para postagens escolares.
• Embora nossos dias ainda sejam quentes, o início da manhã parece um pouco diferente.
• No meu bairro, algumas folhas começam a dar sinais de mudança.
• E, o café com leite com gosto de abóbora adicionado está uma mais disponível no Starbucks.

• Em uma semana e meia entraremos oficialmente nesta temporada chamada “Outono”.

• O outono é um momento interessante, porque parece marcar o nosso retorno a algo que chamamos
'regular'.
• Estou evitando usar a palavra NORMAL por razões óbvias.
• Mas posso usar a palavra REGULAR.

• É quando as viagens de fim de semana e viagens aleatórias diminuem e a vida começa a assumir mais
estrutura.
• Os despertadores disparam um pouco mais cedo.
• Os ônibus passam pelos bairros.
• E nossos corações se acalmam um pouco.

• Eu amo o outono.

• Fiquei muito emocionado quando nossa equipe se aproximou de mim há vários meses e disse: “Que tal se
fizéssemos um “Lançamento de outono”? ”
• E se tirássimos uma semana para acelerar as coisas e marcar o ‘retorno ao regular, aqui na B4?
• Que ótima ideia, não é?

• Então, em uma de nossas reuniões de planejamento, alguém sugeriu que nos afastássemos de nossa Série
e oferecessimos uma mensagem que lançaria uma visão para o outono.
• Algo que define a direção para os dias que virão.

• E, então, foi proposto que eu ensinasse sobre uma passagem específica.

• Agora, normalmente eu gosto de escolher minha própria passagem, mas a que foi sugerida, acontece ser
uma das escrituras mais significativas da minha vida.
• Aquele que definiu muito sobre como vejo o mundo e o que faço da minha vida.

• Portanto, foi uma decisão fácil.
• O lançamento no outono é um ótimo momento para falar de grande visão.
• E esta é uma das passagens mais marcantes da minha vida.



• Deixe-me ser claro. No que vamos mergulhar hoje é possivelmente a escritura mais significativa para mim no
que se refere à liderança na igreja local nos últimos 15 anos.
Mas algo aconteceu na preparação pra hoje.

• Veja, eu sempre peguei esta Escritura e a apliquei no nível de 35.000 pés.
• Isso é coisa de perspectiva geral.
• Esta é uma grande visão, e sobre as grandes coisas que fazemos como um povo, juntos.

• Mas cheguei a uma conclusão.
• E não é insignificante.

• O que eu não vi até recentemente é que esta mesma passagem da Escritura que foi um projeto para meu
ministério, TAMBÉM contém um projeto para minha vida pessoal.

• Não apenas ISSO, mas este projeto pessoal, se preferir, aborda uma REALIDADE DE PROBLEMAS DO
PRESENTE que estamos enfrentando.

• Veja, se há uma coisa que notei no último ano e meio, é que nossos ritmos foram interrompidos.

• Havia uma maneira de fazermos as coisas; uma forma como as coisas funcionavam, que foi fragmentada.
• Nós nos levantamos, em certos momentos, em certos dias, e o fizemos, certas coisas de certas maneiras.
• E acontecia tão regularmente, tão consistentemente, que mal tínhamos que pensar sobre isso.
• E então, tudo se deslocou.
• Tudo mudou.

• E por mais que tentássemos criar experiências normais aqui, esta pandemia fez de vítimas os ritmos da
comunidade cristã.

• Claro que tivemos milhares de participantes on-line .. mas quando você está em uma sala como esta, a
disparidade entre a igreja pré-pandêmica e agora é bastante óbvia.

• Eu até tive alguns amigos que foram honestos o suficiente para dizer: "Eu até que gosto deste novo normal.
Assistir de casa ou sintonizar da praia é muito bom. ”

• Outro disse: "Já voltamos uma ou duas vezes, mas é difícil voltar à rotina."

• O que, permita-me acrescentar, há MUITAS razões legítimas para TUDO isso.
• Realmente!

• Mas, como alguém que passou toda a sua vida adulta acreditando, lutando e dedicando-se a essa coisa
chamada igreja local, também é desanimador.
• Até mesmo frustrante.

• Porque acredito no que fazemos.

• E eu acredito em quem somos.



• Eu acredito que Jesus é a esperança de nossas vidas e a esperança do mundo, E eu
creio que ele nos deu a igreja para TRANSMITIR essa esperança.

• Eu acredito que a IGREJA é importante.

• Então, quando parece ou sente que as pessoas estão se afastando...
• Quando ouço histórias de pessoas cujas vidas tomaram um rumo errado...
• Quando ouço coisas vindas de cristãos que claramente não são de Cristo;
• E COINCIDE com esse ROMPIMENTO de ritmo, algo age dentro de mim.
• Há uma CARGA que pesa muito sobre mim.

• Então, nos últimos meses, tenho lutado com essa realidade e, em seguida, BUM, nossa equipe sugere essa
passagem, e eu tenho essa epifania.

• A mesma passagem que serviu como um guia de liderança em larga escala tem implicações que abordam
especificamente este momento em que estamos.

• Isso é tão bom. E é TÃO aplicável a onde estamos agora, que eu mal posso me conter.

• Quero falar com vocês hoje sobre:

Os ritmos de Shalom

• Quero falar com você sobre os padrões regulares, as práticas, os ritmos ... que levam a um vida de Shalom.

• Shalom é aquela palavra hebraica que fala do florescimento humano.
• É uma vida de integridade.
• É paz.
• As coisas são como deveriam ser.

• Veja, surpreendentemente, você tem muito mais controle do shalom pessoal que vai experimentar do que
você já imaginou.

• E os ritmos que vamos observar juntos levarão a uma vida de florescimento.
• Uma vida de shalom.

• Essas são coisas práticas.
• Considere-os.
• Aplique-os.
• Se eles estão em sua vida, você provavelmente está experimentando shalom.
• Se não estiverem, você provavelmente está desesperado por shalom.

Então. Agora, quero que vocês abram o capítulo 29 de Jeremias.

• Como vocês estão lendoJeremias 29, permita-me apresentar um contexto histórico.



• Jerusalém foi conquistada e saqueada pelos babilônios.
• O templo foi destruído.
• O impensável aconteceu.

• O lugar onde o céu e a terra se encontram foi reduzido a escombros.

• Os jovens, os saudáveis   e os influentes foram transportados para o perverso e mundano cidade de
Babilônia.
• E agora estão vivendo lá, no exílio.

• Eles são derrotados.
• Eles estão traumatizados.
• Eles estão deslocados ao extremo.

• Sem dúvida, existe um profundo sentimento de desespero.
• E certamente as questões estão sendo levantadas.
• “Perdemos nossa nação.”
• “Deus ainda está conosco?”
• “Temos um futuro?”
• “Como vivemos como povo de Deus em uma cidade como a Babilônia?”

• Então, Deus instrui Jeremias a escrever uma carta para eles.
• E no capítulo 29, o propósito de Deus para eles, e para nós, torna-se muito claro.

• Vamos ler juntos e, em seguida, vamos desdobrar juntos.

Jeremias 29: 4-13
Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que enviei para
exílio de Jerusalém para a Babilônia: 5 Construa casas e viva nelas; plante jardins e come
seus produtos. 6 Tenham esposas e tenham filhos e filhas; tomem esposas para seus filhos, e
deem vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas; multipliquem se lá,
e não diminuam. 7 Mas procurem o bem da cidade para onde lhes enviei para o exílio,
e orem ao Senhor por ela, pois em seu bem-estar vocês encontrarão o seu bem-estar. 8 Pois assim
diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não permitem que vossos profetas e vossos adivinhos
que estão entre vocês enganar a vocês, e não deem ouvidos aos sonhos que eles sonham, 9 pois é
uma mentira que eles estão profetizando a vocês em meu nome; Não os enviei, declara o Senhor.
10 “Pois assim diz o Senhor: Quando setenta anos se completarem para Babilônia, visitarei
vocês, e eu vou cumprir a minha promessa e trazê-los de volta a este lugar. 11 Pois eu sei os
planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para o bem-estar e não para o mal, para
dar-lhes um futuro e uma esperança. 12 Então vocês vão me invocar e vir e orar a mim, e eu vou
ouvir vocês. 13 Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração.

• Então, vamos começar do início, porque acho que isso mostra como alguns de nós estão se sentindo agora.

Observem o versículo 4, ele diz,



“A todos os exilados que enviei de Jerusalém para o exílio.”

• Isso tinha que ser um grande sinal de alerta.
• Deus revela neste momento, que esta ruptura, este deslocamento é algo que ele tem orquestrado.
• ELE os levou para o exílio.
• Não os babilônios.

• Pode ser isso?
• Isso é possível?

• Deixe-me fazer a pergunta: Será que há interrupções na vida das pessoas que estão exatamente dentro do
escopo e da sequência do que Deus está fazendo no mundo?
• Isso é possível?
• Mesmo agora?

• Se você olhar alguns versículos depois, versículo 11, ele diz,

“Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para o bem-estar e não para o
mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. ”

• Deus está dizendo ao seu povo, que está desalojado e desorientado, que ele ainda está no controle.
• Suas promessas continuam válidas e seu amor por eles não diminuiu.
• Eles estão em suas mãos e seus olhos estão sobre eles - mesmo durante o exílio.

• Veja, Deus não vê a interrupção corretiva de suas vidas - um evento que eles experimentam como
catastrófica - estar em conflito com seus potenciais para florescer.

• Então, ele os aconselha a continuar confiando nele e a abraçar o que pode ser chamado de saudável
ritmos de pessoas que florescem, que experimentam shalom, tanto individual quanto corporativa.

• Vamos dar uma olhada mais detalhada no texto:
• Primeiro ele diz, no versículo 5 ...

1. “CONSTRUIR CASAS E VIVER NELAS; ...” (v5)

• Deus está dizendo a seu povo para sonhar, planejar e construir “além” do status quo.
• Aqui é onde você mora.
• Esta é sua nova casa.
• Viva assim.

• Ele não os quer do lado de fora olhando para dentro.
• Veja, até este ponto eles tinham acampado fora da cidade, e eles estavam recusando-se a realmente VIVER
naquele lugar.
• Eles a desprezaram.
• Então eles viviam assim.



• E Deus diz: “Faça desta a sua casa”.

• Quando Cheri e eu nos mudamos para Nova York aos 30 anos, entendemos o que Deus estava dizendo em
Jeremias 29.
• E, a propósito, provavelmente não havia outra cidade na América na época que mais se assemelhava à
Babilônia. Com a exceção de Las Vegas...
• Mas quando nos mudamos para lá, passamos a ser nossa casa.
• Aprendemos as ruas e os sistemas.
• Comprometemo-nos com a cultura.
• Apoiamos as escolas.
• Servimos a comunidade.
• Nós ‘construímos casas’, em termos.

• E nunca esquecerei uma noite em que um amigo estava conversando e disse: "Eu vivi aqui há 16 anos, e
você mora aqui há 16 meses, e conhece melhor esta cidade do que eu. "

• Isso não significa que foi fácil.
• Mas foi exatamente o que nos foi dado pra fazer.

• Aqui está com que eu quero ajudá-los.

• Eu sei que muita coisa mudou.
• E talvez você não tenha se mudado para lugar nenhum.
• Mas as coisas são diferentes.

• Há uma chance de você se sentir um estranho.
• Você pode se sentir deslocado.
• Você pode até estar um pouco desiludido.

• Mas Deus diz a seu povo, seu povo desabrigado, que ABRACE o que Ele tem para eles no lugar em que se
encontram.

• Ele entendeu a estranheza desse comando.
• Ele sabia que não era o que eles esperavam.

• E aqui está a ironia final.

• O povo de Israel foi chamado para ser distinto.
• Um tipo diferente de pessoa, vivendo em um lugar diferente e mais piedoso.

• Mas eles haviam empurrado contra os limites dessa distinção, abraçando a idolatria do vizinho.

• Então, após repetidos avisos, Deus fez algo irônico.

• Ele os levou até o âmago de sua idolatria a fim de curá-los - para a Babilônia, um lugar real e figurativo.



• Esta é sua nova casa.
• E sua FÉ vai crescer ... AQUI.

• A retirada não era uma opção.

• E não é para nós também.
• A carta de Jeremias deixa bem claro, como povo de Deus, devemos viver, trabalhar e nos divertir dentro da
bagunça.

• É por isso que o ritmo número um está fazendo desta sua casa.
• Seu florescimento está conectado ao abraçamento do lugar em que você está.

• Mas então ele continua:

2. “... PLANTE JARDINS E COMA SEUS PRODUTOS.” (v5)

• Não sou fazendeiro.
• Mas sei algumas coisas que isso requer.
• Requer plantar.
• Requer regar.
• E requer paciência.
• (Provavelmente por isso não sou fazendeiro!)

• Mas quando o Senhor lhes diz isso, ele está dizendo que vai levar algum tempo e esforço.
• Mas faça o esforço.
• E dê um tempo.

• E, novamente, ele desafia o ritmo de nossa época que diz que precisamos ser “do nosso jeito, de nossa
maneira."
• Ele desafia a noção de que podemos obter resultados instantâneos.

• Florescer, ao que parece, leva tempo.

• Sempre sou impressionaso pelo exemplo de William Wilberforce, que muitos de vocês têm ouvido falar.
• Ele foi um político britânico que se tornou um abolicionista famoso por volta de 1787.
• Mas o que a maioria das pessoas não conseguem perceber é que durou 20 anos de trabalho duro, em que
seu primeiro ato contra a escravidão seria aprovado e que se passariam outros 26 anos até que a escravidão
fosse abolida - 46 anos de trabalho.

• E em algum lugar, no esforço, e na poeira, na água e na lama - NO TRABALHO de plantar e esperar e
colher, encontramos florescimento.

• Então, o ritmo número 2 diz: "A provisão de Deus é recebida por aqueles que plantam e regam, e esperam."

• O que nos leva ao terceiro.



3. “…; MULTIPLICAI-VOS LÁ E NÃO DIMINUAM. ” (v6)

• Não, Deus não está simplesmente nos dizendo para ter muitos filhos.

• Existe uma verdade bíblica consistente de que a vida sempre vem da vida.
• Isso ocorre em todo o registro das Escrituras da história de Deus.

• E a ênfase sob a Antiga Aliança era na vida física; nas crianças; na linhagem.
• Deus projetou seu plano redentor para incluir passar a bondade de Deus e promessas de geração em
geração, multiplicando-as no processo.

• Mas quando avançamos para a nova aliança, essa cobrança muda de fazer bebês para fazer discípulos.
• Multiplicar os discípulos se torna a ênfase.

• O que, em termos simples, significa que você está despejando sua vida na vida de outra pessoa.

• Você sabe o que torna morto o Mar Morto?
• Não há saída.
• A água entra.
• Mas não tem saída - exceto por evaporação.
• E o que permanesce é um nível tóxico de salinidade.

• Aqui está o que eu percebi sobre os florescentes seguidores de Jesus.
• Sempre há uma saída.
• Há alguém em quem eles estão se entregando.

• Eles servem com crianças ou jovens.
• Eles encontram gente para tomar um café.
• Eles se juntam a equipes ou servem de forma a servir aos outros.

• Eles se multiplicam.

• Agora, o número 4, no qual encontramos aldo interessante:

4. “MAS PROCURE O BEM-ESTAR DA CIDADE PARA ONDE TE ENVIEI ...” (v7)

• Quero que você observe a primeira palavra dessa frase. "MAS"
• É uma conjunção contrastante.
• É como se Deus estivesse dizendo: “Eu sei que você sabe de todas essas outras coisas. Parece muito com
coisas que eu disse antes, mas agora vou colocar algo diferente em você. "
• Grande parte da Lei - ao mesmo tempo em que fazia provisões amorosas e atenciosas para os de fora,
estrangeiros – era sobre separação.
• Foi projetado para manter Israel santo, separado e distinto para os propósitos de Deus.
• Eles nunca deveriam ser cruéis com estrangeiros, mas deveriam permanecer firmes e separados.
• Mas aqui, na Babilônia, como um povo separado em um lugar, eles deveriam perseguir ativamente o
florescimento de uma cultura totalmente pagã e estrangeira.



• Na verdade, Deus os instrui que seu bem-estar está diretamente ligado ao de seus vizinhos pagãos.
• Eles devem ser “para a cidade”.

• E sua prosperidade está ligada à cidade.
• Então Deus pergunta: “Você quer florescer? Então pare de desprezar sua cidade e, em vez disso, ame-a.
Seja para seu bem. Busque sua prosperidade. ”

• É por isso que nós, como igreja, somos "Pela Cidade", porque à medida que esta cidade prospera, nós
também prosperaremos.

• Agora, número 5:
5. “... NÃO ESCUTE OS SONHOS QUE ELES SONHAM.” (v8)

• Houve um problema em Israel durante o exílio.

• Havia pessoas influentes que contavam uma história que enfraqueceu a história de Deus.
• Eles até usaram a linguagem certa.
• Eles exploraram as emoções certas.
• E eles disseram às pessoas, 'ISSO é o que Deus quer.'

• Porém não era

• Na verdade, o que eles estavam dizendo era o EXATO OPOSTO do que Deus disse que levará ao
VERDADEIRO florescimento.
• Eles estão promovendo algo falso.

• Então Deus está dizendo a eles: “Parem de ouvir todas essas vozes e ouçam a MINHA voz”.

• Agora, uma boa pergunta. “De quem são os sonhos que você está sonhando? Ou de quem é a voz que
você está ouvindo?

• Será que nossa falta de experiência do verdadeiro shalom é que estamos sonhando sonhos errados, porque
ouvimos as vozes erradas?

• Tive duas conversas na semana passada que se relacionam a isso, e se conectam ao nosso último
ritmo, que vou mostrar daqui a pouco...

• O primeiro pode irritar algumas pessoas, mas é uma preocupação real, então vou expressá-lo.

• Um amigo disse esta frase simples, ele disse: “Acho que as pessoas ouvem Tucker Carlson ou Anderson
Cooper mais do que ouvem Jesus. ”

• E a verdade é que ele pode estar certo.

• Estou interessado em saber o que aconteceria se as pessoas gastassem a mesma quantidade de tempo



lendo a Bíblia e orando enquanto ouvem, lêem ou assistem às notícias.

A segunda foi com um amigo e colega que me contou sobre várias pessoas que ele conhece pessoalmente
quem recentemente tomaram decisões de vida ENORMES.
• Estes são amigos próximos e seguidores de Jesus.

• E ele observou, e disse: "Nenhum deles compartilhou uma história de 'Fé'."
• Nenhum deles disse que orou.
• Nenhum deles disse que tinha procurado Jesus.
• Nenhum deles ouviram a voz de Deus.

• Ele me disse: “Tudo se baseava na ideologia, não em Jesus”.

• E então ele disse algo que eu me abalou, "Somos as últimas pessoas de fé?"

• Deus diz: “Não dê ouvidos aos sonhos que eles sonham”.

• Esse é um ritmo REAL que ele está prescrevendo.
• Desligue as vozes.

• Estou tão desafiado com isso que recentemente removi todos os aplicativos de notícias do meu telefone e eu
comprei uma coisa chamada despertador e comecei a carregar meu telefone em outro quarto, porque eu
quero que a voz de Deus afogue o resto.

• O que nos leva ao ritmo final:

6. “VOCÊ ME PROCURARÁ E ME ENCONTRARÁ, QUANDO ME PROCURAR COM TODO O SEU
CORAÇÃO.”
(v13)

• Acontece que a melhor maneira de diminuir o volume das outras vozes é aumentar a voz de Deus.
• Buscá-lo, de TODO o coração.

• Eu sei que mencionei isso antes, mas acho que a igreja, a reunião da igreja, é um presente dado a nós por
Jesus, através do qual buscamos a Deus, juntos.

• Fomos feitos para nos reunir e adorar juntos.

• Na verdade, o projeto de pesquisa da Zona Azul da National Geographic descobriu recentemente que
reunir-se regularmente em comunidades religiosas acrescentava uma média de 14 anos à expectativa de
vida.

• Mas vai além de adicionar alguns anos de vida à sua expectativa.
• É a qualidade daqueles anos.
• É o florescimento daqueles anos.



• Isso diz ALGO.
• Há algo sobre a adoração comunitária que faz algo dentro da alma humana que é diferente de tudo.

• Leva pessoas sem coração e as transforma em seguidores de todo o coração.

Se você quiser florescer, busque a Deus.
• Procure primeiro o SEU reino.
• E todas essas outras coisas?
• Vão funcionar por si.

• Estes são os ritmos que levam ao florescimento:
• Construir casas
• Plantar jardins
• Multipliquar, não diminuir.
• Busquar a Paz da cidade.
• Não sonhar os sonhos errados.
• Buscar a Deus e encontrar a Deus.

• Isso é o que queremos para vocês como indivíduos, e é o que buscamos como igreja, coletivamente.

• Na verdade, há uma história que surgiu no B4 no ano passado que eu acho que exemplifica esses ritmos
tanto no nível corporativo quanto no individual.
• E eu quero compartilhar essa história com você, assistindo isso juntos.

(VÍDEO)
• Eu não poderia estar mais orgulhoso de nossa igreja.
• E eu não poderia estar mais animado com o futuro que Deus tem para nós, juntos.

Bênção


