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AULA - EBD - 25/10/2020
Os princípios divinos em tempos de crise
Tema: O vaso de azeite
Texto base: Zacarias 4:1-4

Contexto
1. A obra será feita até o final, quando até o final entendermos que quem faz é o Espírito Santo;
2. O que zorobabel começou ele iria t erminar (Zacarias 4:10);

Tópicos
1. Deus ao permitir que Israel voltasse para sua terra (Jerusalém), não estava fazendo isso
aleatoriamente, mas porque havia um projeto a ser realizado (Esdras 1:5):
a. Perceba que foi o "Espírito de Deus" (heb: Ruach Elohim) que começou a obra;
b. Exatamente a mesma expressão hebraica é usada em Gênesis 1:2;
2. Essa foi a revelação do Ap. Paulo ao estar em prisões por conta da igreja e do evangelho
(Filipenses 1:6):
a. Se Deus permitiu a pregação nas prisões, é porque Ele tem um plano com isso e o Ap.
Paulo soube tirar o melhor proveito da situação;
3. Esse era o entendimento que faltou a alguns na época da reconstrução (Esdras 3:10-12):
a. Alguns estavam preso ao material (tristes) e outros ao espiritual (alegres);
b. O Salmo 147 é posicionado neste momento (Bíblia Cronológica - página 1154);
4. O rei Davi entendeu que o espiritual era mais importante que o visual (2 Samuel 6:16-23);
5. O inimigo fica observando a obra que você está fazendo (Esdras 4:1-2):
a. E também o seu estado emocional para tentar te atingir e te desanimar;
6. Junto com o inimigo, vem os contratados dele (Esdras 4:5);
7. Não dando certo, vão diante do rei com uma petição para acabar com a obra (Esdras 4:6-8):
a. Todo dia temos uma carta desta contra nós (Apocalipse 12:10);
8. As lutas vêm em formas inesperadas como um teste contra a ordem que Deus já deu (Esdras
4:23-24);
9. A obra ficou parada por mais de dez anos e o povo voltou à sua vida cotidiana sem o templo:
a. Precisamos sempre nos lembrar das nossas prioridades;
b. Deus está usando o professor para te lembrar das suas prioridades;
c. Eles abandonaram a obra no templo e voltaram para suas vidas normais, mas não era
isso que Deus queria;
10. Até por volta do ano 520 AEC o local ficou com a obra parada, apenas no alicerce, por conta de
uma carta de pessoas maliciosas;
11. Após a obra cessar, Deus precisou levantar profetas que os lembrassem da primeira palavra e
não da segunda (Esdras 5:1-2):
a. Em Gênesis acontece a mesma coisa (Gênesis 3:11);
b. Tudo começa no jardim;
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12. Pela segunda vez o inimigo veio parar a obra, mas agora eles tinham recebido uma mensagem de
encorajamento e um renovo espiritual para e
 ntender que a obra não era para cessar, pois a
ordem era humana e não divina (Esdras 5:3):
a. A pergunta que sempre vai tentar nos colocar contra a parede: quem vos deu ordem?
b. O Ap. Pedro passa pela mesma situação em Atos 5:29;
c. Que ordem estamos seguindo?
13. Em agosto de 520 AEC Deus usa Ageu para trazer encorajamento e ânimo para a obra:
a. Ler Ageu 1:3 até Ageu 2:9;
14. Depois veio Zacarias (Esdras 5:1) trazendo a visão de Deus sobre a realidade do que estava
acontecendo no campo espiritual para que eles continuassem a obra (Zacarias 4:1-14):
a. A essência da visão está em Zacarias 4:1-6;
b. As revelações que podemos extrair do texto são:
i.
A prensa produzia azeite (dificuldades, problemas, as cartas, inimigos etc);
ii.
O castiçal era o povo (Israel e a Igreja) como está em Apocalipse 1:12-13;
iii.
O vaso de azeite sobre o castiçal era Zorobabel, o governador;
iv.
Os canudos ligavam o vaso ao castiçal, passando o Espírito do governador para o
povo;
v.
O vaso também recebia azeite, de duas oliveiras, ou seja, uma fonte inesgotável de
azeite para o vaso, que era simbolizado pelos dois profetas (Ageu e Zacarias);
vi.
O azeite em si era o próprio Espírito Santo que percorria os profetas, o governador e
o povo;
vii.
Por isso a frase de Zacarias a Zorobabel: "Não por força, nem por violência, mas
pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos" (Zacarias 4:6);

