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#conectou?

O CORAÇÃO DE UM ADORADOR

APRESENTANDO AS LEIS

Diante de todas as dificuldades que Esdras passou para reedificar o templo, o povo viu a necessidade de se lembrar dos
estatutos que o Senhor havia determinado, e assim poderem
viver de forma harmônica e abençoada seguindo as regras
que eles sabiam que era fundamental para o relacionamento
social e com Deus.
Nos dias atuais, a necessidade de seguir regras se intensificou devido ao crescimento urbano e populacional. O grande
problema está em saber que as pessoas não se interessam
em conhecer as regras sociais de convívio e as regras estabelecidas por Deus.
No que prejudica a falta de interesse das pessoas em conhecer e seguir regras?

1º –

A falta de conhecimento faz com que erremos muito diante de situações rotineiras, obrigando o Estado que é o
responsável por criar estas regras de convívio, a se transformar em um órgão punidor.

2º -

As regras e normas existem para instruir o indivíduo
quanto a maneira social que deve se comportar, e prevenir
eventuais prejuízos que o cidadão possa causar ou sofrer.

3º – Para que estas normas sejam respeitadas, deve-se le-

var ao conhecimento dos indivíduos para que possam segui-las, se ainda assim o cidadão resolver infringir estas regras,
estas mesmas normas trazem consigo punições ou sentenças que teoricamente tem a função de reenquadrar o cidadão na sociedade que vive.
Nas leis de Deus a maneira de se analisar não se diferencia
muito da maneira como o Estado teoricamente trata o seus
governados.
A palavra de Deus nos orienta como nos tornar cidadãos
do céu, se não seguirmos as regras pagaremos por nossa desobediência não com uma sentença chamada consequência.
Desta forma as leis de Deus são o nosso manual de instrução
para seguirmos as regras do Senhor.
Assim como o Constituição é fundamental para o bom andamento social no Brasil, a Bíblia é fundamental para o bom
andamento espiritual perante Deus.

