
Estudo 70 – Um Deus que nos vê 

 

 Resumo: No estudo de hoje, aprenderemos a ter consciência da Presença de Deus em 

nossa vida em todo o tempo, pois Ele é Deus que sempre vê e está atento ao Seu 

povo. 

 

Texto: 2 Crônicas 16:9 e Salmos 93:5 

Introdução: Você já deve ter percebido como muitas vezes vivemos a vida no modo 

automático, não é mesmo? Constantemente pensamos: “Será que tranquei a porta?”, “Será 

que desliguei o ferro de passar?”, “Será que liguei o alarme do carro?”. Ficamos em dúvida 

porque geralmente fazemos estas coisas sem atenção, sem ter consciência do que estamos 

fazendo, ou seja, no modo automático. Em outras situações, amigos passam por nós nas ruas 

e buzinam, sem que a gente os perceba. Estamos tão envolvidos com nossos pensamentos, 

em realizar nossas tarefas e em atender aos nossos desejos que não percebemos as coisas ou 

pessoas ao nosso redor. O problema é maior ainda quando não temos a consciência de 

que os olhos de Deus estão sobre nós a todo instante. Quando ignoramos a Sua 

Presença, não percebemos que Ele está ao nosso lado nos observando em tudo o que 

fazemos (sendo coisas boas ou ruins). 

1. Você já ficou envergonhado por ter sido surpreendido fazendo algo errado? 

Temos a ilusão de que podemos fazer as coisas erradas sem que ninguém descubra e que 

tudo ficará bem, mas isto é um engano. A Bíblia nos ensina que não existe nada oculto que 

não será revelado no devido tempo (Mc 4.22). Em algum momento a mentira será 

descoberta, o roubo será revelado, o adultério será descoberto e a traição será notada. Cedo 

ou tarde, tudo virá à tona, seja o ato em si, ou a revelação do verdadeiro caráter de 

quem o praticou, que não poderá mais ser encoberto. Então só restará a vergonha quanto 

tudo for descoberto. 

2. Você entende que nada em nossas vidas está encoberto aos olhos de Deus? 

É maravilhoso saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Isto não deve ser visto como 

algo ruim, pelo contrário, devemos perceber o amor de Deus por nossas vidas. Ele nos ama 



e, por isso, coloca seus olhos sobre nós, assim como uma mãe atenta observa o seu filho a 

fim de cuida-lo. A respeito disso, precisamos aprender que: 

I - Os olhos do Senhor nos procuram. É importante termos consciência da Presença de 

Deus em nossa vida, pois, mesmo que tentemos nos esconder, Ele estará lá. Ele é Deus 

que nos vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura de pessoas cujo coração 

seja totalmente Dele (2 Cr 16.9), isto é, alguém integro, que busca viver em santidade. Deus 

está à procura de um lugar onde Ele possa habitar e mais do que isso, um lugar onde Ele 

tenha prazer em ficar.     

II – Santidade é indispensável para Deus. Para que Deus se agrade de nós, precisamos 

viver uma vida de santidade (Sl 93.5). Ter consciência da Presença de Deus ao nosso lado 

nos ajuda a viver essa vida de santidade e nos afasta do pecado. Ele vê o que vemos (na 

TV, no celular, nas revistas, etc.), Ele escuta cada palavra que falamos, Ele está em cada 

lugar que vamos, observa tudo o que fazemos e conhece todos os nossos pensamentos. 

Saber dessa verdade nos ajuda a não fazermos nada que possa ferir a santidade de Deus e 

afastá-lo da casa que somos nós.    

III – Devemos ser um lugar de prazer para o Senhor. O fato de sabermos que Deus é 

Deus que vê o seu povo, deve nos constranger a buscar ter uma vida que Lhe dê prazer e 

alegria. Se Deus está constantemente nos observando, então devemos ser para Ele 

agradáveis e encher o Seu coração de satisfação. A vida de Jesus foi assim para o Pai e a 

nossa pode ser também se optarmos por viver guiados pelo Espírito Santo, matando os 

desejos da nossa carne. 

Conclusão: Precisamos a todo momento perceber a presença de Deus ao nosso redor e 

sermos intencionais em tudo o que fizermos para nos tornarmos agradáveis a Ele. Você 

deseja que os olhos de Deus encontrem prazer em sua vida? Deseja viver em santidade? 

Levante a mão, vamos orar.   

Desafio: Durante os próximos dias saia do “modo automático”. Observe suas atitudes. 

Descubra se você é alguém que vive consciente da Presença de Deus na sua vida a todo 

instante.    

 


