
Estudo 93 – Paixão por Sua Presença 

 

 Resumo: Neste estudo aprenderemos como a presença de Deus faz a diferença nas nossas 

vidas. 

 

Textos: 1 Crônicas 13.14 

Introdução: A presença de Deus faz total diferença em nossas vidas e casas. Mas, infelizmente, 

muitas pessoas desconhecem que hoje é possível viver na presença de Deus. Estas pessoas estão tão 

preocupadas com coisas desta vida que acabam se esquecendo de buscar a Deus e de procurar viver 

em Sua presença. Outras pessoas, mesmo sabendo que podem ter uma vida na presença de Deus, 

desprezam essa possibilidade e dedicam seu tempo a outras prioridades. 

Se perguntassem a nós quem seriam as pessoas mais importantes de nossas vidas, diríamos que é o 

nosso cônjuge, filhos ou pais, não é mesmo? Mas a verdade é que a importância que damos a estas 

pessoas é comprovada pelo tempo que dedicamos a elas e pela relação de amor e respeito entre nós e 

nossa família. Isso também pode ser aplicado ao nosso relacionamento com Deus. 

 

1. Deus está na sua lista de pessoas mais importantes? 

Se colocamos a Deus em nossa lista de pessoas importantes, mas não temos um relacionamento com 

Ele, não lemos a Bíblia, oramos ou jejuamos, então não o valorizamos verdadeiramente. Se não 

investimos o nosso tempo na Presença de Deus, é porque talvez estejamos equivocados quanto ao 

que realmente é importante. Muitas vezes sabemos o que as pessoas esperam e pensam a nosso 

respeito, mas não sabemos o que Deus pensa e espera de nós em particular. 

Como é ruim quando há pessoas ao nosso redor vindo até nós apenas por interesse, não é mesmo? 

Precisamos cuidar para não agirmos assim com o Senhor, querendo apenas as Suas bênçãos e 

deixando de lado a intimidade com Ele. Assim como Davi, nossa resposta a Deus deve ser: “a tua 

face buscarei, Senhor” (Sl 27.8). Deus precisa estar no topo da nossa lista de pessoas importantes! 

 

2. Você tem separado um tempo para estar a sós com Deus diariamente? 

É preciso entendermos que sem Deus, nada poderemos fazer (Jo 15.5), por isso, é importante termos 

fome e sede por Sua presença. Sem Ele estamos com as mãos atadas e nossas vidas enroladas. É Ele 

quem nos guia e nos ensina toda a verdade (Sl 25.5), por isso, que não sejamos mais enganados por 

satanás com distrações que nos levam para longe da presença de Deus. 

 

I – Saiba que a presença de Deus traz benção e prosperidade. No texto de 1 Crônicas vemos que 

Deus abençoou Obede-Edom e toda a sua família por que a Arca da Aliança estava em sua casa. A 

arca era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus na casa de Obede-

Edom trouxe prosperidade e benção, e em nossa casa não será diferente! Valorize a presença de 

Deus e cultive ela em sua casa. 



 

II – Saiba que a presença de Deus traz cura, libertação e salvação. O texto de Marcos 1.32-34 

mostra que as pessoas traziam enfermos e endemoninhados até Jesus e Ele os curava e libertava. Da 

mesma forma, a presença de Deus fará o mesmo com sua vida. Ela trará cura e salvação. 

 

III – Saiba que a presença de Deus transforma nossa vida (2 Co 3.18). Muitas pessoas tiveram 

suas vidas mudadas para melhor por terem um encontro com a presença de Deus e com Jesus. Você 

quer que sua vida seja mudada para melhor? Você precisa viver constantemente na presença 

de Deus. 

 

Conclusão: Precisamos ter um bom coração, aberto e rendido à Deus. Precisamos também nos 

apaixonar pela Sua presença, valorizando-a, investindo tempo para tê-la e voltando ao lugar de 

intimidade. Se desejamos mudar a nossa vida para melhor, então precisamos da presença de Deus e 

saber que ela trará prosperidade à nossa vida, curas e libertações e também nos transformará por 

completo. Você deseja dar valor a presença de Deus? Se sim, vamos orar. 

 

Desafio: Durante esta semana tenha um tempo a sós com Deus todos os dias (e com horário 

marcado) para que não haja imprevistos. E já que estamos no começo do ano, comece hoje um plano 

de leitura da Bíblia.  


