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01 e 02/11 – CONFRATERNIZAÇÃO DE HOMENS NO ACAMPAMENTO IBAE.  

11 a 13/11 – ENCONTRO SANTIDADE – INSCRIÇÕES ABERTAS !!! 

 

Você tem sentido a presença de Deus? Qual foi a última experiência que 

você teve com Deus? 

 

Quando temos a presença de Deus, algo acontece em nossas vidas. Assim como 

em Gênesis onde o Espírito de Deus dava forma às coisas por onde iria 

passando, assim é a presença de Deus em nós, ela nos transforma, nos restaura 

e nos renova. Aonde a presença de Deus se manifesta há bênçãos, mas também 

purificação, pois antes de nos abençoar, Deus necessita preparar o lugar para 

receber a benção. 

Podemos verificar na Palavra de Deus vários relatos de operação de milagres, 

curas, mortos ressuscitarem, demônios serem expulsos e etc.  

 

Que tipo de casa você tem sido para Deus: Abinadabe, Davi ou Obede-

Edom? Que mudanças houveram em sua vida ou através da sua vida? 

 

Muitas vezes agimos como Abinadabe, fazemos de nossa casa a “casa do 

desdenho”, não aproveitamos da presença de Deus. Não há mudanças em 

nossas vidas. 

Em outros momentos agimos como Davi, achamos que somos “o ungidão” e não 

nos preocupamos se o nosso melhor é de fato o melhor para Deus. Agimos de 

qualquer forma, sem nos preocuparmos se estamos agindo da forma correta. 

Temos que prestigiar a presença de Deus, assim como Obede-Edom “O 

abençoado” (2 Sm 6:12) que mesmo após a retirada da arca física de sua casa, a 

presença de Deus permaneceu sobre a vida dele. 

 

Você tem permitido que o Espírito Santo te influencie? 

 

Quando permitimos que o poder de Deus nos influencie, Ele opera grandes coisas 

em nossas vidas. Não basta apenas termos a presença, mas temos que ter 

também a influência de Deus em nós. 

 

Você tem sido uma pessoa grata à Deus e grata àqueles que 

pastorearam sua vida? 

 

Jeoás, embora estivesse em uma posição de honra, teve a humildade de 

agradecer à Eliseu. 

A Gratidão deve ser uma das características daqueles que servem ao Senhor. 

Devemos sempre buscar sermos cheios do poder de Deus, mas que todo esse 

poder seja verdadeiramente para a glória dEle. 

 

Você tem honrado e respeitado àqueles que foram influências em sua 

vida? 

 

Antigamente havia mais honra e respeito entre as pessoas. A honra e o respeito 

também devem ser características daqueles que servem ao Senhor. O poder de 

Deus nos sensibiliza e nos torna pessoas mais amáveis e nos leva a reconhecer 

as pessoas. 

Em 2 Reis 13:14-17, o Rei Jeoás se importou em trazer a memória de Eliseu um 

fato que foi marcante na vida de Eliseu quando Elias foi levado aos céus. O rei 

também permitiu ser ensinado pelo profeta demonstrando humildade 

independente de sua posição. 

 

Você tem sido perseverante mesmo em momentos de luta? Aonde você 

tem lançado sua flecha? 

 

A influência da presença de Deus nos deixa apaixonados por fazer Sua vontade e 

esta paixão nos faz perseverantes. Em 2 Reis 13:19, Eliseu repreende o rei Jeoás 

pois o rei tinha respeito e honra, mas não tinha perseverança. 

Muitas vezes também desistimos diante daquilo que nos parece repetitivo. 

Lembre-se: Nos momentos de luta, por mais que pareça que nada está 

acontecendo, estamos sendo fortalecidos para a benção que virá sobre nossas 

vidas. 


