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LIÇÃO 006 (AQUILO QUE É

Provérbios 21.30: Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor

Quando você buscar a Deus com todo seu coração, alma e corpo, Ele se voltará para encontrá
desta experiência que aos seus olhos até pode ter sido boa, mais nem se compara com o melhor que está por vir! 
Digo a você, como seu irmão em Cristo, que o 
pessoas ou ministros pensam sobre você
Eu o desafio agora, enquanto você é ministrado por este estudo
Santo. É hora de você santificar sua vida. Pare de assistir ao que você costuma assistir; pare de ler o que você 
costuma ler, se isto tem lhe tomado mais tempo do que a
ser sua maior fome e a mais urgente.  
Se você está contente e satisfeito, então
ninguém vai julgar ou incomodar você sobre este assunto, eu garanto! 
promessa do Senhor para você. Ele disse:
porque serão fartos” (Mateus 5.6).
Permitindo assim que as coisas deste mundo preencham vossas vidas e “saciem” sua
Deus semana após semana, ano após ano, simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios.
se enquadra neste perfil, eu digo a você que Deus está cansado de 
cansado até mesmo de ser o segundo na programação e n

Nossa motivação básica deveria ser: “Fazemos isso por causa de Deus, porque isto está em Seu coração.” Se não 
tomarmos cuidado, podemos ser achados tão envolvidos em atividades para Deus, que acabamos
d'Ele.  
Tudo de bom, incluindo as coisas que fazemos na igreja local 
sendo tão “religioso”, quetalvez nunca será espiritual. Não importa o quanto ore. Perdoe
você pode estar perdido, sem mesmo conhecer Deus, apesar de manter uma vida de oração. Não me importa o 
quanto você conheça a Bíblia, ou o que você 
Um marido e uma esposa podem fazer coisas um para o outro sem qu
participar do pré-natal juntos, ter filhos, dividir as contas
Deus ordenou e designou que houvesse em um casamento (e não me refiro apenas ao relacionamento sexual). 
Geralmente, vivemos em um plano abaixo daquele que Deus pensou para nós. Então, quando Ele, 
inesperadamente, aparece em Seu poder, ficamos chocados. Muitos de nós, simplesmente, não estamos 
preparados para ver “Sua glória encher o templo”. O Espírito Santo po
pode conter as lágrimas, deixe-as correr. Minha oração é que o Senhor desperte, agora, aquela antiga fome que 
você quase esqueceu. Talvez, tempos atrás, você normalmente se sentia dessa maneira, mas permitiu que ou
coisas o preenchessem e tomassem o lugar do seu desejo pela presença de Deus. Em nome de Jesus, liberte
religião morta e corra para a fome espiritual neste momento. Eu oro para que você fique tão faminto de Deus, 
que não se importe com mais nada.  
Posso ver uma chama acendendo em você
 
Aquilo que é bom não pode ser inimigo do que é melhor. É muito bom servir a Deus através dos ministérios da 
igreja. Estar em comunhão com os irmãos. Mais um verdadeiro 
afastem do melhor que é fazer tudo isso buscando 
apaixonadamente! Os pensamentos e os planos do Eterno são maiores que os seus, são maiores 
habilidades ministeriais e a força do seu braço esteja certo disso. O melhor de Deus ainda está por vir!
(Vamos ler Isaias 55.8-12) 

 
 
Senhor, queremos somente a Sua presença. Estamos tão famintos. 
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AQUILO QUE É BOM NÃO PODE SER INIMIGO DO QUE É MELHOR
 

Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor
ao Senhor. 

 
você buscar a Deus com todo seu coração, alma e corpo, Ele se voltará para encontrá

desta experiência que aos seus olhos até pode ter sido boa, mais nem se compara com o melhor que está por vir! 
Digo a você, como seu irmão em Cristo, que o amo, mas amo mais a Deus. Não se preocupe

ros pensam sobre você. Vá   atrás de Deus. Não é uma questão de orgulho, mas 
gora, enquanto você é ministrado por este estudo, a deixar seu coração ser 

Santo. É hora de você santificar sua vida. Pare de assistir ao que você costuma assistir; pare de ler o que você 
costuma ler, se isto tem lhe tomado mais tempo do que a leitura da Palavra de Deus. A presença do Eterno

tisfeito, então você pode, seguramente, parar de acompanhar este estudo de célula, 
ninguém vai julgar ou incomodar você sobre este assunto, eu garanto! Mas se você está faminto, tenho uma 

nhor para você. Ele disse:“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
(Mateus 5.6).O problema de alguns é que nunca estiveram realmente famintos. 

sas deste mundo preencham vossas vidas e “saciem” sua
Deus semana após semana, ano após ano, simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios.

u digo a você que Deus está cansado de estar em segundo lugar em sua vida
mo de ser o segundo na programação e na vida da noiva!  

Nossa motivação básica deveria ser: “Fazemos isso por causa de Deus, porque isto está em Seu coração.” Se não 
tomarmos cuidado, podemos ser achados tão envolvidos em atividades para Deus, que acabamos

sas que fazemos na igreja local deve fluir na presença de Deus. Você pode estar 
nunca será espiritual. Não importa o quanto ore. Perdoe

star perdido, sem mesmo conhecer Deus, apesar de manter uma vida de oração. Não me importa o 
quanto você conheça a Bíblia, ou o que você sabe sobre Deus. Estou perguntando: “Você O 
Um marido e uma esposa podem fazer coisas um para o outro sem que, realmente, se amem. Eles podem 

, ter filhos, dividir as contas, mas nunca aproveitar o alto nível de intimidade 
Deus ordenou e designou que houvesse em um casamento (e não me refiro apenas ao relacionamento sexual). 

almente, vivemos em um plano abaixo daquele que Deus pensou para nós. Então, quando Ele, 
inesperadamente, aparece em Seu poder, ficamos chocados. Muitos de nós, simplesmente, não estamos 
preparados para ver “Sua glória encher o templo”. O Espírito Santo pode já estar falando com você. Se você mal 

as correr. Minha oração é que o Senhor desperte, agora, aquela antiga fome que 
você quase esqueceu. Talvez, tempos atrás, você normalmente se sentia dessa maneira, mas permitiu que ou
coisas o preenchessem e tomassem o lugar do seu desejo pela presença de Deus. Em nome de Jesus, liberte
religião morta e corra para a fome espiritual neste momento. Eu oro para que você fique tão faminto de Deus, 

acendendo em você... Deus irá inflamá-la.  

Aquilo que é bom não pode ser inimigo do que é melhor. É muito bom servir a Deus através dos ministérios da 
igreja. Estar em comunhão com os irmãos. Mais um verdadeiro caçador de Deus não p

que é fazer tudo isso buscando cada dia mais a presença do Senhor desesperadamente, 
apaixonadamente! Os pensamentos e os planos do Eterno são maiores que os seus, são maiores 

do seu braço esteja certo disso. O melhor de Deus ainda está por vir!

Senhor, queremos somente a Sua presença. Estamos tão famintos. 
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INIMIGO DO QUE É MELHOR) 

Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se 

você buscar a Deus com todo seu coração, alma e corpo, Ele se voltará para encontrá-lo e você sairá 
desta experiência que aos seus olhos até pode ter sido boa, mais nem se compara com o melhor que está por vir! 

amo, mas amo mais a Deus. Não se preocupe com o que outras 
atrás de Deus. Não é uma questão de orgulho, mas de fome.  

, a deixar seu coração ser quebrado pelo Espírito 
Santo. É hora de você santificar sua vida. Pare de assistir ao que você costuma assistir; pare de ler o que você 

leitura da Palavra de Deus. A presença do Eterno deve 

mente, parar de acompanhar este estudo de célula, 
Mas se você está faminto, tenho uma 

aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
de alguns é que nunca estiveram realmente famintos. 

sas deste mundo preencham vossas vidas e “saciem” sua fome. Alguns tem ido a 
Deus semana após semana, ano após ano, simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios. Se você 

estar em segundo lugar em sua vida. Ele está 

Nossa motivação básica deveria ser: “Fazemos isso por causa de Deus, porque isto está em Seu coração.” Se não 
tomarmos cuidado, podemos ser achados tão envolvidos em atividades para Deus, que acabamos nos esquecendo 

fluir na presença de Deus. Você pode estar 
nunca será espiritual. Não importa o quanto ore. Perdoe-me por dizer isto, mas 

star perdido, sem mesmo conhecer Deus, apesar de manter uma vida de oração. Não me importa o 
sobre Deus. Estou perguntando: “Você O conhece?!” 

e, realmente, se amem. Eles podem 
alto nível de intimidade que 

Deus ordenou e designou que houvesse em um casamento (e não me refiro apenas ao relacionamento sexual). 
almente, vivemos em um plano abaixo daquele que Deus pensou para nós. Então, quando Ele, 

inesperadamente, aparece em Seu poder, ficamos chocados. Muitos de nós, simplesmente, não estamos 
de já estar falando com você. Se você mal 

as correr. Minha oração é que o Senhor desperte, agora, aquela antiga fome que 
você quase esqueceu. Talvez, tempos atrás, você normalmente se sentia dessa maneira, mas permitiu que outras 
coisas o preenchessem e tomassem o lugar do seu desejo pela presença de Deus. Em nome de Jesus, liberte-se da 
religião morta e corra para a fome espiritual neste momento. Eu oro para que você fique tão faminto de Deus, 

Aquilo que é bom não pode ser inimigo do que é melhor. É muito bom servir a Deus através dos ministérios da 
de Deus não permite que essas coisas o 

a presença do Senhor desesperadamente, 
apaixonadamente! Os pensamentos e os planos do Eterno são maiores que os seus, são maiores até que suas 

do seu braço esteja certo disso. O melhor de Deus ainda está por vir! 

Senhor, queremos somente a Sua presença. Estamos tão famintos.  


