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Pastor Adão Brasileiro 

:: PÓS ENCONTRO:: 

AS QUATRO  PRESSÕES 
Texto Base : I Pedro 5.10 

INTRODUÇÃO: Depois que o povo de Israel tinha saído do Egito, Faraó armou um contra-ataque (Êx 14.9). 

Satanás quer fazer o mesmo com você. Jesus nos tomou das mãos de satanás, mas o  inimigo quer nos pegar de 

volta para sermos seus escravos. Agora você é uma ameaça para o inferno, por isso o diabo vai querer agir para 

tirar você das bênçãos que recebeu no  Encontro. Ele vai usar pelo menos  4 áreas para  fazer pressão contra 

você.  

1ª Pressão: FAMILIAR 2ª Pressão: SOCIAL  3ª Pressão: PESSOAL 4ª Pressão: ESPIRITUAL 

 

1) A   PRESSÃO  FAMILIAR: O diabo usa pessoas da família para destruir a sua fé e tirá-lo da presença de 

Deus. Isto poderá desanimá-lo. Por que da família? Porque a ferida feita por uma pessoa  que amamos dói muito 

mais do que aquela feita por alguém que não temos tanto afeto. 

* Esposa        * Maridos             *  Filhos         * Pais             * Parentes 

Como vencer a Pressão Familiar? 

a) Jesus está trabalhando por você e por sua família. (Efésios 6:10-18) 

b) Quando for agredido não revide, seja controlado pelo Espírito Santo. (Mateus 5:39 e Gálatas 5:13-15) 

c) Profetize uma bênção para sua família todos os dias. (Josué 24:15 e Salmo 128) “A minha família não ficará 

nas mãos do inimigo.” 

d) Conquiste sua família com amor, pelo seu testemunho e suas atitudes diárias. (João 15:12 e I Pedro 3:1; ); 

Lembre-se que você  ganhará sua casa para Jesus (At 16.31) 

e) Em seu relacionamento familiar, sempre deve ter o fruto do Espírito. (Gálatas 5:22) 

 

2) A PRESSÃO SOCIAL: O diabo começa a usar pessoas do seu convívio  para destruir a sua fé e tirá-lo da 

presença de Deus. Eles virão para persuadi-lo na fé: “Ah, você é doido! Vai acabar pastor.” 

** Amigos do passado (Tiago 4.4);  ** Colegas de trabalho; ** Colegas de escola; ** Vizinhos. 

 Você vai sentir a falta deles. Muitas vezes eles irão te criticar com gozações, ou fazer observações sobre a 

sua fé e vida. Trarão novas propostas para tentar te impedir  de prosseguir  firme  na fé.  

 

Como vencer a Pressão Social? 

a) Você não é amigo do mundo e sim de Deus (Tiago 4:4) 

    Fuja de todo tipo de pecado e não se assente na roda dos escarnecedores. (I Coríntios 15:33 e Salmo 1:1)  

    Fuja do homem carnal (Salmo 1.1). Porque com ele,  o nível   de   conversa   não   é   bom,   e   as   más           

   conversações corrompem  os bons  costumes (I Co 15.33) 

b) Esteja convicto de que você escolheu o melhor. Atue com convicção e serenidade diante daqueles que querem 

fazê-lo desistir.  Rm 10.11.Você pode dizer assim: “agora é que estou desfrutando verdadeiramente a vida e 

vocês não sabem o que estão perdendo”. Diga-lhes que não renunciará ao que agora é, simplesmente para 

agradá-los; Seja radical, quando comprovarem que você está realmente decidido, logo o respeitarão  a tal 

ponto que quando eles tiverem com problemas,você será a pessoa a quem recorrerão para pedir ajuda. I Pd 

3.15 

c) Procure agradar a Deus e não ao homem. Mat 10.33 

d) Entenda sua nova posição em Cristo. Mt 5.14   , mesmo que os outros não entendam. ICo 2.14 

e) Não volte a fazer alianças com incrédulos. Evite sair com seus antigos amigos se você sabe que eles  vão lhe 

chamar para o caminho mau. Saia das rodinhas de piadas indecentes, onde a pornografia aparece, os vícios, 

etc. João 3.20,  Pv. 1.10,15 ; Pv. 13.20 

f) Procure lembrar da sua experiência com Deus  e ensinamentos recebidos, até que esteja firmado; Talvez  você 

precisará mudar de hábitos, ter novos  amigos... 

g) Assuma o desafio de ganhar seus amigos, crendo  que o Senhor lhe dará novas estratégias para ganhar seus 

amigos para Jesus sem que você volte para o mundo. Jr 15.19 

. Dê testemunho do positivo que Deus fez em você. Rm 2.21-24 

. Compartilhe com sabedoria. Não condene, ou seja super-espiritual. Não comente sobre sua experiência de 

libertação e dom de línguas, pois eles não entenderão . 

. Não entre em discussões e contendas infrutíferas  que só distanciam as pessoas 

. Ore  por seus amigos. Tg 5.16 
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 Lembre-se: “Se você não está convencido do que crê, não poderá convencer a outros”. Você tem o poder 

de Deus e esse poder fará milagres em sua vida e aqueles que o atacavam terminarão aceitando que nosso 

Deus é real e que a sua decisão foi a mais certa. 

 

3) A  PRESSÃO  PESSOAL: 

 O diabo trabalha na sua alma usando a sua mente e o seu coração, para destruir a sua fé e tirá-lo da 

presença de Deus, através dos problemas pessoais. 

* Sonhos * Prosperidade * Vida sentimental (conjugal); * Saúde *Ataques na mente e na alma (Sentimentos,  

   dúvidas, etc.) Satanás usa muito  a dúvida  e  a incredulidade p/ minar  aquilo que Deus plantou dentro de nós. 

 

Como vencer a Pressão Pessoal? 

a) Deus te criou para vencer. (I João 3:20 e Apocalipse 2:10,11; 4:4) 

b) Proteja as janelas da alma,  são por estas janelas da alma que satanás tem acesso a nossa vida-  

 Olhos (Mt. 5:29) – Desvie os seus olhos de coisas impuras  (Salmo 101.3) 

 Ouvidos (Pv. 12:15) – Ouça tudo que lhe dizem, mas só retenha o que for bom. 

 Nariz (Pv. 30:33) – Incenso, perfumes associados  ao despertamento sexual, etc.. 

 Boca (Pv. 13:3) – Não coma alimentos consagrados a ídolos. I Co 10.20. Abandone os vícios; 

 Mãos (Mt. 18:8); 

 Pés (Pv. 4:26)- Pecado a gente deve correr dele, não tente  enfrentar situações de risco. 

c) Perdoe a si mesmo e aos outros. (Gálatas 5:22) 

 

4) A  PRESSÃO  ESPIRITUAL: 

 O diabo tenta ressuscitar o velho homem para destruir a sua fé e tirá-lo da presença de Deus. O Retiro, 

apesar de ser tremendo, não é tudo. A vida cristã deverá ser um processo de crescimento. Satanás tentará impedir  

seu  crescimento, lançando dardos inflamados  e  setas  espirituais  para  tentar te  esfriar.  

* Incredulidade: Dúvidas, frieza. “Deus não fará..”  Rm 8.31  Hb 11.6; Frustração: Não pense que depois do 

retiro, tudo será um mar de rosas; * Ansiedade; *Velho homem : Satanás tentará ressuscitar o velho homem.... 

 

Como vencer a Pressão Espiritual? 

a) Oração ,  jejuns e Votos  (Mateus 6:9-18) 

b) Exercite  a sua  Fé (Hebreus 11:1,6). Rejeite toda incredulidade e dúvida... 

c) Louvor e adoração (Salmo 150) 

d) Saiba quem você é – Rm 8.27 

e) Não baixe guarda, retenha a confissão da esperança – Hb 10.23 ; Fp 4.13,19 ; Rm 8.37; 

f) Feche as portas para o pecado. Tiago 4.27 

g) Amarre as forças das trevas usando sua autoridade dada por Deus. Mc 3.27; Lc 11.21-22; Lc 10.17-19. 

Satanás se acha valente, mas há um povo autorizado a pisar serpentes, escorpiões e toda força do inimigo. 

Você agora faz parte deste povo.  Jesus nos deu autoridade para determos o maligno e destruirmos as obras de 

satanás.  

h)  h) Busque aconselhamento com seu líder de célula. A prestação de contas ajuda bastante. Não enfrente os 

problemas sozinhos, seu líder de célula está a postos para ajudá-lo.  

 

Conclusão: 

1) Ore usando de autoridade contra as investidas do diabo na sua vida pessoal e espiritual  

2) Enfatize e reafirme a sua posição em Cristo  

3) Confesse a Palavra, retendo a confissão da fé e da esperança: “Tudo posso naquele que  me fortalece” – Fp 

4.13.  “Em todas as coisas sou mais do que vencedor”  Rm 8.37. “Minhas necessidades são supridas segundo 

as riquezas de Cristo”  Fp 4.19. “Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado”  Is 53.5. 

 

 

 



Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Pastor Adão Brasileiro 

:: PÓS ENCONTRO:: 

COMO   ENFRENTAR  O  MUNDO  Texto: I João 2.15-17 

Introdução: Muitos ao voltarem do Encontro, sentem um desejo intenso de seguir ao Senhor e serem radicais em todas 

as áreas de suas vidas. Não querem mais nada com o mundo. No entanto, como não sabem administrar algumas situações 

deixam-se levar pelas circunstâncias.  

 Muitos não sabem reagir diante de uma situação embaraçosa. No encontro refletimos sobre as marcas que o mundo 

deixou em nós, e graças a obra de Jesus na Cruz do Calvário  pudemos  receber uma nova marca , um novo caráter, uma 

nova mente, porém ainda vivemos num mundo perverso, sedutor e avesso ao caráter santo de Jesus. 

 

1. O QUE É O MUNDO?:  O mundo é tudo aquilo que desagrada a Deus, opõe-se aos seus ensinos e está sob o 

controle de satanás (I Jo 5.19). O mundo jaz no maligno (Jo 14.30). Há três aspectos que manifestam o amor ao mundo e 

tentam nos empurrar para ele:  a) Os desejos da carne ;b) Os desejos dos olhos; c) A soberba da vida. 

a) DESEJOS DA CARNE: São aqueles que existem por causa da nossa natureza  e nos impulsionam a fazer o mal, 

incitando-nos desde criança a fazer coisas erradas. O prazer que sentimos com coisas erradas é que dá lugar ao pecado em 

nossas vidas.  Gal 5.17-21.  Há uma  guerra dentro de nós, dois inimigos  que lutam entre si, a carne e o Espírito.A 

carne luta pela posse de nossa alma, e ao mesmo tempo o Espírito Santo  também.  

. Ilustração: Um homem tinha dois cachorros, um branco e outro amarelo. Todos os sábados à tarde na praça da cidade, as 

pessoas se juntavam para  ver os cães brigarem, e as pessoas faziam suas apostas. Um sábado ganhava o cão amarelo e no 

outro o branco. O dono do cachorro sempre ganhava em todas as apostas. Um amigo lhe perguntou como sabia qual deles 

venceria. “disse-lhe: Quando quero apostar no branco, dou-lhe comida na semana e o outro nada come por uma semana. 

Quando quero apostar no amarelo, inverto. Aquele que  alimento , sempre ganha porque se sente mais forte” . 

 Assim se quisermos vencer os desejos da carne, devemos alimentar nosso espírito, de tal forma que quando 

estivermos diante de uma tentação, o espírito prevalecerá. 

b) OS DESEJOS DOS OLHOS : Os olhos podem ser fonte da vida, pureza ou inspiração, ou instrumento de 

maldade, perversão ou desejo mal. Eles são a principal avenida da tentação. Os desejos dos olhos podem ser descritos como 

um gozo mal intencionado e egoísta que inclui não somente a vista, mas  também a imaginação e a mente. 

Mat 6.22,23- “A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz; se, 

porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são 

tais trevas!”  

 A lascívia é despertada pelos olhos, com desejos  e imagens impuras na mente. Daí há de se procurar satisfação  

por meio de pornografia, literatura, música e lugares que não edificam. A mente geralmente não se concentra nas 

conseqüências que mais cedo ou mais tarde chegarão, e sim no prazer e no desejo que se quer sentir outra vez. Nossos 

olhos atacam nossa mente, que por sua vez manipula nossos desejos, e nos leva a esquecer o que Cristo fez por nós.  

       c)  A  SOBERBA DA VIDA: É o acreditar que o sentido da vida encontra-se na aparência e no preço das coisas, 

e não no valor que Deus lhe tenha dado. A soberba nos ilude,  e nos leva a superficialidade, incha o ego e nos faz crer que 

somos  mais valiosos pela posição, pelo dinheiro e pelos amigos. As pessoas dominadas pela vaidade do mundo deixam de 

viver para Deus para viverem somente para si. 

2) COMO  ENFRENTO O MUNDO AGORA  QUE SOU CRISTÃO? 

a) Não Participe  do que o mundo  oferece -  Ef 5.11 “e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, 

porém, condenai-as” 

        b) Seja Radical  em sua posição  como cristão- Jó  22.28 “Também determinarás algum negócio, e ser-te-á firme, e  

            a luz brilhará em teus caminhos” 

        c) Evite passar muito tempo com incrédulos; 

        d) Busque amizades que façam diferença em sua vida e que compartilhem com você seus propósitos e metas; 

        e) Firme seu Relacionamento com  Deus, CONSAGRE  a sua  vida a Ele, dizendo-lhe que  vai viver para Ele a  

            partir de agora, e todas as coisas lhe serão acrescentadas; 

        f) Faça parte de uma célula, lá você vai orar, jejuar, ler a palavra, evangelizar e compartilhar dificuldades; 

        g) Em situações que lhe tragam  dúvidas e incertezas, pergunte-se:  

O QUE FARIA JESUS EM MEU  LUGAR? 
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UM ENCONTRO DIÁRIO COM DEUS, O SEGREDO PARA UMA VIDA ABENÇOADA 

 

Texto: Gn 32. 30/ Salmo 24.6  “Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó”. 

 

INTRODUÇÃO: Quem é o cristão que não almeja uma VIDA VITÓRIOSA E ABENÇOADA? Creio ser o desejo 

profundo de cada cristão genuíno. Até aqueles que experimentam certa medida de vitória e bênção na sua vida cristã, 

gostariam de ter esta experiência mais consistente e constantemente. Talvez fosse isto o que Paulo queria expressar na sua 

carta aos Filipenses (3:13,14): “esquecendo-me das cousas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim 

estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” Você pode ser salvo, com 

plena certeza de sua ida para o céu, sem experimentar diariamente um encontro com Deus. Pode frequentar os cultos, cantar 

os hinos com fervor, ouvir a pregação da Palavra, e até ser líder, sem ter um encontro diário com Deus. Pode ser membro 

fiel de uma igreja durante cinquenta anos e um cidadão exemplar sem ter o costume de encontrar-se diariamente com Deus. 

Mas jamais poderá ter uma vida vitoriosa e ricamente abençoada sem cultivar o hábito de encontrar-se diariamente 

com Deus. Então, CONSIDERE ESTES 10 REQUISITOS PARA TER UM ENCONTRO DIÁRIO COM DEUS: 
 

1º DESEJE ENTRAR DIARIAMENTE NA SUA PRESENÇA: É algo que deve consumir sua alma e sua vontade, a tal 

ponto de ser a prioridade número 1 (um) da sua vida. “Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir...rogo-te que 

me mostres a tua glória” Ex. 33:15,18. Faça diariamente como Zaqueu, deseje ver o mestre todos os dias. Deseje segui-lo, 

entrar no seu descanso e na sua doce presença. 

 

2º RECONHEÇA QUE DEUS QUER UM ENCONTRO DIÁRIO COM VOCÊ: Deus estende muitos convites aos 

pecadores no VT, como Isaías 1:18 e 55:6-7, mas o NT conta a história de como Deus abriu, de par em par, a porta para os 

pecadores chegarem a Ele. A palavra frequentemente usada por Cristo é “vem” ou “vinde” “vinde, e vede” “vinde 

descansar... tomar meu jugo... aprender. “venha a mim e beba”. Na hora de Sua morte o véu rasgou-se de cima para 

baixo, indicando que o caminho para a presença de Deus está aberto, e Ele mesmo é o sacerdote que garante nossa 

aceitação para audiência divina (Hb 10:19-22). É bem provado: Deus quer que você tenha um encontro diário com Ele! 

Não é privilégio reservado só para um pastor ou outro líder espiritual; é para todos, desde o cristão mais experimentado até 

o mais humilde! 

 

3º PRECISA PEDIR!: Deus não força ninguém a buscar Sua presença. Ele oferece e até aconselha, “Buscai a minha 

presença” (Sl. 27:8), mas não obriga a ninguém. Ele está à porta e bate (Ap. 3:20), mas a pessoa (nesta ocasião, a igreja de 

Laodicéia) tem de abrir e pedir que Ele entre. Observe o pedido específico de Moisés: “Rogo-te que me mostres a tua 

glória” (Ex. 33:18). Assim também você precisa pedir para entrar e ter comunhão com Deus. Geralmente consideramos a 

promessa de Mateus 7:7 como uma oportunidade para pedir uma longa lista de “coisas que precisamos ou queremos”. 

“Coisas” não eram o que Moisés queria. Ele almejava conhecer a glória de Deus e Sua presença íntima, assim como Elias, 

Daniel e outros desejaram. O pedido singular de Davi foi: “que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha 

vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no Seu templo” (Sl. 24:4) 

 

4º ESTEJA PREPARADO: Traga um caderno em branco! Deus mandou que Moisés lavrasse e levasse duas tábuas de 

pedra, mas foi Deus quem escreveria nelas (Ex. 34:1). Muitos querem levar sua própria agenda; só pedem que Deus 

abençoe seus planos e propósitos. Um ótimo professor na universidade avisou os alunos que chegassem à aula com caderno 

em branco e diversos lápis apontados para tomarem nota de tudo que ele falasse. Quem entrasse com mente distraída, 

pensando em seus próprios planos, perderia o tempo e a oportunidade de adquirir um tesouro de informação.  

No encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco, ele fez duas perguntas significantes: “Quem és tu, Senhor” e 

“Que farei, Senhor?” (At. 22:8,10). Depois de estabelecer a identidade de Jesus, só restava uma coisa: ouvir as ordens do 

SENHOR e obedecer. Daí em diante, a agenda de Saulo consistia na vontade de Deus. O soldado apresenta-se perante o 

Comandante para ouvir as ordens dele, não para pedir o apoio dos seus próprios planos! 

 

5º VÁ SOZINHO: A ordem foi explícita: “Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte” (Ex. 34:3). 

Reunimos para cantar louvores e ouvir a mensagem de Deus, mas quando entramos na presença de Deus para o encontro 

pessoal com Ele, devemos ir sozinhos. O culto diário e familiar não substitui. Não podemos reclamar que não temos tempo 

após as outras fadigas do dia. Observe a vida de Jesus, constantemente rodeado pelo povo, sem tempo até para comer ou 

descansar, mas sempre tirando tempo para estar sozinho com o Pai. 

 

6º VÁ CEDO: “De madrugada” não é a única hora que você pode ter um encontro com Deus, mas certamente é uma das 

melhores. Cada pessoa precisa analisar seu temperamento e a escala de seus afazeres. Talvez durma de dia e trabalhe de 

noite. Pode ser que a mente funcione melhor trabalhando e estudando depois dos outros dormirem e acorde mais tarde do 

que os outros. Neste caso você pode fixar a hora de meia-noite, ou um outro horário, para seu Encontro com Deus, mas 

geralmente “de madrugada”, com a mente descansada e fresca, antes de entregar-se aos cuidados do dia, e antes de ter 
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muito movimento e barulho, é a hora melhor para o Encontro. Para determinar a hora melhor para você, converse com 

outros cristãos que já fizeram experiência com diversos planos. Lí sobre um médico que se converteu e quis ter Encontro 

Diário com Deus. Ele pensava que os longos dias de serviço e pressão o impediriam de qualquer possibilidade de levantar-

se mais cedo, mas perseverou, usando quinze minutos. Nos primeiros dias lutou contra o sono que queria dominá-lo, mas 

logo viu como Deus prosperava seu serviço e atitude, e resolveu aumentar o tempo para meia hora. Em fim dedicava uma 

hora, a primeira hora do dia, para seu Encontro com Deus, durante o resto da vida. 

 

7º FOCALIZE NOS ATRIBUTOS E NA GRANDEZA DE DEUS: Observe o exemplo de Moisés (Ex. 34:5-7). Deus o 

preveniu que homem nenhum podia contemplar seu rosto e viver (33:20), mas prometeu mostrar-lhe a Sua bondade e 

misericórdia e proclamar Seu nome (33:19). A hora de encontrar-se com Deus não é para Lhe prestar um currículo das 

qualidades excelentes de si mesmo, como o fariseu tentou fazer na parábola de Jesus (Lc. 18:9-12). Aliás, quem pode 

orgulhar-se de algo quando vê a glória de Deus? Lembra-se da experiência de Jó? Ele exigia de Deus uma explicação sobre 

os sofrimentos que Ele permitiu cair sobra sua vida, pois se considerava justo. Deus lhe fez uma longa série de perguntas, e 

Jó disse, “Sou indigno... ponho a mão na minha boca...” (Jó 40:3-5). Deus tornou a demonstrar Sua onipotência e 

onisciência, e Jó arrependeu-se, dizendo: “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem. Por isso me 

abomino, e me arrependo no pó e na cinza” (2:5-6). 
 

8º PEÇA AO SENHOR QUE SONDE E PURIFIQUE SEU CORAÇÃO: Depois de ver a grandeza de Deus, Moisés se 

prostrou e confessou o pecado, seu e do povo, “Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio 

conosco; porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por tua herança” 
(Ex. 34:9). O salmista, no Salmo 139, falou com admiração sobre o fato que deus o conhecia antes de ser formado no 

ventre de sua mãe e conhecia suas palavras antes de chegarem à ponta de sua língua. Tal conhecimento divino e perfeito 

provocou sua súplica no fim do salmo: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus 

pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno”. (139:23,24). Quando Isaías 

confessou seu pecado, um dos serafins tirou uma brasa viva do altar e, com ela, tocou nos lábios impuros do profeta. Com 

esta purificação, Isaías estava preparado para declarar a mensagem de Deus aos homens. No Encontro Diário com Deus, 

Ele quer sondar e purificar seu coração e sua vida para fazer você um ramo frutífero da Videira (João 15:1-8). Nesta 

purificação diária, nada fica encoberto aos Seus olhos que são “como chama de fogo” (Ap. 1:14; 2:18; 19:12). A este 

temos de prestar contas (Hb. 4:13) 

 

9º ESTEJA PRONTO A OBEDECER: Não adianta pedir audiência com Deus se não pretende abedecê-lo. Deus promete 

fazer grandes maravilhas para Seu povo, mas Ele exige obediência explícita. Moisés imediatamente curvou-se adorou a 

Deus, indicando que estava pronto a obedecer tudo que deus lhe mandasse fazer. Note as ordens de Deus nos versículos que 

seguem: “Guarda... abstém-te... derrubareis... não farás... e outras (34:10-28). Fomos criados por deus, como Paulo disse 

em Atenas, “nele vivemos, e nos movemos, e existimos” (At. 17:28). Portanto somos responsáveis a Deus e teremos de 

prestar contas perante Ele, pois Ele vê tudo que pensamos e fazemos (Hb. 4:13). O homem faz tudo para evitar ser julgado 

por Deus, indo ao ponto extremo de negar que Deus existe e de fazer e adorar deuses conforme suas próprias cobiças (II 

Tm. 4:3,4; Rm. 1:18-23). Nada disso, porém, alivia o homem da responsabilidade de obedecer a Deus ou de prestar contas 

a Ele. Muitas vezes Deus leva o homem por duras lições a fim de ensiná-los a entregar-se à completa obediência. Uma boa 

ilustração disso é a vida de Jacó. Seu nome significa “suplantador ou enganador”, e desde jovem praticou atos de engano. 

Teve diversos encontros com Deus, mas finalmente, quando voltava à terra de sua família, Jacó, cheio de medo porque ia 

enfrentar seu irmão, encontrou-se com Deus (Gn 32:22-32). Durante uma noite inteira lutou, sozinho, com Deus, mas de 

madrugada atravessava o vale, mancando. Daí em diante era transformado em um servo obediente, chamado por nome, 

Israel, que quer dizer “príncipe com Deus”. O Encontro Diário com Deus exige a disposição para cumprir o que Deus 

manda. 

 

10º TENHA CERTEZA DE QUE ESTÁ SOBRE A ROCHA ETERNA: É significante o lugar onde Moisés encontrou-se 

com Deus (Ex. 33-2123). Era a penha ou rocha no monte Horebe, chamado “O Monte de Deus” (I Reis 19:8). Foi onde ele feriu a 

rocha e saiu água como um rio para saciar o povo sedento (Ex. 17:1-7). Foi onde ele, com ajuda de Arão e Hur, ficou com as 

mãos levantadas, segurando a vara, até ao pôr do sol, enquanto Josué liderou o exército de Israel à vitória contra Amaleque (Ex. 

17:8-13). Foi no mesmo lugar onde recebeu as primeiras tábuas da Lei, quando permaneceu na presença de Deus quarenta dias e 

noites (Ex. 24:12-18).  Muitos séculos depois Elias encontrou-se com Deus neste mesmo monte (I Reis 19:1-18). Isto não 

significa que temos de ir ao monte Horebe para encontrarmos com Deus, mas é uma lição simbólica que precisamos estar na 

Rocha (Sl 40:1-3) para este encontro. Em I Coríntios 10:4 aprendemos que pedra é Cristo, título usado para Ele em diversas 

passagens (Mt. 16:18; At. 4:11; I Pe 2:4-8). Deus escondeu Moisés numa fenda da penha, onde podia ver a glória de Deus e ainda 

viver. Da mesma forma, só escondido em cristo, a Rocha Eterna, pode o homem gozar este privilégio. O caminho para a presença 

do Pai está aberto, mas é pelo sangue de Jesus (Hb 10:19-22). É inútil o homem querer chegar até o Senhor do céu e da terra se 

não for através de Jesus (João 14:6). Assim são as dez instruções que você precisa para seu Encontro Diário com Deus. Lembre-

se de que elas são recomendadas pela palavra de Deus e que ele espera que você as ponha em prática a fim de gozar este 

privilégio todos os dias. 


