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Pr. Adão Brasileiro 

PREPARE-SE 

Já percebeu que tudo tem um preparo? O que seria o preparo? Imagine um bolo, ou melhor, os seus ingredientes...  A 

pessoa pode ter tudo, porém se não souber “preparar”, ela coloca tudo a perder. Quantas pessoas não passam fome 

tendo tudo em casa, tem o arroz, o alho, o óleo, a agua, o fogão, porém não sabe preparar e então fica com fome...   

 

Quando saímos na porta para Encontrar um amigo, irmão, colega, vizinho, não exige muito preparo, pois aquele 

encontro não precisa de “preparo”! Vamos de Qualquer jeito, e dependendo até nos ausentamos do ENCONTRO! 

Porém quando temos um Encontro de Importância, de relevância ai sim vem o PREPARO! Tomamos cuidados com 

muitos detalhes, roupa, cabelo, o que falar o que não falar... pense na entrevista de um emprego, como vamos a este 

encontro? Com qualquer roupa? Sem concentração? Chegamos a qualquer horário? NEGATIVO!!! Chegamos a ficar 

Semanas pensando naquele momento... Como Encontrar-se com a Pessoa AMADA, passamos horas nos preparando 

para aquele momento... até sonhamos, pois somos tomados da ansiedade de estar vivendo aquele Encontro! 

  

Em AMÓS 4:12b diz.: “... prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.”  Deus advertindo o SEU 

POVO a se preparar para ENCONTRAR COM DEUS! Todo ENCONTRO, seja ele com uma loja do Shopping, com 

a Praia, encontro com uma Viajem, as pessoas dedicam preparo. Imagine que você amanhã vai viajar, Uma viagem 

para  ficar duas semanas fora, quem sabe nem estaria aqui hoje se preparando para a viajem. Uma noiva, um noivo 

preparando para o dia do casamento, o dia do encontro nupcial, são meses de preparo. Às vezes encontramos pessoas 

nas ruas casualmente, e se for importante ficamos constrangidos, por não estar preparado com uma roupa, cabelo e 

etc. Agora diga algo; Como você tem se preparado aos seus Encontros com seu JESUS? Você se prepara? Fica focado 

neste Encontro? Fica ansioso(a) pelos Cultos, Células? Fica focado? Prestar atenção no que for falado? 

  

Você tem se preparado a ir aos cultos? É importante para você? Ou Ir a Igreja já não é tão Importante... Não deixando 

de congregar, como é costume de alguns... Hebreus 10:25ª ! Imagine a noiva chegar ao casamento de calça jeans, de 

bobs no cabelo, seria no mínimo uma desonra e frustação a todos! Jesus nos compara como noiva, por causa do 

preparo em se adornar ao noivo! O Preparo está ligado a importância! Quando eu me importo com quem estou me 

encontrando, certamente me preparo de melhor forma.  

  

Todos já tiveram um encontro, só há encontro se tiver pelo ao menos duas pessoas...  Em todo Encontro há 

expectativas. Um encontro pode ser satisfatório ou frustrante (Quando não correspondem as expectativas). Você tem 

atendido as expectativas de CRISTO? Ou tem frustrado as expectavas! Muitas vezes nem percebe que a outra parte 

(JESUS) está presente. Jesus deseja todos os dias te ver, te ouvir e falar com você! Pense irmão, com toda a glória dos 

céus, ele quer estar com você!  

  

Quando amamos, todas as oportunidades possíveis de se encontrar com a pessoa amada são conquistada a base de 

esforço! Passamos meses se preparando para uma viagem, passamos semanas preparando um trabalho de faculdade, 

passamos anos sonhando com o casamento, agora e para o ENCONTRO COM DEUS? Qual tem sido a sua 

motivação? Você pode pensar que o Encontro com Deus é apenas o retiro que fazemos. NÃO É SÓ ISTO! Todos os 

dias temos oportunidades de se encontrar com DEUS! Porém temos que tomar cuidado de não estar dando mais 

importância ao cachorrinho, aos deveres da casa, aos filhos, ao trabalho, as adversidade, aos amigos(as), aos site de 

relacionamento, do que ao CRIADOR! 

  

Coisa ruim é estar em um lugar obrigado... Quantas vezes você vai obrigado ao serviço, ao médico, a uma reunião...? 

Porém te digo que a maior alegria no coração de DEUS é ter ENCONTROS CONTIGO! Gn 3:8 E ouviram a voz do 

Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do 

Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9 E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?10 E ele 

disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Para de se esconder... Quando nos 

escondemos de DEUS, é porque o veneno da cobra já alcançou as nossas vidas, SAIA DE TRAZ DE SUA 

ARVORE... PREPARA-SE PARA ENCONTRAR COM O SEU DEUS! ELE TE AMA E DESEJA ESTAR COM 

VOCÊ! 

 

O melhor que tinha no céu era o filho de DEUS. Ele pegou o melhor para o preparo do Encontro aqui neste planeta! 

PREPARA-SE, Esforça-te, vença seus limites de tempo, de cansaço, de desculpas e argumentos. Não faça de seu 

DEUS um amuleto de sorte, uma bengala que só pegamos quando estamos mancando, ou um guarda-chuva que só 

usamos nos dias chuvosos. Lembre, ele te chama de filho, filha, de amigo! E está sempre preparado a estar com você! 

 

Vamos ser profundo? 


