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LIÇÃO 002 

Salmos 107.9

 

Nós pensamos que sabemos onde Deus está. Nós pensamos que sabemos o que O agrada e estamos certos de que 
sabemos aquilo que O desagrada. Temos estudado tanto a Palavra de Deus e Suas cartas de amor para as igrejas, 
que alguns de nós alegam saber tudo sobre
mundo, estão começando a ouvir uma voz persistente no silêncio da noite: 
você sabe a Meu respeito. Quero lhe perguntar: Você realmente Me conhece? Você real

 

 Talvez você pense que sim.  Pode ser que você considera já haver alcançado um nível
ministério”. Afinal, se você já é cristão a algum tempo, Está envolvido na obra, trabalhando arduamente em 
vários ministérios da casa do Pai, fazendo
deve ser feito. Mas, existe algo muito maior que tudo isso!
Deus precisa estar atento ao fato de que existe MAIS! 

A busca pela presença de Deus, a fome, a sede pela doce presença do nosso Eterno Salvador deve ser maior 
tudo! Quando ocorre essa busca desesperada 
nossos talentos, credenciais e realizações no ministér
obras não é o suficiente.Ele não busca as bênçãos, ele busca desesperadamente e a
Abençoador! 

Minha oração é para que brote em seu coração uma fome que pareça insaciável. Uma necessidade de buscar a 
Deus todos os dias da sua vida, uma paixão, um amor ousado que te faça fazer coisas impensáveis só para estar 
mais perto de Deus, um vazio dentro de você que só será preenchido pela presença constante de Deus em sua 
vida, e saiba que apesar de suas   realizações ministeriais,
maior! VOCÊ QUER? ENTÃO RECEBA!

 

Não se contente mais em apenas saber sobre Jesus. Você pode saber tudo sobre presidentes, realezas e 
celebridades; pode conhecer seus hábitos alimentares, endereço, estado civil. Mas, saber sobre eles não significa 
ter intimidade com eles, não significa que você os co
boca em boca, de papel em papel, de pessoa a pessoa, é possível compartilhar informações sobre alguém sem 
conhecê-lo pessoalmente. Se você ouvir duas pessoas conversando sobre a última tragédia que se ab
alguma celebridade, ou a última vitória que ela experimentou, pode até pensar que elas conheçam a pessoa de 
quem estão falando, quando, na verdade, tudo que sabem são fatos a respeito dela! Por muito tempo a Igreja só 
tem conhecido fatos sobre Deus. Nós conhecemos “técnicas”, mas não falamos com Ele. Esta é a diferença entre 
conhecer alguém e saber a respeito dele. Presidentes, realezas e celebridades: posso ter muitas informações 
eles, mas não conhece-los, de fato. Se os encontrasse pessoa
mero conhecimento a respeito de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. 

Saber a respeito de Deus não é o suficiente
Senhor: Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e ele a 
nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra.
Não se satisfaça apenas com aquilo que você pode faz
decorrer dos anos de caminhada cristã. Não se torne alguém que pode
bíblicos, mas que não conhece verdadeiramente a Deus
Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, estaremos cultivando o “culto ao bemestar”: satisfeitos c
deveres ministeriais bem executados, nossa igreja confortável, nosso fiel cír
incomodar. Existe algo mais acredite! 

Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de 
Deus, do Deus vivo. ( Salmos 42.1) 
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Salmos 107.9"porque Ele sacia o sedento 
e satisfaz plenamente o faminto. 

Nós pensamos que sabemos onde Deus está. Nós pensamos que sabemos o que O agrada e estamos certos de que 
sabemos aquilo que O desagrada. Temos estudado tanto a Palavra de Deus e Suas cartas de amor para as igrejas, 
que alguns de nós alegam saber tudo sobre Deus. Mas, agora, pessoas como você e eu, em diferentes lugares do 
mundo, estão começando a ouvir uma voz persistente no silêncio da noite: “Não estou perguntando o quanto 
você sabe a Meu respeito. Quero lhe perguntar: Você realmente Me conhece? Você real

Talvez você pense que sim.  Pode ser que você considera já haver alcançado um nível
você já é cristão a algum tempo, Está envolvido na obra, trabalhando arduamente em 

vários ministérios da casa do Pai, fazendo muitas coisas para Deus, pode ser que você ache que
deve ser feito. Mas, existe algo muito maior que tudo isso! Algo maior que suas boas obras, 
Deus precisa estar atento ao fato de que existe MAIS!  

A busca pela presença de Deus, a fome, a sede pela doce presença do nosso Eterno Salvador deve ser maior 
tudo! Quando ocorre essa busca desesperada por mais de Deus tudo muda, pois é colocado em cheque todos os 

talentos, credenciais e realizações no ministério. De alguma forma, o caçador de Deus sente que fazer as 
obras não é o suficiente.Ele não busca as bênçãos, ele busca desesperadamente e a

Minha oração é para que brote em seu coração uma fome que pareça insaciável. Uma necessidade de buscar a 
Deus todos os dias da sua vida, uma paixão, um amor ousado que te faça fazer coisas impensáveis só para estar 

e Deus, um vazio dentro de você que só será preenchido pela presença constante de Deus em sua 
realizações ministeriais, a fome e a sede pela presença do Eterno ficará cada vez 

maior! VOCÊ QUER? ENTÃO RECEBA! 

mais em apenas saber sobre Jesus. Você pode saber tudo sobre presidentes, realezas e 
celebridades; pode conhecer seus hábitos alimentares, endereço, estado civil. Mas, saber sobre eles não significa 
ter intimidade com eles, não significa que você os conheça. Na Era da Comunicação, com boatos passados de 
boca em boca, de papel em papel, de pessoa a pessoa, é possível compartilhar informações sobre alguém sem 

lo pessoalmente. Se você ouvir duas pessoas conversando sobre a última tragédia que se ab
alguma celebridade, ou a última vitória que ela experimentou, pode até pensar que elas conheçam a pessoa de 
quem estão falando, quando, na verdade, tudo que sabem são fatos a respeito dela! Por muito tempo a Igreja só 

eus. Nós conhecemos “técnicas”, mas não falamos com Ele. Esta é a diferença entre 
conhecer alguém e saber a respeito dele. Presidentes, realezas e celebridades: posso ter muitas informações 

, de fato. Se os encontrasse pessoalmente, teriam que ser apresentados a mim, porque o 
mero conhecimento a respeito de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. 

Saber a respeito de Deus não é o suficiente é preciso mais que conhecer, é preciso
conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e ele a 

nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. (Oseias 6.3). Quero de desafiar a sair da mesmice. 
Não se satisfaça apenas com aquilo que você pode fazer para Deus, ou com as coisas que você aprendeu no 

anos de caminhada cristã. Não se torne alguém que pode ganhar qualquer concurso sobre te
bíblicos, mas que não conhece verdadeiramente a Deus. Nossos desejos e vontades devem corresponder
Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, estaremos cultivando o “culto ao bemestar”: satisfeitos c

, nossa igreja confortável, nosso fiel círculo de amigos. Isso, de fato, d
 

Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de 
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PROSSEGUINDO EM CONHECER A DEUS) 

Nós pensamos que sabemos onde Deus está. Nós pensamos que sabemos o que O agrada e estamos certos de que 
sabemos aquilo que O desagrada. Temos estudado tanto a Palavra de Deus e Suas cartas de amor para as igrejas, 

Deus. Mas, agora, pessoas como você e eu, em diferentes lugares do 
“Não estou perguntando o quanto 

você sabe a Meu respeito. Quero lhe perguntar: Você realmente Me conhece? Você realmente Me deseja?” 

Talvez você pense que sim.  Pode ser que você considera já haver alcançado um nível de “sucesso no 
você já é cristão a algum tempo, Está envolvido na obra, trabalhando arduamente em 

você ache que é apenas isso que 
Algo maior que suas boas obras, e um caçador de 

A busca pela presença de Deus, a fome, a sede pela doce presença do nosso Eterno Salvador deve ser maior que 
por mais de Deus tudo muda, pois é colocado em cheque todos os 

o caçador de Deus sente que fazer as 
obras não é o suficiente.Ele não busca as bênçãos, ele busca desesperadamente e apaixonadamente o 

Minha oração é para que brote em seu coração uma fome que pareça insaciável. Uma necessidade de buscar a 
Deus todos os dias da sua vida, uma paixão, um amor ousado que te faça fazer coisas impensáveis só para estar 

e Deus, um vazio dentro de você que só será preenchido pela presença constante de Deus em sua 
a fome e a sede pela presença do Eterno ficará cada vez 

mais em apenas saber sobre Jesus. Você pode saber tudo sobre presidentes, realezas e 
celebridades; pode conhecer seus hábitos alimentares, endereço, estado civil. Mas, saber sobre eles não significa 

nheça. Na Era da Comunicação, com boatos passados de 
boca em boca, de papel em papel, de pessoa a pessoa, é possível compartilhar informações sobre alguém sem 

lo pessoalmente. Se você ouvir duas pessoas conversando sobre a última tragédia que se abateu sobre 
alguma celebridade, ou a última vitória que ela experimentou, pode até pensar que elas conheçam a pessoa de 
quem estão falando, quando, na verdade, tudo que sabem são fatos a respeito dela! Por muito tempo a Igreja só 

eus. Nós conhecemos “técnicas”, mas não falamos com Ele. Esta é a diferença entre 
conhecer alguém e saber a respeito dele. Presidentes, realezas e celebridades: posso ter muitas informações sobre 

lmente, teriam que ser apresentados a mim, porque o 
mero conhecimento a respeito de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima.  

é preciso mais que conhecer, é preciso prosseguir em conhecer ao 
conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e ele a 

Quero de desafiar a sair da mesmice. 
as coisas que você aprendeu no 

ganhar qualquer concurso sobre temas 
. Nossos desejos e vontades devem corresponder aos do 

Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, estaremos cultivando o “culto ao bemestar”: satisfeitos com nossos 
culo de amigos. Isso, de fato, deve te 

Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de 


