
:: Estudos de Células:: DIAMANTES 
Descubra a Plenitude de Deus bem onde você está 

_________________________________________________________________________________________ 

 

www.bersebalife.com 

Life 

DIAMANTES – 07 ESTE É O LUGAR 
 

Responda: Você gosta do local onde mora?  

 

Como é fácil imaginar que DEUS fará coisas grandiosas em lugares distantes, mas ELE pode 

fazer algo extraordinário em uma “tigela de poeira”! Não podemos intimidar com a poeira do 

lugar onde estamos! DEUS faz você prosperar no local onde está! 

 

Sabe o que precisamos? CONVICÇÃO! Deus não é homem para que minta! Então se ele disse 

que este é o LUGAR, então, mesmo que pareça uma tigela cheia de areia, É ESTE O LUGAR E 

PRONTO! Seja Firme... Seja convicto, Deus é contigo! 

 

Quando Moisés estava no deserto, muitas vezes o povo reclamou:  Números 21:4 Partiram eles 

do monte Hor pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o 

povo ficou impaciente no caminho 5 e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que 

vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão! Não há água! E nós 

detestamos esta comida miserável! "  

 

Muitas vezes as nossas reclamações atraem serpentes venenosas, e foi isso que aconteceu! O 

povo estava indignado por que não tinha o que beber, comer, lugar hostil, MAS É ESTE O 

LUGAR! DEUS TE DIZ, É NESSE LUGAR QUE VOU HONRAR A SUA VIDA, E TE 

FAZER FELIZ! 

 

Olha que loucura, Deus pede para Moisés Reunir o povo Números 21:16 De lá prosseguiram 

até Beer, ao poço do qual o Senhor disse a Moisés: "Reúna o povo, e eu lhe darei água". 17 

Então Israel cantou esta canção: "Brote água, ó poço! Cantem a seu respeito, 18  a respeito 

do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados". Então saíram 

do deserto para Mataná,  

 

Enquanto cantavam, podemos imaginar os sacerdotes batendo seus cajados no chão, e apenas 

poeira subindo... e continuavam a cantar, e apenas poeira subindo em meio ao povo... Será que 

não erraram o local? É este lugar mesmo? É este o casamento mesmo? Será que não erramos o 

local? Derrepente do lugar improvável começa a jorrar agua! Consegue imaginar em um deserto 

um poço de agua? 

 

Este é o lugar! Deus tem um apreço em trabalhar em lugares improváveis! Lugares incomuns, 

Lugares estéreis... Lazaro estava em um tumulo a 4 dias em decomposição... Moises estava em 

um deserto... Elias em depressão desejando a morte... Sadraque Mesaque e Abdenego em uma 

fornalha... Paulo perseguindo os Cristãos, Pedro frustrado em  uma manhã que não pescou nada, 

DEUS usa lugares incomuns para fazer coisas extraordinárias! 

 

Quem sabe o lugar que você se encontra hoje é desafiador... é improvável, quem sabe você disse 

que não tem mais jeito. É ESSE O LUGAR QUE DEUS FARÁ O EXTRAORDINÁRIO 


