
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

CADÊ VOCÊ? 

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.E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-

lhe: Onde estás? Gênesis 3:8-9 

Todos nós já brincamos de esconde-esconde, o objetivo da brincadeira é não ser achado. Você já brincou de 

esconde, esconde com uma criancinha? A Criança se esconde para ser achado, ela deixa o pé de fora, ou a mão, 

na verdade a criança quer ser achada... e se fingir não ver a criança ela fala: “To aqui”                                                                                                       

 

Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino 

de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus 

como uma criança, nunca entrará nele". Lucas 18:16-17 A diferença do adulto para a criança é que a criança 

quer se achada e o adulto quer se esconder e o mais hilário é que o SENHOR  vê ambos e os adultos acham que 

não estão sendo vistos acham que realmente podem se esconder de Deus.  

 

Em Lucas 12:2 diz.: Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser 

conhecido. E em Provérbios 15:3 Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus 

e os bons. As vezes chegamos ao cumulo de achar que podemos se esconder de Deus! Atrás dos seus serviços, 

em casa, na própria igreja, na faculdade ou na escola, nos negócios e na família, esta sempre se escondendo 

atrás de alguma coisa para fugir da voz que já te chamou por varias vezes. Você se esconde por estar nu? Saiba 

que o cordeiro já foi morto para cubrir a sua vergonha, JESUS já ficou nu para que você não precisasse passar 

por essa vergonha, e por que ainda se esconde? 

 

Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos 

céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e 

morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse 

que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras 

para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz Salmos 139:7-12 

 

Agora imagina DEUS, olhando para você se escondendo dEle? Como não deve ser hilário Ele batendo na porta 

e te vendo dentro de casa e você fingindo não ter ninguém! Quem é a criança da história? Ele bate e você 

responde não tem ninguém saiu todo mundo.  Se finge de surdo coloca as mãos no ouvido e diz não estou 

ouvindo nada não estou ouvindo nada, e Deus fala esta ouvindo sim ai você responde não estou não! Salmos 

2:4 Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles.  Salmos 37:13  o Senhor, porém, ri dos 

ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Salmos 59:8 Mas tu, Senhor, vais rir deles; caçoarás de 

todas aquelas nações.  

 

O senhor deve estar morrendo de rir de você, as suas atitudes já sendo grande e velho já tendo conhecimento do 

evangelho alguns que já tem até anos de conversão se escondendo do chamado e se fingindo de surdo. Já não da 

mais para fingir que não ouve já não tem mais como se esconder, Deus que pode se esconder de você Ele não o 

faz por que você que não tem pra onde correr vai ficar se escondendo. Jeremias 29:12-14 Então vocês 

clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me 

procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês", declara o Senhor, "e os trarei de 

volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os 

trarei de volta para o lugar de onde os deportei", diz o Senhor! 

 

PARE DE SE ESCONDE SE MOSTRE   Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou 

aqui".1 Samuel 3:4 

 

ACriação se escondeu atraz de uma arvore, e quantas arvores não escondemos, é o tempo, hoje é uma 

grande desculpa, pois dizemos a todos que falta tempo, é a distancia, é o esquecimento, é o amanhã que 

nunca chega, é a preguiça, e tantas outras “arvores” que nos escondemos. JESUS Te achou, na verdade 

Ele sempre soube onde você estava, e está... Diga ao Senhor. ESTOU AQUI! 
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