
Igreja 
_______________________________________________________________________________________
 

 
LIÇÃO 018 (A CONFISSÃO DAQUELES QUE AMAM A DEUS

Atos 20.24"Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a 
minha carreira e o ministério que recebi do 

 
Os que amam o Senhor não avaliam seu relacionamento com Ele pela situação de sua vida financeira, emocional 
ou pelas circunstancias. Antes, fazem suas as palavras de Paulo:
para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para 
testemunhar o evangelho da graça de Deus."

   

Esta é a confissão daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão em ínt
Deus está chamando. Se você ousar responder a este chamado, tudo que tem feito até hoje será mudado.
Conforme Deus ministrou as nossas vidas no estudo da semana passada, 
ou retrocesso na sua caminhada com Cristo.
A intimidade com o Senhor requer um certo nível de quebrantamento, pois é do quebrantamento que 
pureza. Deus está lhe chamando!  
Temos que tratar não só de nossas ações exteriores, mas de nossas motivações internas. Temo
porque Deus não pode revelar Sua face a uma Igreja "mais ou menos" pura, pois ela seria consumida em questão 
de segundos.  
 
O Senhor chama à purificação todos aqueles que clamam por avivamento. É por 
Deus quer que você se aproxime. Mas, par
perdão e do sacrifício no seu caminho para o Santo dos Santos. Está na hora de deixar nosso ego na cruz, 
crucificar nossa vontade e deixar de lado nos
Deus convida você para um nível mais elevado de comprometimento. Esqueça os planos que já estão traçados: 
deixe-os no altar de Deus e morra para si mesmo. Ore: "Deus, o que o Senhor quer que eu faça?" É hora de 
deixar tudo de lado e cobrir-se com o sangue
estiver morto para si mesmo, poderá contemplar a glória 
Deus estava chamando o povo para Sua intimidade, mas ele correu para o lado oposto! Disseram a Moisé
“... não fale Deus conosco, para que não morramos" (Êxodo 20.19).
enquadrasse no padrão de Deus, descrito nos Dez Mandamentos, poderia sobreviver em Sua presença. Ao fugir, 
estavam dizendo: "Não queremos nos submeter a isto! Não deixe que Deus fale conosco agora!"
O que o Senhor queria, quando os Dez Mandamentos foram entregues a Moisés, era purificar o comportamento 
de Seu povo para que pudesse tê-lo mais perto.
Deus queria, mais uma vez, andar com o homem 
compartilhar com ele o Seu coração em doce e terna comunhão.
Nada mudou, amados! Ele ainda busca o mesmo relacionamento com você e comigo. A reação mais adequada do 
povo naquela situação seria responder: "Sim, Senhor, fale conosco 
A triste realidade é que a maior parte dos cristãos não tem noção do que seja viver na presença constante de 
Deus, porque se recusam a retirar as impurezas de suas vidas. E, os que tentam retir
legalismo.  

Você já reparou como os passos de nossos pais pareciam mais fortes quando vinham em nossa direção, 
principalmente se estivéssemos fazendo algo errado? Era isto que os israelitas estavam ouvindo, os passos do 
Pai.  
A Bíblia diz que "o povo ficou de longe", 
(Êxodo 20.21). Que imagem! O povo corria para um lado e Moisés corria para outro, dizendo: "Venham! É o 
Senhor que está aqui! Ele só quer que nos aproximemos.
antes, mas agora Ele quer que façamos isto juntos."
Hoje e o dia de você confessar o amor de Deus
Senhor indo atrás de alguém que você conhece e
mande uma mensagem, semeie que certamente você 
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A CONFISSÃO DAQUELES QUE AMAM A DEUS
 

Atos 20.24"Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a 
minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de 

Deus." 

Os que amam o Senhor não avaliam seu relacionamento com Ele pela situação de sua vida financeira, emocional 
. Antes, fazem suas as palavras de Paulo: "Porém, em nada consi

para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para 
o evangelho da graça de Deus."(Atos 20.24).  

  

Esta é a confissão daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão em íntima comunhão com seu Criador.
Se você ousar responder a este chamado, tudo que tem feito até hoje será mudado.

ministrou as nossas vidas no estudo da semana passada, sua decisão hoje irá determinar avanço 
sua caminhada com Cristo.  

A intimidade com o Senhor requer um certo nível de quebrantamento, pois é do quebrantamento que 

Temos que tratar não só de nossas ações exteriores, mas de nossas motivações internas. Temo
porque Deus não pode revelar Sua face a uma Igreja "mais ou menos" pura, pois ela seria consumida em questão 

O Senhor chama à purificação todos aqueles que clamam por avivamento. É por você 
uer que você se aproxime. Mas, para isto, Ele terá que tratá-lo. Então, lembre

perdão e do sacrifício no seu caminho para o Santo dos Santos. Está na hora de deixar nosso ego na cruz, 
crucificar nossa vontade e deixar de lado nossos compromissos carnais.  
Deus convida você para um nível mais elevado de comprometimento. Esqueça os planos que já estão traçados: 

os no altar de Deus e morra para si mesmo. Ore: "Deus, o que o Senhor quer que eu faça?" É hora de 
se com o sangue de Cristo. Nada pode sobreviver na presença de Deus. Mas se você 
, poderá contemplar a glória do Pai. 

Deus estava chamando o povo para Sua intimidade, mas ele correu para o lado oposto! Disseram a Moisé
“... não fale Deus conosco, para que não morramos" (Êxodo 20.19). Eles entenderam que somente quem se 
enquadrasse no padrão de Deus, descrito nos Dez Mandamentos, poderia sobreviver em Sua presença. Ao fugir, 

submeter a isto! Não deixe que Deus fale conosco agora!"
O que o Senhor queria, quando os Dez Mandamentos foram entregues a Moisés, era purificar o comportamento 

lo mais perto.  
Deus queria, mais uma vez, andar com o homem no frescor do dia. Ele queria sentar
compartilhar com ele o Seu coração em doce e terna comunhão.  

! Ele ainda busca o mesmo relacionamento com você e comigo. A reação mais adequada do 
er: "Sim, Senhor, fale conosco mesmo se tivermos que morrer!"

A triste realidade é que a maior parte dos cristãos não tem noção do que seja viver na presença constante de 
Deus, porque se recusam a retirar as impurezas de suas vidas. E, os que tentam retir

Você já reparou como os passos de nossos pais pareciam mais fortes quando vinham em nossa direção, 
principalmente se estivéssemos fazendo algo errado? Era isto que os israelitas estavam ouvindo, os passos do 

"o povo ficou de longe", enquanto "Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava" 
Que imagem! O povo corria para um lado e Moisés corria para outro, dizendo: "Venham! É o 

Senhor que está aqui! Ele só quer que nos aproximemos. Ele nunca fez isto antes. Eu já havia me aproximado 
antes, mas agora Ele quer que façamos isto juntos."  
Hoje e o dia de você confessar o amor de Deus! Desafio você caçador de Deus a expressar o seu amor pelo 
Senhor indo atrás de alguém que você conhece e sabe que está afastada do caminho da verdade. Faça uma visita, 
mande uma mensagem, semeie que certamente você colherá! E o resultado será salvação! Não fuja, fa
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A CONFISSÃO DAQUELES QUE AMAM A DEUS) 

Atos 20.24"Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a 
Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de 

Os que amam o Senhor não avaliam seu relacionamento com Ele pela situação de sua vida financeira, emocional 
"Porém, em nada considero a vida preciosa 

para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para 

ima comunhão com seu Criador.  
Se você ousar responder a este chamado, tudo que tem feito até hoje será mudado. 

sua decisão hoje irá determinar avanço 

A intimidade com o Senhor requer um certo nível de quebrantamento, pois é do quebrantamento que nasce a 

Temos que tratar não só de nossas ações exteriores, mas de nossas motivações internas. Temos que estar limpos, 
porque Deus não pode revelar Sua face a uma Igreja "mais ou menos" pura, pois ela seria consumida em questão 

você que Ele está procurando. 
Então, lembre-se de passar pelo altar do 

perdão e do sacrifício no seu caminho para o Santo dos Santos. Está na hora de deixar nosso ego na cruz, 

Deus convida você para um nível mais elevado de comprometimento. Esqueça os planos que já estão traçados: 
os no altar de Deus e morra para si mesmo. Ore: "Deus, o que o Senhor quer que eu faça?" É hora de 

. Nada pode sobreviver na presença de Deus. Mas se você 

Deus estava chamando o povo para Sua intimidade, mas ele correu para o lado oposto! Disseram a Moisés:   
Eles entenderam que somente quem se 

enquadrasse no padrão de Deus, descrito nos Dez Mandamentos, poderia sobreviver em Sua presença. Ao fugir, 
submeter a isto! Não deixe que Deus fale conosco agora!"  

O que o Senhor queria, quando os Dez Mandamentos foram entregues a Moisés, era purificar o comportamento 

no frescor do dia. Ele queria sentar-Se com Seu povo e 

! Ele ainda busca o mesmo relacionamento com você e comigo. A reação mais adequada do 
mesmo se tivermos que morrer!"  

A triste realidade é que a maior parte dos cristãos não tem noção do que seja viver na presença constante de 
Deus, porque se recusam a retirar as impurezas de suas vidas. E, os que tentam retirá-las, se detêm diante do 

Você já reparou como os passos de nossos pais pareciam mais fortes quando vinham em nossa direção, 
principalmente se estivéssemos fazendo algo errado? Era isto que os israelitas estavam ouvindo, os passos do 

"Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava" 
Que imagem! O povo corria para um lado e Moisés corria para outro, dizendo: "Venham! É o 

Ele nunca fez isto antes. Eu já havia me aproximado 

! Desafio você caçador de Deus a expressar o seu amor pelo 
sabe que está afastada do caminho da verdade. Faça uma visita, 

! E o resultado será salvação! Não fuja, faça! 


