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PROFUNDIDADE

Salmos 92:5 Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos.

Shalom homens e mulheres de Cristo Jesus! Precisamos aprender a ir na profundidade! Temos que deixar de ser 
“rasos”, “superficiais”, e descer aos tesouros que estão escondidos em lugares que ninguém consegue chegar, 
reservados aqueles que estão dispostos a ter profundidade em DEUS.

Estamos em um ano novo, e quando começa um ano observamos muitas pessoas fazendo as famosas promessas: 
que vai fazer isto, aquilo, vai deixar de comer, de beber, vai ser assim, assado, porém são conversas muito rasas. 
Quando uma pessoa entra na profundidade ele não fica de bla bla blá, e sim parte para uma ação! 

O salmista diz: Quão grande são, Senhor, as tuas obras! Imagine as Obras de DEUS... todas são exageradas, 
grandes, imensas. Digo que o que Deus criou em 6 dias, estão levando milhares e milhares de anos para entender, 
chegar, descobrir! Por que? Porque Deus é profundo! Rm11:33 Ó profundidade das riquezas, tanto da 
sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus 
caminhos! Deus é grande, então suas obras são grandes. Existem muitas riquezas escondidas em águas 
profundas. Como vou obter, chegar a elas, se não mergulhar na profundidade de DEUS?

Todos nós queremos boas coisas, desejamos o melhor. Agora a pergunta é: por que este anseio não pode também 
em ser o melhor para DEUS? Te convido a mergulhar em profundidade, deixar de ser raso, e buscar os tesouros 
que não é para qualquer um e sim para aqueles que são maduros, responsáveis, PROFUNDOS!

Imagine você saindo de fraldas na rua... usando chupeta... falando errado: “gu gu dá dá”, imagine ao final desta 
célula, todos pegarem suas mamadeiras e procurar um cantinho, o cantinho do soninho e tomar com a carinha 
sonolenta. Conseguiu imaginar? Pensou nas cenas? Diga a verdade, é ou não R.I.D.Í.C.U.L.O? No mínimo 
estranho... porque chegou a maturidade! Querendo ou não, chega! 1Co 13:11 Quando eu era menino, falava 
como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com 
as coisas de menino. Até quando você vai falar sem profundidade? Uma pessoa profunda não fala mais algumas 
coisas, tem conversas firmes. Pessoas profundas falam sobre ideias, sobre planos, sonhos. Pessoas rasas falam de 
pessoas! Uma pessoa profunda sente  as coisas de Deus, os planos, o evangelho, preciso aprender a sentir DEUS, 
para de sentir só o que não vale a pena. Uma pessoa profunda “discorre”, pensa os pensamentos do Eterno. Na 
parte b do texto base diz.: “Mui profundo são os seus pensamentos” Se os pensamentos de DEUS são 
profundos, então eu tenho que ir sempre mais fundo!

Deixa eu te fazer uma pergunta, onde você está? No raso ou no fundo? No raso ninguém mergulha, senão bate a 
cara no chão! No raso é lugar dos pequenos, olha onde fica os bebes, no raso. Quando um peixe grande resolve 
vir ao raso ele encalha e corre risco de vida. Você é Grande em DEUS, então sai do raso. O raso é o lugar da 
murmuração, dos preguiçosos, dos inconstantes, dos medrosos, do que só falam, lugar das desculpas. Sai do raso! 
As riquezas do raso qualquer um acha, se uma nota de cem estiver no raso creio que sai até briga para quem vai 
pegar, no fundo não, as riquezas estão aguardando um desbravador chegar!

Você sabia que existem lugares tão profundos que não existe ainda tecnologia suficiente para serem alcançados? 
Lugares que nunca foram explorados... só esperando você! Você tem ideia do que tem nestes lugares? Não! 
Então bora mergulhar. Comece a orar, comece a jejuar, comece a ser um dizimista, ofertante, comece a ir em 
tudo que pode da igreja: cada culto, cada célula, cada encontro, seminário... é um nível mais profundo de DEUS!

A ostra de água rasa não produz pérolas. Ela tem tudo para produzir, mas não produz! Ela é ostra tanto quanto a 
outra, mas resolveu ser de água rasa e ser uma presa fácil. Só que existem aquelas que decidiram ir às aguas 
profundas, e gerar as riquezas mais procuradas do planeta! Um dia os discípulos estavam no raso e Jesus disse: 
Vamos ao mar alto! Lc 5:4... Vamos lá no profundo, Vamos ao milagre! Naquela profundidade eles pescaram 
tanto que tiveram que pedir ajuda para conseguir trazer toda riqueza. Assim é na profundidade.

Berseba está em profundidade, você é Berseba! 
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