521- A NUVEM DE DEUS
09/09/2018 à 15/09/2018

Quebra gelo: Você já observou uma nuvem?
Texto base: Êxodo 13:21-22, Números 9:16 e 17
Introdução: O povo de Deus no deserto teve o privilégio de caminhar debaixo da nuvem de
Deus. O deserto é um lugar difícil de viver: Há ausência de água, escassez de vegetação e de
animais, tempestades de areia e oscilação entre altas e baixíssimas temperaturas, bem como
dificuldade de saber a direção a seguir.
A nossa vida também é comparada a jornada do povo de Deus no deserto. Passamos por
oscilações, por tempestades, ausências e muitas vezes perdemos a direção.
Mas Deus providenciou para o seu povo no deserto, um meio de caminhar em segurança. A
nuvem era um sinal visível da presença de Deus, a manifestação da sua glória estava presente a
todo instante, durante o dia a nuvem os protegia do sol... e à noite a coluna de fogo aquecia do
frio e iluminava o caminho. A nuvem também dava direção e ritmo na jornada pelo deserto.
A benção de se mover debaixo da nuvem de Deus:
1. Deus se manifesta: Quando estamos debaixo do mover de Deus, Ele fala conosco e nós
ouvimos. No nosso dia a dia ouvimos muitas vozes. Moises parava na presença de Deus e ouvia
a instruções do Senhor.(Êxodo 33:7-11).
2. O Senhor luta por nós: Ele se coloca entre nós e nossos inimigos. A convicção de que o
Deus todo poderoso, luta por nós gera descanso em nosso coração. (Êxodo 14: 14 e 19).
3. Nossas forças são renovadas: Debaixo do mover da nuvem de Deus caminhamose não nos
cansamos.O Senhor renova nossas forças, recursos e emoções. (Neemias 9:21 e Isaias 40:2831).
4. Deus nos dá direção e proteção: A liderança do Senhor é uma das maiores bênçãos que
podemos desfrutar. Debaixo da direção e proteção de Deus podemos caminhar seguros, pois
sabemos que o Senhor cuida de nós. Ele sabe qual o melhor caminho, qual o momento de parar
e de prosseguir. (Números 9:16 e 17).
Atenção - Cuidado com os atalhos: Nossa tendência natural é nos movermos pela nossa
intuição e visão, mas não se engane, o melhor caminho é aquele dirigido por Deus.
Hoje nós temos a nuvem que é a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus, que traz a
vontade do Senhor para nós. A nuvem de Deus é o melhor lugar para estar, ela é proteção,
descanso, renovo e direção para o nosso caminho.
Conclusão: Você tem se movido debaixo da nuvem de Deus? Ou tem buscado atalhos, e
caminhos próprios? Volte... Vamos orar
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