
32-DISCIPULADO KIDS 

06/09/2018 até 12/10/2018 

Deus Presente 1  

Precisamos de Deus. 

 

Quebra Gelo: Você percebe Deus presente em sua vida? 

Texto Base: Salmos 32:07  Tu és meu esconderijo; tu me preservas da tribulação (angústia) e               

me cercas de alegres cantos de livramentos. 

Introdução: Deus é nosso Criador e Salvador é merecedor do nosso amor, confiança e louvor, 

por seu tão grande amor é presente, é o ar que respiramos Ele é o fôlego da vida Gên. 1:7. 

Desenvolvimento: Nosso Deus Presente nos formou no ventre de nossa mãe Sl. 139:13, 

fazendo-nos perfeito como  sua imagem e semelhança (beleza e integridade), nosso Deus é 

presente por todos os lados é o próprio ar que respiramos é o fôlego da vida. Vamos observar 

num único verso três lindas promessas desse Deus maravilhoso e presente. 

      1 –Tu és meu esconderijo:  

             Muitas vezes nos vemos em situações extremas tão pavorosas que só em Deus  

podemos nos esconder do perigo, dor, dificuldades, decepções, etc.  

Lembram dos 12 meninos e o técnico presos numa caverna na Tailândia em julho?  Adul San-

On é um jovem como você, de 14 anos, se escondeu em Deus e após ser resgatado disse “foi 

um milagre” nosso Deus presente foi para ele esconderijo do medo, fome e outras privações, 

provavelmente sua fé o fez dar ânimo aos outros. Pôde se comunicar com os mergulhadores 

estrangeiros do resgate. Não é maravilhoso reconhecer a presença de Deus e seu infinito amor 

salvando a todos do perigo? Foi Deus quem  lhes deu todo o livramento. 

       2 – Tu me preservas da tribulação (angústia): 

Em maio de 2017 a morte auto provocada por jovens carentes da presença de Deus, levou-os 

ao jogo satânico Baleia azul. Os jovens são sementes que brotaram para serem árvores 

frutíferas, que o maliguino quer ceifar. Sem nosso Deus Presente só há vazio, angústia, solidão 

e sofrimento e a saída que eles veem é a bebida, prostituição ( fé, valores, corpo) e o suicídio 

oferecido pelo inimigo de nossas almas.  

Mas os que confiam no Senhor são como rochas que não se abalam, mas permanecem para 

sempre Sl.125. Se sofremos hoje a Bíblia nos dá exemplos de outros que sofreram, mas se 

colocaram nas mãos do nosso Deus sempre presente que com seu poder lhes deu livramento, 

como -Davi que era pequeno e jovem enfrentou um gigante, com Deus venceu. 1Sm17;37;45; 

50-Daniel foi jogado entre leões e o Rei Dario disse: “ espero que o seu Deus,a quem você 

serve com tanta dedicação, o salve. Dn 6.16, e ele saiu ileso nosso Deus presente fechou a 

boca dos leões. 



 Hoje, João Carlos More que sofreu um gravíssimo acidente de carro, teve seu intestino 

rasgado, ficando por dias sem esperança se sobreviver para os médicos, nosso Deus presente 

lhe tomou pela mão e lhe salvou milagrosamente. Assim dá testemunho de vida tocando no 

louvor de nossa Igreja; sim, hoje também existem milagres pois nosso Deus é o mesmo de 

Davi, Daniel, João Carlos, você e eu que nos preserva nas tribulações.  

Lembre-se : quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se 

afogará. Quando passar pelo meio do fogo,as chamas não o queimarão. Sl. 43.2  

           3- E me cercas de alegres cantos de livramento: 

                Quando o desânimo, a angústia nos abate devemos clamar ao Deus que está conosco, 

que é nosso socorro presente ( Sl.46.1).  

Nosso Deus nos dá essa alegre experiência de perdão, vitória e amor por meio da nossa fé em 

Cristo, devemos ter orgulho de ser filhos de Deus. Nossa vida deve esta debaixo da graça, com 

santidade e adoração. Nosso Deus estava presente na criação do mundo, e hoje continua 

PRESENTE. Devemos nos render ao seu imenso amor pois Ele nos dá o que necessitamos para 

seguir uma vida cristã íntegra cheia de alegrias.   

 

“Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém louvar”  

SL.33.2 

 

Por: Ediana Frazão. 

 


