Deus Presente II
Deus nossa Rocha
21/10/2018 à 27/10/2018

Quebra-gelo: Você reconhece a presença de Deus em sua vida?
Texto básico: Salmos 62.
Introdução: Na meditação anterior vimos que DEUS é sempre presente que é nosso refúgio,
nos apoia quando estamos angustiados e nos dá alegrias.
Desenvolvimento: Agora vamos meditar de como é bom confiar nesse Deus que está sempre
presente conosco. Temos que ter toda nossa confiança depositada em nosso Deus sabendo
Ele está no controle, permite que esperemos pacientemente, pois Ele nos resgata. Só por
nossa vontade, paixões, intelecto nada resolvemos; A pior dor é o vazio de não ter poder para
resolver nossos problemas. Mas o verdadeiro alívio vem da Esperança da nossa salvação. E o
problema do homem não é saúde, educação ... mas salvação.
Assim, vamos observar no Salmo 62 três aspectos de Deus sendo nossa Rocha:
1 – A minha alma espera somente em Deus dele vem minha salvação v.1.:
Reafirmar nossa fé em Deus é um louvor que deve está presente em nossos
corações todos os dias. Ao nosso redor tem alguém que precisa de uma palavra positiva que
venha do coração de Deus e que saia de sua boca. Certa vez assisti a um filme onde um
homem desesperado ameaçava lançar-se do alto de um prédio, o povo embaixo murmurava
gritando “te joga logo, não posso me atrasar no emprego” tentando, o pobre homem aflito à
se jogar, Satanás também fez isso com Jesus (Mt. 4:3-11). Jesus é nossa Rocha inabalável,
Satanás está ao nosso derredor *cuidado com atitudes erradas, palavras depreciativas,
intimidação, ameaças, maus tratos psicológicos com as pessoas, tudo isso é o famoso bullying,
você pode esta sendo usado pelo inimigo. Tenha a convicção no coração de que só de Deus
vem a salvação e que por sua boca pode vir a salvação para outro, esse é nosso dever como
cristão - proclamar o Evangelho.
Você reconhece Deus em sua vida? – então, proclame a salvação de Jesus aos
outros;
2 – Confie em Deus, ó povo, em todos os tempos derramai perante Ele o vosso coração;
Deus é nosso refúgio v. 8.:
Então jovens, derramem seus corações a Deus, hoje é nosso tempo, louve-O
com atitudes, nossa vida é passada a limpo quando aceitamos Jesus como nosso Salvador
logo, Jesus passa a ser nosso Refúgio. A oração pode aliviar nossas tenções, só Deus nos
entende plenamente e nos livra em nossas dificuldades, lute para ser cada dia melhor, lute
como Davi lutou “em nome do senhor” (1Sm.17:45).

Você reconhece Deus em sua vida? – então, não deixe satanás afrontar a Deus
pelos seus atos: desobedecendo, respondendo, desrespeitando, pois aquele que sabe fazer o
bem e não faz, comete pecado Tg. 4:17;

3 – A ti também, Senhor, pertence a misericórdia pois retribuirás a cada um segundo sua
obra v. 12:
Não se pode plantar melancia e desejar colher uvas; não se pode ser
desobediente e esperar receber presentes. Caminhe no Senhor, então jovem, busque ao
Senhor enquanto se pode achar, invoque-O enquanto esta perto Is. 55:6. Reflita sobre isso,
seja um cristão autêntico, íntegro. Não atraia a ira de nosso Deus, que é amor mas é justo.
Você reconhece a presença de Deus em sua vida? – Então, peça perdão para
quem magoou, desobedeceu ou deixou de dá uma boa palavra.

Conclusão: Tenha no coração e repita uma palavra que Jesus nos deixou de exemplo “...
enquanto estou no mundo sou luz no mundo ...” Jo. 9:5. - Brilhe!
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