
 

Deus presente III 

Deus vê o seu coração. 

28/10/2018 à 03/11/2018 

Quebra gelo:  Deus, ao olhar seu coração, fica feliz? 

Texto base: I Sm 16:07; 2 Cor  9:8.  

Introdução:   No mundo as pessoas julgam pela aparência. Mas Deus julga com precisão     

porque só Ele vê nossos corações. O cristão que teve um verdadeiro encontro com Deus, busca 

o caráter de Cristo é um cidadão íntegro exemplo de fé em sua geração,  Assim, Deus nos julga 

por nossa fé e  caráter. 

 

Desenvolvimento: As pessoas querem ser autênticas e dizem “ eu sou assim mesmo”  não    

percebem que estão na contramão do Evangelho. Se você crê em Cristo não interessa como 

você  foi porque agora é nova criatura, “não vivo mais eu, Cristo vive em mim” (Gl. 02:20) 

                        Então devemos ter relacionamento de Paz, por onde passar e deixar o bom 

perfume de Cristo (2Cor. 2:15), fazer a diferença com muita fé para não banalizar a Graça de 

Deus por nós. 

                        Para aprimorar seu caráter e mudar seu  coração precisa:  

           1-Reconhecer que precisa de Deus: 

          Li  certa vez: “ nunca seremos grandes a ponto de não precisarmos de Deus, o 

salmista diz isso no Sl. 121:1,2. O homem por si só não tem forças para enfrentar nada, 

nossa força vem de Deus pois “ele dá forças ao cansado e aumenta as forças ao que 

não tem nenhum vigor” Isaías 40:20. 

 

           Você reconhece que precisa de Deus? Então louve-O em sua vida. 

 

         2-Consagração e santificação:(não espere ficar velhinho pra ser santo) 

                        São o processo para ganharmos o Céu, é amadurecer espiritualmente, é o 

resultado de uma vida dedicada a Jesus como discípulo: devocional, leitura bíblica com prática 

da Palavra. Deus tem  pra nós muitas promessas,  para recebê-las precisamos purificar nosso 

coração(2Cor. 7:1).  

Você deseja a santificação em sua vida? Então consagre-se a Deus em todos os seus dias. 

        3-Queira mudar:  

                        A mudança no mundo começa por nós, eu mudo o mundo como cristão, não o 

mundo me muda com seu mundanismo, falta de moral e incredulidade,  precisamos a cada dia 



 

ser melhor. Deseje a transformação e mudança que Deus quer ( Rom. 12:2), seja um autêntico 

cristão não um crente de camiseta apenas, deseje mudar. 

                        Você deseja mudar? Então peça a Deus um coração puro. 

 

 

         4-Deseje a presença do Espírito. 

Se desejar essa presença é porque você esta buscando a santificação e se consagração a Deus. 

Observe-se, e diga se tem o fruto do Espírito.      

                        O fruto Amor, é o princípio vivificante da conduta cristã. 

 E o fruto do Espírito: é o Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, a 

humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Gl.5:22. 

                         Jovem, faça do Espírito Santo seu *companheiro.  

 

Conclusão:      Sem a presença do Espírito Santo você nada poderá fazer. É Ele quem te ajuda a 

se santificar (Sl.51:10).  Deseje essa presença maravilhosa (Sl. 51:11). Pois nossa inclinação 

natural e agradar a nós mesmo em vez de agradar a  Deus, esses são os que dizem  “eu sou 

assim mesmo”; Transforme-se preencha seu coração com novos pensamentos e desejos. 

                          Sua boa conduta só poderá vir de um coração puro. 

 

“... se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é  melhor 

perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno ...” 

Mt. 5:29 

 

Por: Ediana Frazão 

Fontes:Bíblia e estudos temáticos. 

*Companheiro= discípulo, camarada, amigo, associado, colega, parceiro, sócio, partidário, 

pessoa com quem se estabelece uma relação fixa de amizade profunda. 

 

 

 


