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A presença de Deus 
 
“Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim; por isso que ele está 

à minha mão direita, nunca vacilarei.” 
 

Salmos 16:8 
 
Você tem a presença de D’us em sua vida? No estudo desta semana, 
conheceremos mais sobre esse tema tão importante em nossas vidas, e como 
podemos ter e manter a presença dEle em nós.  
 
O atributo da onipresença e imanência de Deus  
 

 Onipresença – Não está limitado ao espaço. Eis que os céus e os céus 
dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. 
Deuteronômio 10:14. 

 Imanência - Deus não é somente um ser infinito e transcendente, Ele 
também é imanente, o que significa que Ele é um ser pessoal, que se 
relaciona com o ser humano. E a oração de Davi no salmo 5 nos 
ensina a crer nessa verdade! 

 
Pessoas na Bíblia que estiveram na presença de Deus 
Moises, Abrahão, Jacó, Isaque, Josué. 
 
A presença de Deus na Antiga Aliança (1ª Aliança) 

 Falava com o povo através dos profetas, sacerdotes, juízes e Reis, a 
quem concedia unção;  

 Na jornada pelo deserto durante o dia com uma nuvem; 
 Durante a noite com uma coluna de fogo; 
 Na arca da Aliança; 
 No Santo dos Santos. 

 
A presença de Deus na Nova Aliança 

 O Ministério terreno de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel (D’us 
presente). O Verbo de Deus que se fez carne e habitou... 

 A promessa do Consolador; 
 No dia do Pentecostes; 
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 A função básica do Espírito Santo (Guia o homem em toda verdade); 
 O Espírito Santo na conversão do homem; 
 O corpo como Tabernáculo de Deus; 
 O lugar do Santo dos Santos. 

 
O processo para chegarmos à presença de Deus 
 
Invocando-o em Espírito e em verdade 
Salmos 145:15 Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em 
Espírito e em verdade; 
 
Em plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência; com o 
corpo lavado com água. 
Hebreus 10:22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de 
fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com 
água limpa. 
 
Resultados da presença de Deus em nossas vidas 

 Segurança no dia a dia – Genesis 28:15 Estou contigo e te guardarei 
por onde quer que fores; 

 
 Descanso – Êxodos 33:14 A minha presença irá contigo e te 

proporcionarei descanso; 
 

 Encorajamento – Deuteronômio 20:1 – Quando saíres na batalha 
contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e exércitos mais 
poderosos do que o teu, não o temerás, porque o Senhor teu Deus 
que te tirou da terra do Egito, está contigo. 

 
 Garantia de resposta – Mateus 18:19 Se dois de vós concordarem 

acerca de qualquer coisa, que pedirem, ser-lhe-á concedido por meu 
pai que está nos céus. 

 
 Conforto nas provas – Isaias 43:2 Quando passares pelas águas 

estarei contigo, e quando passares pelos rios eles não te submergirão. 
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá 
em ti.  Ex. Daniel na cova dos leões. Sedraque, Mesaque e Abdenego 
na fornalha. 
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 A presença de Deus na Igreja 
 No louvor; Na ministração da palavra; Na oração. 

 
Conclusão – Invocando a presença de Deus. Nos momentos de perigo; No 
início e no fim do dia; Em Espírito de oração; Glorificando o seu nome a 
todo instante. 
 
Aplicação 
 
1-Qual a área de sua vida que você mais precisa da presença do Senhor 
hoje?  
2-Se D’us nos disse que quer morar em nós, quais os obstáculos que 
enfrentamos para que isso não seja uma realidade em nós? 
3-O que precisamos fazer hoje para termos a presença de D’us em nós?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


