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O Deus que habita em mim 
"Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. 

Muito menos este templo que construí! (1 Reis 8.27) 

 



 
 

ESTUDO 
Efésios 2.22. O Universo não contém Deus, mas o Espírito Santo de Deus habita em você (1                 
Coríntios 3.16). 

Habitação significa moradia, residência permanente. Não é alguém que está de viagem.            
Você não é uma casa de veraneio, um hotel de Jesus. Quando Ele entra na sua casa, Ele quer                   
dar um propósito para você. Cuide para que a sua casa seja um lugar onde Deus goste de                  
estar.  

Na construção do tabernáculo foi usado material do próprio deserto. Deus usou o que              
tinha ali. Deus pode fazer a partir de como você está hoje (2 Coríntios 4.7). Ele escolheu uma                  
madeira dura, retorcida que exigia mais trabalho. Isso fala da nossa natureza pecaminosa. Sem              
Deus somos duros e sem valor. Mas mesmo assim Ele cria uma história a partir do que nós                  
somos (João 4.22-23).  

Toda a madeira deveria ser revestida de ouro. O ouro fala da glória e da justiça de Deus. (2                   
Coríntios 5.21). Na morte de Jesus nossos pecados são perdoados e somos feitos justiça de               
Deus. Quando Deus nos olha, Ele não vê mais nossa natureza pecaminosa e sim a justiça que                 
nos reveste. (1 Coríntios 3.16). Se Deus habita em você, você não é mais de si mesmo. Você é                   
exclusividade dEle. Não foi você quem pediu a Deus para que Ele morasse em você. Foi Ele                 
quem desejou morar em você! Você é a casa onde Deus decidiu habitar. Deus ama habitar em                 
você! 

O nosso valor não está em quem nós somos e sim em quem habita em nós! Não deixe que                   
as vozes de fora falem mais alto do que a voz que habita em você. (Colossenses 3.16) é a                   
palavra de Cristo que vale para nós. (Salmos 29.4).  

PERGUNTAS 

1. Você consegue dimensionar o que é ser habitação de Deus?  

2. Deus ama habitar em você, você deseja ser por ele habitado?  

3. Deus habita em você sem interesse, mas qual seu interesse tendo Jesus habitando             
dentro de você? 

4. Qual valor você dá às coisas de Deus?  

5. Deus deu o seu melhor por nós, quando vamos entregar nosso melhor para Ele?  

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 

 



 
 

Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18 h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


