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Permaneça na presença 

Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e 

cuidarei de você (Salmos 32.8) 

ESTUDO 
● Permanecer é mais do que ficar ou parar. 

É a presença de Deus que deve permanecer nos guiando. No deserto tinham momentos que o povo 

estava parado, mas a presença estava ali. É a presença que determina o ritmo das nossas vidas.  

● O primeiro passo é sempre na fé (Atos 20.22-24). 

Deus pode nos dar uma direção sem nos dizer necessariamente onde isso vai dar. Deus não tem 

compromisso de explicar o que ele vai fazer. Confie! Basta ter fé para dar o primeiro passo. 

(Pergunta 1). 

● Você pode estar num lugar bom e, ainda assim, fora da direção divina  

Nem todo ambiente de prisão significa que você está fora do centro da vontade de Deus. Você pode 

fazer alguma coisa boa e, ainda assim, estar fora do propósito também. (Pergunta 2). Pergunte a 

Ele onde Ele quer te levar. Uma pessoa sem convicção da presença de Deus não permanece.   

● Não desista de permanecer! (Rute 1.16-18).  

Rute não escolheu o caminho mais fácil, ela escolheu permanecer fiel a sua sogra mesmo sem 

saber qual recompensa poderia receber. Continue firme no propósito e na direção. (Pergunta 3).  

● Para permanecer: 

1. Seja sensível à direção do Espírito. (Atos 20.22; Romanos 8.14). Existe uma diferença 

entre crer em Deus e ser guiado por Ele (Pergunta 4). 

2. Tenha certeza em meios as incertezas. (Atos 20.22; Salmos 119.105) Ande com Ele 

mesmo sem saber para onde está indo. (Pergunta 5).  

3. Jamais se deixe dominar pelo medo (Atos 20.23; 2 Timóteo 1.7). Pode ser um lugar de 

aparente insegurança, mas se é a vontade dele então você está no lugar perfeito; 

4. Foque sempre no destino do seu chamado (Atos 20.24; Salmos 1.3). Existe algo mais 

valioso do que a própria vida. Não negocie o eterno pelo passageiro. Ficar exige coragem.  

PERGUNTAS 

1. De que maneira nossa obediência a Deus nos guia para darmos passos em fé? 



 
 

2. “Se eu não estou fazendo nada de errado, como posso estar  fora do propósito?” 

3. Você se considera alguém fiel ao propósito independente da recompensa? 

4. Tendo Romanos 8.14 como referência, você poderia se identificar como filho de 

Deus?  

5. Você tem medo da vontade de Deus?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 


