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Ele está aqui! 

Isaías 41:10 

ESTUDO 
 

Ele está aqui! Vemos por toda a bíblia, homens e mulheres que experimentaram a 

presença de Deus. Saber que Deus está conosco, nos dá uma sensação de segurança, 

por saber que independente do que aconteça, ele irá nos fortalecer. Quando temos essa 

convicção, tudo fica mais fácil. (Pergunta 1) 

 

Mas se sabemos que Deus está presente, e ele é fiel em cumprir suas palavras, porque 

que muitos ainda tem vivido uma vida de derrota, aprisionados, e sem esperança? 

 

Existem 3 estratégias que nosso inimigo (diabo) tem usado contra nossas vidas: 

 

1) Engano  

 Através do engano, o diabo tenta separar o homem de Deus. Assim aconteceu com Adão 

e Eva  (Gênesis 3:4-5) (Pergunta 2) 

 

2) Medo 

 O diabo tenta nos intimidar, nos deixar paralisados. Assim foi Golias contra Israel. (1 

Samuel 17:10-11)  (Pergunta 3) 

 

3) Desencorajamento  

 Nossos inimigos sempre vão apontar nossas dificuldades para desistirmos de avançar. 

(Números 13:31-33) 

Nessa passagem conta-se a história dos 12 espias de Israel, enviados por Deus para 

averiguar a terra que eles iriam conquistar, mas quando voltam, apesar da terra ser tudo 

aquilo que Deus prometeu, eles trazem um relatório desanimador para todo o povo. 

(Pergunta 4) 

 

Quando Deus entra, o ambiente muda! Algumas coisas fogem de nossa compreensão 

humana, mas quando um homem ou mulher se posiciona em Deus, nas promessas que 

Ele fez, Deus age na história. 

 

 O deserto jorra água 

 As trevas se transformam em luz 

 A morte em vida 
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JOÃO 11.40-43 

“Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a 

pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres 

ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que 

está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou com grande 

voz: Lázaro, vem para fora.” 

 

Talvez o diabo tem tentado contra sua vida, trazendo engano, medo e desanimo, mas 

hoje Jesus está trazendo verdade, força e coragem. 

 

PERGUNTAS 

1. Você já viveu alguma experiência em que pode provar de fato a presença de Deus 

em sua vida? 

2. Na tentativa de te enganar, o inimigo já usou alguma dessas palavras: “Não é bem 

assim”; “Você está sendo muito radical”; ou “isso não vai afetar sua vida com 

Deus”? 

3. Já aconteceu de algum medo te paralisar? Quais as consequências que o medo traz 

para nossas vidas? 

4. Diante dos desafios, dos gigantes a sua frente, qual a postura que Deus espera de 

você? 

 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19:30h. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5:30h às 7:30h.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partindo o Pão - Toda segunda terça-feira do mês 

Auto de Natal: 17 de dezembro, 19:30h 

 

 

 


