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Pastor Jamir Sbrana
A doutrina de Deus: Deus onipresente
Buscai o Senhor e o seu poder; buscai perpetuamente a sua presença. Salmos 105:4 ARA
Buscar o Senhor significa buscar sua presença – Salmos 24.6 ARA Tal é a geração dos
que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Mas não estamos sempre na sua
presença? Sim e não. Sim, em dois sentidos:
1.Primeiro, no sentido de que Deus é onipresente e, portanto, sempre perto de tudo e de todos.
2.Segundo, no sentido de cumprir a promessa de sempre estar do nosso lado e trabalhar por
nós, para transformar tudo para o nosso bem – Mateus 28.20 ARA E eis que estou convosco
todos os dias até à consumação do século.
Não em um terceiro sentido, pois Deus não está presente em todos os lugares do mesmo
modo:
1.Deus está nos crentes de um modo que não está nos outros seres humanos – João 14.23 ARA
Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos
para ele e faremos nele morada.
2.Deus está no céu de um modo que não estava no templo – Habacuque 2.20 ARA O Senhor,
porém, está no seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra. Portanto, Deus não está
limitado pelo espaço:
2.1 Deus não se confunde com o espaço – Isaías 66.1,2 NVT Assim diz o Senhor: O céu é meu
trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão
bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra; eles e
tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei! Abençoarei os de coração humilde e oprimido,
os que tremem diante de minha palavra.
2.2 Deus preenche todo o espaço – Salmos 139.7-10 NVT É impossível escapar do teu Espírito;
não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás; se desço ao mundo dos mortos,
lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo
ali tua mão me guiará, e tua força me sustentará.
2.3 Deus está além do espaço – 1 Reis 8:27 ARA Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que
os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei.
Por isso, há um sentido em que a presença de Deus não está conosco sempre. A
manifestação de Deus, consciente, presença confiável não é a nossa experiência constante. O
grande obstáculo em buscar ao Senhor é o orgulho – Salmos 10.4 NVT O perverso é orgulhoso
demais para buscá-lo; seus planos não levam em conta que Deus existe. Por esta razão, a Bíblia
repetidamente nos convoca a buscar o Senhor e a sua presença continuamente, ajustando o
foco da atenção da mente e a afeição do nosso coração em Deus – Colossenses 3.1,2 ARA
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo
vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
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