
 
 
 
 
 

 
A PRESENÇA DE DEUS EM NÓS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 14/2019 
Texto bíblico: Efésios 6:10-18 
 
 
Texto: Mateus 28:20 
"(...) E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século." (Mateus 28:20b) 
 
A quem Jesus está fazendo esta promessa? Certamente que a seus discípulos. Não somente os que 
conviveram com Ele, mas a todos os seus discípulos, em todas as gerações. O verbo se encontra no 
presente: estou convosco. Ele esteve conosco em todos os dias que já vivemos no passado, como seus 
discípulos; está conosco hoje e estará por toda a eternidade, naquilo que ainda vamos viver e naquilo que 
viermos a passar, em toda situação e em todo e qualquer momento. 
 
Para meditarmos: Esta promessa é teórica ou prática na nossa vida? Apenas sabemos disso ou também 
vivemos isso? Por que alguns caminham mais próximos de Deus que outros? Por que uns vivem mais a 
vida de Deus que outros? Por que acontece isso, se Jesus disse que estaria com todos os seus discípulos? 
 
A diferença está na unção de Deus na vida dessas pessoas. Estar sob a unção significa estar embebido do 
óleo do Espírito, estar totalmente envolvido com a presença e o poder de Deus. Com o poder do Senhor 
em nós, coisas sobrenaturais acontecem nas nossas vidas e através de nós. Muitas vezes nos esquecemos 
que Jesus está todos os dias conosco e que a unção do Senhor está disponível a todos os seus discípulos, 
não somente a alguns. O que, então, devemos fazer para que Mateus 28:20 não seja apenas uma 
promessa decorada em nossa mente? 
 
A presença de Deus em nós será sempre proporcional à manifestação de Deus na vida dos outros através 
de nós. Em Marcos 5: 25-34 lemos sobre Jesus e a mulher do fluxo de sangue. Assim como ocorria com 
Jesus, quando estamos cheios da unção, o poder de Deus se manifesta através de nós. A presença de Deus 
está em mim por causa de mim e por causa daqueles que estão próximos de mim. Podermos manifestar 
a presença dele em todo lugar onde estivermos. Precisamos, como embaixadores, manifestar a realidade 
do Reino que representamos. Jesus tinha consciência da sua humanidade e da unção que estava sobre 
Ele. 
 
Isaías 10:27 - "... o jugo será despedaçado por causa da unção." A dor, a enfermidade, a prisão, a 
dificuldade, qualquer problema pode ser despedaçado por causa da unção de Deus sobre nós. É a 
presença de Deus em nós que vai quebrar o jugo que está sobre as pessoas que estão próximas de nós. 
 
Mateus 10:6-8 - "... de graça recebestes, de graça dai." Recebemos poder de graça e de graça podemos 
ministrar sobre as pessoas libertação, cura, salvação e vida de Deus. 
 
Mateus 10:12-13 - Qual é a paz que vamos deixar sobre a casa onde entrarmos? A nossa paz. Podemos 
ministrar essa paz porque ela também é nossa e porque o Príncipe da Paz, Jesus, habita em nós. 
 
João 10:37 - As pessoas só irão acreditar em nós, como cristãos, se estivermos fazendo a vontade de Deus, 
a sua obra. Devemos à nossa família e às pessoas ao nosso redor uma vida cheia de Deus. Não podemos 
nos esquecer que é possível que sejamos os únicos instrumentos do amor de Deus na vida de algumas 
pessoas que estiverem próximas a nós. 


