ELE CONTINUA
SENDO BOM!
A FÉ VERDADEIRA CONFIA ACIMA DE
TUDO QUE DEUS É BOM!

CONFIANÇA
UM DIA A GENTE APRENDE A CONFIAR EM UM DEUS QUE FAZ MILAGRES,
QUE OUVE A NOSSA ORAÇÃO E QUE SE FAZ PRESENTE AQUI.
UM DIA A GENTE APRENDE A DAR UM PASSO SÓ DE CADA VEZ, MAS SEM
DUVIDAR QUE ELE CONTINUA SENDO BOM E ELE CONTINUA SENDO DEUS.
ENTÃO CHEGA O DIA DE VIVER TUDO O QUE SE APRENDEU E A ENXERGAR
ATÉ O QUE NÃO SE PODE VER.
CHEGA O DIA DE ENTENDER, ATÉ OUVIR UM NÃO DE DEUS, MAS SEM
DUVIDAR QUE ELE CONTINUA SENDO BOM E ELE CONTINUA SENDO DEUS.

MAS SERÁ QUE…
VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR O QUANTO VOCÊ
DUVIDA QUE DEUS É BOM?

DEUS SEMPRE QUIS UM
RELACIONAMENTO E NÃO UMA RELIGIÃO
Êxodo 19:5-6 Deus falando com Moisés no Monte Sinai
Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu
tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me
pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa.
Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel.

MAS OS HOMENS PREFERIRAM
UMA RELIGIÃO, UM MEDIADOR
Êxodo 20:18-21 (NVT) Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando
viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou a distância, tremendo de medo.
Disseram a Moisés: “Fale você conosco e ouviremos; mas não deixe que Deus nos
fale diretamente, pois morreríamos!”.
Moisés respondeu: “Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que
o temor a ele os impeça de pecar”.
Enquanto o povo continuava a distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus
estava.

MAS MOISÉS PREFERIU CONHECER A
DEUS FACE A FACE!
Êxodo 33:13-16 (NVT) 13 Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer
teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E
lembra-te de que esta nação é teu povo”.
14 O SENHOR respondeu: “Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso”.
15 Então Moisés disse: “Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair
deste lugar.
16 Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos
com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e
eu, de todos os outros povos da terra”.

DEUS SE REVELA COMO BONDOSO E
MISERICORDIOSO AOS QUE DESEJAM
CONHECÊ-LO PESSOALMENTE!
Êxodo 33:17-19 (NVT) 17 O SENHOR respondeu a Moisés: “Certamente
farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome”.
18 Moisés disse: “Então peço que me mostres tua presença gloriosa”.
19 O SENHOR respondeu: “Farei passar diante de você toda a minha
bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé (YHWH).
Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a
quem eu quiser.

DEUS, SEU PAI, É MUITO
BONDOSO PARA COM VOCÊ!
Mateus 10:29-31 (NVT) 29 Quanto custam dois pardais? Uma
moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o
conhecimento de seu Pai. 30 Quanto a vocês, até os cabelos de
sua cabeça estão contados. 31 Portanto, não tenham medo;
vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais.
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DEUS, SEU PAI, É MUITO
BONDOSO PARA COM VOCÊ!
Romanos 8:31-32 (NVT)
31 Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus
é por nós, quem será contra nós?
32 Se ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o
entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas?

DEUS É BOM PARA COM VOCÊ E COM
AQUELES QUE ESTÃO PERTO DE VOCÊ!
Atos 27:23-26 (NVT) 23 Pois, ontem à noite, um anjo do Deus a
quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado 24 e disse: ‘Não tenha
medo, Paulo! É preciso que você compareça diante de César.
E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que
navegam com você’. 25 Portanto, tenham bom ânimo!
Creio em Deus; tudo ocorrerá exatamente como ele disse.
26 É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha”.

VOCÊ FICA ANSIOSO DEMAIS?
VOCÊ FICA COM MEDO DE QUÊ?
•

O que você pensa quando alguém vem orar por você?

•

O que você pensa quando você ora por você ou sua família?

•

A bondade de Deus não está limitada pelas falhas de quem ora
por você!

•

A bondade de Deus não está limitada por suas falhas!

DEUS NÃO VAI DEIXAR DE ABENÇOAR
VOCÊ PORQUE VOCÊ
NÃO É BOM O SUFICIENTE,
OU PORQUE A PESSOA QUE
ORA POR VOCÊ NÃO É TÃO BOA.
ELE VAI ABENÇOAR VOCÊ
PORQUE ELE É BOM!

“Por que você me chama de bom?”,
perguntou Jesus. “Apenas Deus é
verdadeiramente bom. - Lucas 18:19

JESUS, O BOM PASTOR
João 10:11-15 (NVT) 11 “Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua
vida pelas ovelhas. 12 O empregado foge quando vê um lobo se aproximar.
Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor.
Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. 13 O empregado foge porque
trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas.
14 “Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, 15
assim como meu Pai me conhece e eu o conheço; e eu sacrifico minha vida
pelas ovelhas.

MINHAS OVELHAS!
João 10:26-30 (NVT) 26 Mas vocês não creem em mim porque
não são minhas ovelhas. 27 Minhas ovelhas ouvem a minha
voz; eu as conheço, e elas me seguem. 28 Eu lhes dou a vida
eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de
minha mão, 29 pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais
poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de
meu Pai. 30 O Pai e eu somos um”.

APRENDA A SE RELACIONAR COM UM DEUS
QUE É BOM NA SUA PRÓPRIA ESSÊNCIA!
•

Saída do Egito — libertação da escravidão

•

Atravessar o Mar Vermelho — batismo, pertenço a Deus
•

•

Não era para parar no deserto….

Atravessar o Rio Jordão — batismo no Espírito Santo
•

Viver na terra prometida

APRENDA A SE RELACIONAR COM UM DEUS
QUE É BOM NA SUA PRÓPRIA ESSÊNCIA!

Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes,
nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês
podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os
chamou das trevas para sua maravilhosa luz. - 1 Pe 2:9

