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PRAZER EM DEUS
á  pensou  que  você  pode  e  deve  deleitar-se  com 
Deus? Em Jó 22.26, está escrito: “É certo que você 

achará  prazer  no  Todo-poderoso  e  erguerá  o  rosto 
para Deus”.

J

Gostaria  de  sugerir  outra  coisa:  você  pode  sentir 
prazer em Deus. Não deve ser por isso que você se re-
úne com outros  fiéis  nas  assembléias de  adoração? 
Nada deve lhe dar mais prazer do que adorar a Deus, 
estar na sua presença durante a assembléia.

Não por obrigação.  Se você chega pensando que 
tem que orar, que tem que comer a Ceia do Senhor, 
que você tem que dar sua oferta, que você tem que 
cantar, que tem ouvir um sermão, que você tem que 
estar presente, e você não vê a hora de terminar, você 
ainda não aprendeu a deleitar-se com Deus.

Já viu o rosto de um jo-
vem  ou  de  uma  moça, 
quando  é  mencionado  o 
nome de quem ama? Quan-
do  eu  celebro  cerimônias 
de casamento, é bem óbvio 
que os noivos se deleitam 
um com o outro.

O que  ocorre  dentro  de 
você  quando  alguém  fala 
de Deus. Você se sente ver-
gonha, ou está alegre?

Dizer que podemos sen-
tir  prazer no Todo-podero-
so não é a mesma coisa de dizer que ele existe, ou que 
cremos nele. Podemos saber que Deus existe, mas de-
sejar que não existisse. Podemos crer nele, mas com 
pesar. Deleitar-se em Deus significa que estamos ale-
gres que ele existe. Sabemos quão horrível seria a vida 
sem Deus.

Charles  Spurgeon  disse:  “Deleitamo-nos  ver  Deus 
na sombra de cada nuvem que passa, na cor de cada 
flor que abre, no cintilar de cada gota do orvalho, no 
piscar de cada estrela”. Quer dizer que o prazer em 
Deus significa que estamos alegres pelo que ele é.

Prazer na totalidade de Deus.  Assim, aceito com 
prazer todos os seus atributos. A pessoa que se delei-
ta com o amor de Deus, mas despreza a ira dele, pode 
tal pessoa realmente se deleitar com Deus? E pode re-
almente deleitar-se com Deus a pessoa que tem pra-
zer  na ira  de Deus mas despreza  o seu amor? Não 
podemos nos deleitar com Deus como nós pensamos a 
seu respeito, mas como ele se revelou nas Escrituras e 
em Jesus Cristo.

Deleitar-se com Deus significa que estamos alegres 
por tudo o que ele faz. Seremos como Eli em 1 Samuel 

3.18, quando Samuel falou com o sumo-sacerdote Eli 
sobre o que Deus tinha falado a seu respeito:

“Então, Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. 
Então Eli disse: ‘Ele é o Senhor; que faça o que lhe pa-
recer melhor’”.

Prazer em Deus quando não temos nada. Podemos 
ainda encontrar razão de deleitar-nos com Deus quan-
do não temos mais nada? Lamentações 3.22-24 são as 
palavras de Jeremias ao olhar a cidade arruinada de 
Jerusalém. Os babilônios tinham destruído totalmente 
a cidade, matando muitos israelitas. O templo já não 
existia mais. Ademais, o profeta chorão clama com es-
tas palavras de esperança:

“Graças ao grande amor do Senhor é que não so-
mos consumidos, pois as suas misericórdias são ines-

gotáveis. Renovam-se cada 
manhã; grande é a tua fi-
delidade! Digo a mim mes-
mo:  A  minha  porção  é  o 
Senhor; portanto, nele po-
rei a minha esperança”.

Medite  nas  implicações 
das  palavras  de  Jeremias. 
O  Senhor  era  a  porção 
dele. Ele era grandemente 
entristecido  pelo  que 
acontecera  a  Jerusalém, 
mas não ficou totalmente 
arrasado.

Prazer em Deus nos Salmos. Quando você se delei-
ta com Deus, você tem prazer em tudo a seu respeito. 
Portanto, como os salmistas, que o seu deleite seja o 
foco da sua vida.

“Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é fe-
liz o homem que nele se refugia!” (Salmo 34.8-10).

“Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do 
seu coração” (Salmo 37.4).

Ao ler o livro dos Salmos, você já reparou que os vá-
rios salmistas se deleitaram com Deus, sentindo pra-
zer nele em cada situação da vida?

Para ver como isso é verdade, considere por que foi 
escrito o livro dos Salmos. Todos os outros livros da Bí-
blia foram escritos quando Deus direcionou uma men-
sagem por meio do profeta ao povo. Os Salmos têm 
uma abordagem diferente. Um salmo é uma mensa-
gem de um homem, inspirado pelo Espírito Santo, que 
nos representa perante Deus.

Deus queria que tivéssemos um livro no qual pode-
mos ver o deleite dos outros com seu relacionamento 
com Deus.

É isto que ele quer de você.            —Don Ruhl  VDF 



Convite à oração de março
Convidamos os irmãos a se dedicarem em março 

ao seguinte pedido: que em cada momento a paz de 
Cristo reine em nossos corações.

Que nossa petição missionária seja para que seja-
mos pacificadores, promovendo a paz entre Deus e os 
homens, por meio de Cristo que nos trouxe a paz.

 —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 23 de março, leiamos Lucas 23-

24 e Atos 1-3. Apenas um capítulo por dia! O plano 
de leitura pode ser encontrado no website do Projeto 
Alcance: alcanceweb.com

Palavras da avó
A irmã Laís Gregório, da congregação da Nove de 

Julho em São Paulo, compartilhou estas palavras:
“Texto que minha querida avó Nair De Paula escre-

veu, encontrei hoje entre tantos papéis:
‘Quando  as  coisas  estiverem erradas,  não  pense 

que todos os seus esforços tenham sido em vão! Tal-
vez  tudo tenha sido para melhor,  não vale a  pena 
gastar seu precioso tempo em prantos e lamentos, 
sorria, enfrente a vida outra vez!

‘Você pode estar enfraquecido pela luta, mas isso 
não significa derrota! Se você colocar o alto objetivo 
das suas inspirações em Deus, seus sonhos se realiza-
rão! Tire proveito dos seus erros, porque um dia dará 
graças ao Senhor Jesus.

‘Eu ousei experimentar outra vez e exerci a minha 
fé ao Reis dos reis, pois só Ele é digno de toda honra 
e louvor, portanto amar é ter o céu e querer apenas 
contemplá-lo, ter as flores e querer apenas o perfume 
de uma flor no ar, ter o mar e ver apenas o pôr do 
sol.

‘Amar é poder ter tudo e querer apenas um ser: 
Você, meu amado Jesus!’”

Orações, intercessões, ação de graças
• Por Rolfe e Valéria Salomão, para que consigam os 

recursos para o trabalho em São Luís do Maranhão.
• Pelo  novo  site  www.escoladabiblia.com.br,  que 

possa ser útil no evangelismo.
• Pelos ministérios da igreja de Jundiai.
• Pelos alunos da Escola da Biblia em Jundiaí.
• Pelo crescimento na fé dos novos irmãos.
• Pela saúde, SJC: Lane, Paula, Daniel, Élida, Sr. Bene-

dito,  D.  Carmita,  D.  Ritinha  e  Vicki;  Taubaté:  Sr. 
Odílio; Jundiaí: Leide e Antonia.

• Que Valéria, Vagner e Élida encontrem trabalho.
• Pela tia e os familiares de Haroldo.

Oremos: canalizar o poder
Senhor, dê-me a consciência e a sabedoria para ca-

nalizar seu poder, pelo seu Espírito Santo, para que 
meu Senhor  Jesus  Cristo  fique evidente  em mim e 
seja proclamado a muitos.

O Senhor me deu sua presença, sua bênção e seu 
poder.  Faça com que estes sejam eficazes em mim, 
para fazer a sua vontade, expressar sua santidade e 
falar a palavra da salvação.

Controle  minha vida,  carregue-me para  a  frente, 
determine cada movimento meu, a fim de possa des-
frutar a liberdade verdadeira e ser livre para a comu-
nhão genuína com o Senhor e com a comunidade do 
amor com seu povo.

Tudo isso, Deus de misericórdia e graça, para que 
sua glória seja evidente entre os homens. Amém.

Os caminhos de Deus
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Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, 
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles can-
tam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. 
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma men-
sagem  baseada  na  Bíblia.  Os  discípulos  comem  a 
ceia  do Senhor.  Ofertam voluntariamente  dos  seus 
bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz 
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a ordem pode variar 
um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam 
os mesmos atos de adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de honra, 
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão 
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratui-
tamente, sem compromisso.

mailto:cristaos.sjc@gmail.com
http://igreja-de-cristo.com/

	EXPEDIENTE
	Dia do Senhor e os cristãos
	PRAZER EM DEUS
	Convite à oração de março
	Leitura bíblica diária
	Palavras da avó
	Orações, intercessões, ação de graças
	Oremos: canalizar o poder
	Os caminhos de Deus

