
 

 

DOCE PRESENÇA 
 

QUEBRA GELO: VAMOS BRINCAR DE ERA UMA VEZ, EU COMEÇO E VOCÊ 
COMPLETA: ERA UMA VEZ...... 
  

 LOUVOR: Cria em Mim hó Deus um coração puro. 

 Passagem Bíblica. GÊNESIS 2:7-9 

 Versículo para Memorizar.  

 

TOMOU, POIS, O SENHOR AO HOMEM E O COLOCOU NO JARDIM DO 

ÉDEN PARA O CULTIVAR E O GUARDAR.  GN. 2.15 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA: Deus criou um jardim com todos os tipos de 
árvores frutíferas, muitos animais, e tudo de bom que você possa imaginar, e 
chamou esse lugar de Éden (lugar de delícias), Então ele formou do pó da terra o 
homem e deu á ele o fôlego de vida (Gn.2.7), Deu a esse homem autoridade sobre 
os animais e tudo quanto havia criado. Todos os dias eles conversavam, o homem 
desfrutava de sua preciosa presença (Gn.3.8). Deus compartilhou com o homem 
tudo o que havia criado, e deu a esse homem o direito de escolha (Gn.2. 16-17) e 
o homem escolheu desobedecer.... Mas Deus amava tanto a sua criação que 
mesmo que ele tenha desobedecido o vestiu e como proteção o pois fora do 
jardim(Gn.3:22). Essa é uma história real, essa é a nossa história!! Hoje podemos 
voltar a esse jardim. Como?  
 
1° ME ARREPENDENDO 

O arrependimento é o único caminho de volta á Deus (Lc. 15.18-19) “Levantar-
me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de 
ti...” As vezes as pessoas tem um sentimento de remorso (inquetação da 
consciência) por ter cometido algo de errado, e pensa que isso é suficiente para o 
perdão de Deus. Foi justamente o sentimento que acometeu Judas Escariotes , 
depois da sua traição. No entanto não o impediu que ele se suicidasse. Somos 
alertados em Apocalipse 2.5 “LEMBRA-TE, POIS, DE ONDE CAÍSTE, ARREPENDE-TE 
E VOLTA Á PRÁTICA DAS PRIMEIRAS OBRAS...” 
Arrependimento  é pesar ou lamentação pelo mal cometido, compunção, 
contrição. O arrependimento gera uma profunda tristeza, arrependimento dói . 
 

2° VOLTAR-SE PARA DEUS (CONVERSÃO). 

Davi é um grande exemplo para nós, nos Salmos 51 vemos atitudes necessárias 
para voltar ao Senhor. Davi um homem que amava á Deus caiu no pecado. 
Cometeu adultério com uma vizinha e causou a morte do marido dela. Foram 
pecados gravíssimos, Davi chegou a ver o estrago na sua vida por causa da sua 
desobediência ao Senhor. Neste salmo ele expressa o desejo ardente de restaurar 
a comunhão com Deus. “NÃO ME REPULSES DA TUA PRESENÇA, NEM ME RETIRES 
O TEU SANTO ESPÍRITO. RESTITI-ME A ALEGRIA DA TUA SALVAÇÃO” (sl. 11-12) A 
coisa mais assustadora no pensamento de Davi foi a real possibilidade de ficar 
longe de Deus. 
 
3° RECONCILIAR-SE COM DEUS.  

Talvez o maior obstáculo no caminho a reconciliação seja o próprio coração. 
Depois de anos vivendo de sua próprias escolhas e desejos, abrir mão de tudo que 
aparentemente é prazeroso. Acreditamos na dificuldade de aceitar algo novo, as 
coisas boas e puras que o Senhor deseja nos dar. Davi entendeu essa necessidade, 
e disse: “CRIA EM MIM Ó DEUS, UM CORAÇÃO PURO E RENOVA DENTRO DE MIM 
UM ESPÍRITO INABALÁVEL” (sl.51. 10). A decisão de voltar e o desejo de estar em 
comunhão com Deus nos motivam a purificar os nossos pensamentos para deixar 
o Senhor governar a nossa vida. Jeremias desafiou o povo rebelde de Jerusalém:  
“LAVA O TEU CORAÇÃO DA MALÍCIA, Ó JERUSALÉM, PARA QUE SEJAS SALVA! ATÉ 
QUANDO HOSPEDARÁS CONTIGO S TEUS MAUS PENSAMENTOS?” (Jr. 4.14). O 
resultado da reconciliação é ser JUSTIFICADOS! “JUSTIFICADOS, POIS, MEDIANTE 
A FÉ, TEMOS PAZ COM DEUS POR MEIO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO...SER 
JUSTIFICADOS E TER PAZ. 
 

CONCLUSÃO 
Todo esse processo pode até parecer difícil, Deus deseja que voltemos a desfrutar 
de tudo o que ele preparou para nós. E pra isso ele estabeleceu a 
igreja,discípulos,” ENSINANDO-OS A GUADAR TODAS AS COISAS QUE VOS TENHO 
ORDENADO” (Mt.28.20) para cuidar, e para ajudar nesse processo. Deus quer que 
cheguemos ao pleno conhecimento da verdade “O QUAL DESEJA QUE TODOS OS 
HOMENS SEJAM SALVOS E CHEGUEM AO PLENO CONHECIMENTO DA VERDADE” 
(1Tm. 2.4) E, ele que cheguemos juntos!!   
Deus deseja restaurar á comunhão que existia no Éden (lugar de delícias), esse 
lugar existe, esse lugar é a sua presença. 
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