
Microfone e 

 

Novembro – No. 490 
 

Quem fala? 
Baseado no livro O Deus esquecido –Gl. 3.13-14 – Parte 5/7 

 
SENTIR 
 

Já quis se distanciar de Deus porque se sentia envergonhado 
demais por causa do pecado? 
 
 

APRENDER 
 

 

Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, no meio da 
imensa poeira da destruição dos tiros e bombas, era impossível enxergar 
quem estava do outro lado. Nos breves instantes de calmaria, se ouviam 
algum barulho perto. Os soldados perguntavam: “Quem vive? Quem 
fala?”. Se a voz não era conhecida, a violência recomeçava. 
 

Não há nada pior do que a insegurança. Tantas pessoas vivem 
com medo porque não têm certeza do que virá nem do que Deus pensa 
a respeito delas — isso quando acreditam em Deus. Em contrapartida, 
não há nada melhor do que ter a convicção de que o Ser mais poderoso 
do Universo ama você como se fosse seu próprio filho. Essa é 
exatamente a confiança que o Espírito Santo nos dá. Mas qual voz 
estamos ouvindo? Quem fala? 
 

Leiam juntos o texto de Gálatas 4.6-7. Ele nos mostra que não 
temos nada a temer porque somos seus filhos e Ele é poderoso. Ele nos 
diz que somos aceitos de maneira completa e incondicional. Não há lugar 
para a vergonha! Essa é a voz que precisamos ouvir. 
 
 

Nossa falta de intimidade com o Senhor é, em geral, resultado de 
nossa recusa em nos desligar de tudo para poder passar momentos a 
sós com Deus. Precisamos de menos barulho na nossa vida para poder 
ouvir com clareza Sua voz. 
 

REFLETIR 
 

Já imaginou Deus respondendo a alguém que pergunta sobre 
você: “Conheço sim! Ele é meu filho/a. E o/a amo tanto!”? Você tem 
certeza de que Deus diria isso a seu respeito se alguém perguntasse?  
 

Você conhece Deus ou só ouviu falar dele?  
 

Você e o Criador são amigos íntimos ou simples conhecidos? 
 

Que vozes temos ouvido que nos impedem de ouvir o que Deus 
diz a nosso respeito? 
 

Deus disse ao povo de Israel: ‘“Vocês me procurarão e me 
acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser 
encontrado por vocês’, declara o Senhor...” (Jr. 29.13-14). Quando foi a 
última vez que você buscou Deus de todo o coração? 
 
APLICAR 
 

Separe alguns minutos, em silêncio, para se deleitar na verdade 
de Deus estar dentro de você. 
 

Leia os capítulos 14 a 16 do livro de João e dê a si mesmo a 
oportunidade de assimilar as palavras.  
 

Prepare-se para, na próxima semana, compartilhar o que Deus 
falou com você nesses dois capítulos do livro de João. 
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PRECISAMOS DE SUA COLABORAÇÃO 

Faltam ainda muitas cestas para completar a entrega para todas as famílias atendidas 
pelo Projeto Primícias. Você pode doar com os alimentos ou via depósito bancário.  


