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A PRESENÇA DE DEUS 

1 Crônicas 13.1-14 
 

SENTIR 
No último domingo celebramos mais um aniversário da Reforma 
Protestante. Aquele foi um movimento que teve como premissa a volta à 
Palavra de Deus, à essência do Cristianismo. 
 
A preocupação de Davi em 1 Crônicas 13.1-14 era a mesma. A arca 
mencionada no texto havia sido construída por ordem de Deus e 
simbolizava sua presença. Ela ficava no tabernáculo e era a imagem da 
glória de Deus no meio do seu povo. Portanto, a arca se tornou o lugar 
central do culto a Deus em Israel. 
 
O que isso tem a ver com a Reforma? A preocupação de Davi era a 
mesma dos reformadores, recuperar a centralidade do culto a Deus, 
restaurar a essência. Pois a arca tinha sido roubada pelos filisteus e 
precisava ser trazida de volta para o povo de Deus.  
 
APRENDER 
 
A história de 1 Crônicas nos mostra quatro momentos: 
 

• Davi desejou buscar a arca; 
• Aquilo provocou grande alegria entre o povo, houve festa; 
•  

Mas houve uma situação que quebrou a história, a morte de Uzá 
 

• Isso levou o povo a refletir sobre a adoração; 
• Finalmente, a arca ficou na casa de Obede-Edom e o abençoou 

grandemente 

A PRESENÇA DO SENHOR esteve na casa de Obede-Edom por 3 
meses, mas Deus não quer ficar na tua casa só esse tempo, ele quer ser 
o Senhor e morar com vocês para sempre. Deus quer abençoar sua 
família. 
 
Na reflexão, vamos observar cada um desses momentos. Mas o ponto 
que mais precisamos destacar é a da presença de Deus e sua 
importância para nós. Aliás, essa é a primeira pergunta: É possível viver 
sem a presença de Deus? E para ter essa presença, hoje nós precisamos 
da arca ou de uma outra coisa? 
 
REFLETIR 
O que é estar na presença de Deus? Podemos ter contato com a Palavra 
de Deus e não estar na sua presença? 
 
Alguém consegue viver a vida de Cristo sem Deus? 
 
Por que Uzá morreu? 
 
Podemos adorar a Deus de qualquer forma? 
 
O que aconteceu com Obede-Edom e sua casa? Por quê? 
 
Há presença de Deus na sua casa? 
 
Por quanto tempo Deus quer abençoar você e sua casa? 
 
APLICAR 
 
FOI A CRUZ que abriu todo caminho para que nós estivéssemos na 
presença de Deus. Essa cruz traz a nós a presença permanente, o 
derramamento contínuo do Espírito Santo e uma vida em chamas para 
Deus. 
 
Precisamos orar para experimentarmos uma vida constante na presença 
de Deus. 
 


