ANDANDO SOB A NUVEM DE DEUS

Outubro
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Hoje iniciaremos uma nova série de estudos, que terá como tema central: “Seguindo seus passos...”. Como
verdadeiros discípulos de Jesus Cristo precisamos seguir seus passos, através dos ensinos bíblicos para nosso
viver diário. Espero que estes estudos venham lhe conduzir e lhe incentivar a crescer mais e mais.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Você se sente protegido por Deus?
2. O que lhe causa mais medo?
TEXTO: Números 9:15-23
INTRODUÇÃO:
• No dia a dia, muitas vezes nos esquecemos de que precisamos estar sob a proteção espiritual de Deus.
Devemos andar na presença de Deus diariamente, e não apenas na igreja.
• Convido-o, portanto, a experimentar viver continuamente sob a luz da Palavra de Deus.
• Reflita nesta mensagem e aplique-a em seu cotidiano.
• Quando anda sob a nuvem de Deus:
1. VOCÊ ENCONTRA PROTEÇÃO (v. 15,16)
• “No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu.
Desde o entardecer até o amanhecer a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo.”
• Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo.
• No versículo 16, vemos que se tratava de vinte e quatro horas de proteção: proteção do sol (“de dia a nuvem
o cobria”) e do frio e das feras (“de noite tinha a aparência de fogo”).
• Deus é sempre o mesmo e continua a proteger os que andam sob sua nuvem: “Mesmo quando eu andar
por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado
me protegem” (Salmos 23.4).

2. VOCÊ ENCONTRA ORIENTAÇÃO (v. 17,22)
• “Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam; no lugar em que a nuvem
descia, ali acampavam. [...] Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais
tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam; mas, quando ela se levantava, partiam”.
• O povo só continuava a marcha quando a nuvem de Deus o orientava.
• Aquele que se deixa dirigir pela nuvem de Deus não deve ficar atrás nem adiante dela, sob pena de perder
tanto a proteção como a orientação.
• Assim, se Deus disser dois dias, serão dois dias; se um mês, será um mês; e se quarenta anos no deserto,
assim será. “Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas” (Salmos 23.2).

3. VOCÊ ENCONTRA DESCANSO (v. 18)
• “Conforme a ordem do Senhor os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam.
• Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados”.
• Enquanto permanecemos sob a nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério em nossa
caminhada.
• Veja o convite de Jesus: “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei
descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e
vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mateus
28-30).
4. VOCÊ TEM PRAZER EM SERVIR (v. 23)
• “Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo,
cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por
Moisés”.
• Sob a nuvem de Deus, temos prazer, alegria, paz em servir a Deus.
• Quer no deserto, quer no palácio, nosso prazer está em sermos servos de Deus! Talvez você esteja servindo
sinceramente, mas à pessoa errada. A Bíblia diz:
• Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando
os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro (1 Tessalonicenses 1:9).
• “[Disse Jesus] Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias” (Lucas 12.35).
CONCLUSÃO
• Como consequência desse estilo de vida, receba esta promessa de Deus para sua vida: “Sei que a bondade
e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu
viver” (Salmos 23.6).
• Andando sob a nuvem de Deus, encontramos, portanto, proteção, orientação, descanso e prazer. A partir
de hoje, você também não deseja andar sob essa nuvem?

ORE POR VOCÊ:
• Para que Deus encha o seu coração de fé e confiança nele.
• Para que Deus o ajude a descansar aos seus cuidados.
• Para que a cada dia você venha a buscar ser mais obediente a Deus.
ORE PELOS OUTROS:
• Ore por aqueles que não conseguem confiar no Senhor.
• Ore pelos que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus;
que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano.”
(Salmos 143:10)

