
 

 

AULA - EBD - 03/01/2021 
A fragilidade humana e a soberania divina 
 
Tema: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos (NAA) 
Texto base: Jó 42:5-6 

Contexto 
 

1. De tudo o que temos, o mais preciso é, com certeza, a presença de Deus; 
2. Deus sempre quis ser presente na vida do seu povo sem definir se seriam nos momentos bons 

ou ruins, mas deixando claro que seria em todos os momentos; 
3. E Deus também não quer que essa presença seja temporária, mas eterna; 

 

Tópicos 
 

1. A noção que temos de Deus determina a qualidade da nossa religião. Isso quer dizer que: 
a. A nossa forma de adorar vem da noção de quem Deus é; 
b. A nossa forma de cultuar vem da noção de quem Deus é; 
c. A nossa celebração da santa ceia vem da noção de quem Deus é; 
d. O nosso dia-a-dia vem da noção de quem Deus é; 

2. O Apóstolo Pedro disse que o nosso proceder tem que ser santo, porque Deus é santo (1 Pedro 
1:15-16): 

a. Ser "santo" é quem Deus é; 
3. Satanás colocou em dúvida a suficiência de Deus e sua bondade quando disse que Eva 

precisava de algo que Deus não tinha dado a ela (Gênesis 3:4-9): 
a. Sempre o inimigo vai tentar nos dizer que Deus não é suficiente; 
b. Sempre o inimigo vai tentar nos dizer que o Deus faz não é suficiente; 
c. Mas quando estamos diante dele e de sua voz, ficamos nús, mesmo tendo comido todo o 

fruto enganoso do inimigo; 
d. E covardemente o inimigo apenas observa a nossa queda; 

4. Depois do dilúvio temos a tabela das nações em Gênesis 10 (Gênesis 10:32): 
a. Dessas nações vieram todas as idéias erradas sobre Deus, pois eles não se entendiam e 

perderam toda a idéia de quem Deus era com o passar do tempo e a confusão das línguas 
(babel); 

5. Deus ordena a construção de um santuário para que ele possa morar (Êxodo 25:8-9): 
a. Santuário: Em Êxodo 25:8 é usado o termo "santuário" (hb: mikdash, raíz: kadosh [santo]) 

e significa lugar sagrado, santuário, lugar santo; 
b. Tabernáculo: Em Êxodo 25:9 é usado o termo "tabernáculo" (hb: mishkan, raíz: shachen 

[morar]) e significa lugar de habitação, tabernáculo, moradia; 
c. Conclusão: Um Deus santo que deseja morar em um corpo para estar próximo do seu 

povo; 
6. O tabernáculo era móvel para simbolizar que Deus estava onde o povo estava (1 Crônicas 17:5): 

a. O termo "habitei" (hb: yashab) é sentar, ser estabelecido, permanecer, habitar; 
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b. Traz a idéia de uma morada permanente, como se estivesse preso ou fixo a um local 
específico; 

c. Quando o povo pecava Deus saía do tabernáculo ou templo e permitia que este fosse 
destruído, simbolizando que Ele não estava mais ali (Ezequiel 11:23); 

d. Como é a vida de alguém que não tem prazer na Palavra de Deus? 
7. O Apóstolo João entendeu que Jesus era o tabernáculo sagrado e santo onde Deus habitava 

(João 1:14): 
a. Se fez carne (gr: sarx) que significa corpo, natureza física; 
b. Ele habitou (gr: skenoo) que significa fixar o tabernáculo, permanecer ou viver num 

tabernáculo, residir; 
c. Percebeu que anteriormente ele ia de um tabernáculo para outro e em Jesus ele fixou o 

tabernáculo, permanecendo e residindo nele? 
d. O apóstolo Paulo entendeu a mesma coisa (Colossenses 2:9); 

8. Às vezes ouvimos que Deus está conosco, mas nas circunstâncias em que vivemos é que temos 
a plena certeza de que Ele nunca nos abandonou (Jó 42:5-6): 

a. São nas circunstâncias do dia-a-dia que literalmente vemos o Senhor; 
9. Onde Deus habita hoje se não há mais tabernáculo ou templo (mishkan)? 

a. Deus habita onde há alguém que esteja dentro da sua lei (Talmud); 
b. Mas Jesus já tinha ensinado isso em João 14:23-24; 
c. Amar a Deus se resumiu em cumprir os ensinos de Jesus (João 15:10), ou seja, é assim 

que sabemos se Deus está ou não em alguém; 
10. Após serem ameaçados os discípulos se alegraram pois Jesus continuou com eles respondendo 

suas orações (Atos 4:29-31): 
a. Mesmo como cristãos sofreremos, mas Jesus sempre estará por perto nos respondendo; 

11. Nós oramos por que temos a quem orar (1 Tessalonicenses 5:17); 
12. Em Atos 9:4-5 o Apóstolo Paulo é confrontado com a pergunta "por que me persegues"? 

a. Jesus estava presente em toda perseguição à igreja que Paulo fazia; 
13. O tabernáculo será o nosso Deus (Apocalipse 21:3): 

a. Mais um vez vemos o Apóstolo João recebendo a revelação de que Jesus é o tabernáculo; 
14. O véu que foi rasgado (Lucas 23:45) foi a carne de Jesus como tabernáculo (Hebreus 10:20); 
15. Entendendo o texto de Mateus 28:20: 

a. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos (NAA); 
b. Estou (gr: eimi) significa ser, existir, acontecer, estar presente; 
c. Fim (gr: sunteleia) significa consumação, fim; 
d. Século (gr: aion) significa para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade; 
e. Conclusão: Jesus está presente conosco eternamente; 
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