
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI PLANEJADO PARA AGRADAR A DEUS 
 
Dia 14 | Quando Deus parece distante 
 
 

PALAVRA 
 

Não amem o dinheiro; estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus 
disse: "Não o deixarei; jamais o abandonarei” Hebreus 13.5 (NVT)  
 
Louvar e adorar a Deus quando coisas boas acontecem é uma atitude natural e quase               
inevitável para a maioria dos cristãos. Entretanto, a verdadeira adoração é prestada            
quando estamos em momentos de dificuldade e quando sentimos o aparente           
distanciamento de Deus (Sl 34.8,9). Em outras palavras, nossa amizade com o Senhor é              
provada se perseveramos na fé e na adoração independentemente de qual sensação            
estejamos experimentando (Jo 4.23,24). O nosso culto racional é oferecido plenamente           
quando continuamos a orar e adorar, mesmo sem sentir que estamos sendo ouvidos             
(Rm 12.1,12). A aparente distância de Deus pode não ser algo para provar nossa fé,               
mas sim para aperfeiçoá-la. Quando atravessarmos um momento de provação,          
podemos abrir nossos corações a Jesus: ele é um amigo fiel que aprecia nossa              
sinceridade (Fl 4.5-7). O Deus a quem servimos é leal e imutável, por isso podemos nos                
apegar às suas promessas e à sua fidelidade (Tg 1.17). Jesus nos oferece o maior amor                
de todos, ele se sacrificou e mesmo sem pecado, ele se fez pecado por nós; a nossa fé                  
e nossa gratidão devem estar firmadas nisso. Em momentos de deserto espiritual,            
podemos manter em mente que a graça do Senhor nos basta (2 Co 12.9). 
 
Para memorizar, experimente gravar um áudio com o versículo e enviar para um amigo.  

 
 

ANOTAÇÕES  
1- O autor do versículo diz, em modo imperativo, que devemos estar satisfeitos com o               
que Deus nos dá. Tal ordem seria desnecessária se as pessoas já estivessem             
satisfeitas. Segundo o autor do texto, qual é o motivo da nossa satisfação em momentos               
difíceis?  
 
2- As promessas do Senhor para o seu povo são inúmeras e estão espalhadas por toda                
a Bíblia. Em Isaías 50.10, o profeta nos ensina como proceder em momentos de              
dificuldade e desesperança. De que modo este versículo completa o ensinamento do            
versículo de hoje (Hb 13.5)? 
 

 



 

3- Como você reagiu na última vez em que se sentiu distante de Deus ou sem                
esperança? Com tudo o que aprendemos hoje, como você espera reagir na próxima vez              
que isso acontecer? 
 
4- Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele             
parece distante? (Extraída do livro). 
 
 

 

 
PRÁTICA 
 
( ) Eu decido pôr a minha confiança em Deus adotando a seguinte atitude:              
______________________________________________________ 
 
( ) Eu decido ficar satisfeito com a graça de Deus mesmo enfrentando esta              
circunstância difícil: _______________________________________. 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Agradeça a Deus por seu eterno amor; por estar presente mesmo quando não             
conseguimos senti-lo. Ore ao Senhor que auxilie a sua fé para que você continue a estar                
satisfeito e com a confiança depositada nele, a despeito das circunstâncias. 

 


