Grupos Familiares - Subir ou Fugir - Projeto
Vida Nova de Vilar dos Teles
Este estudo para Grupos Familiares tem como objetivo desafiarmos e
tomarmos a decisão de subirmos para estarmos com Deus e
reconhecermos a importância de permanecermos em Sua presença
——————————————————————————————

Estudo XV – (06 a 10/05/19)
Tema: Subir ou Fugir
Texto Bíblico: Êxodo 19. 1 – 6
Objetivos :
•
•

Desafiar a tomar decisão de subir para estar com Deus
Reconhecer a importância de permanecer na presença de Deus.

Introdução:
Ao terceiro mês da saída do povo de Israel da terra do Egito, Deus fala com Moisés
no monte Sinai e lhe dá orientações. O Senhor diz “ …sereis minha propriedade,
porque toda a terra é minha…” (v. 5). O Senhor convida a Israel para estar em Sua
presença e lhes diz que assim, seriam uma benção! Deus deseja abençoar aquele povo,
para que Seu nome seja glorificado e Ele deseja que Sua benção se estenda. Após a
saída do Egito, tempo de escravidão, o povo se encontra desafiado a escolher subir ao
monte ou fugir. Nesta narrativa de Moisés, podemos destacar dois pontos importantes:

1º- Não podemos comparecer na presença de Deus de qualquer jeito. (v.10 e 11)
As pessoas foram instruídas a se prepararem para a visita do Deus vivo. Elas deveriam
ser santificadas, isto é, passar por rituais de purificação para que ficassem prontas para
o encontro. Deus ordenou ao povo que se separasse da impureza e se consagrasse a
Ele. O povo devia lavar suas vestes em meio a um deserto sem água. Apesar das
circunstâncias desfavoráveis para o povo fazer o que lhes fora dito, o Senhor lhes deu

condições para que obedecessem. Deus estava prestes a fazer um pacto com o povo.
O Senhor deseja que estejamos em Sua presença. Seu convite e Suas promessas são
para todos, contudo, não podemos comparecer diante do Santo dos Santos de qualquer
jeito. Deus nos chama a santidade.

2º– Deus convida a todos para subir e experimentar Sua presença (v. 13)
“Soando a buzina, subirão ao monte, todos poderão subir…” O propósito de Deus é
que todos subam ao monte. Ele se revelou a Israel e escolheu aquele povo para andar
com Ele. No terceiro dia da preparação. Deus desceu ao Sinai em uma demonstração
de poder e majestade. O povo ouviu trovões e uma trombeta muito forte (v.13). Eles
viram relâmpagos , fogo e fumaça. Sentiram a montanha tremendo como um
terremoto. Diante daquela cena assustadora, o povo sentiu medo e se esqueceu do que
Deus havia prometido. Naquele momento de manifestação da glória de Deus, o povo
temeu o que estava acontecendo e decidiram por fugir ao invés de subir. O medo rouba
de nós a oportunidade de viver a glória de Deus, ele tenta nos derrubar, nos paralisar e
roubar nossa fé. Mas o Senhor nos tem chamado para subir e estar onde Ele está. Sua
vontade é que vejamos a manifestação da Sua glória em todas as áreas de nossas
vidas.

Conclusão:
O estudo nos mostra a importância de estarmos preparados para experimentar a
presença de Deus. As circunstâncias adversas não podem nos afastar do Senhor. Somos
desafiados a escolher subir para estar onde o Senhor está. Não podemos fugir da
presença Dele. Sua presença traz a unção que despedaça todo jugo. O povo de Israel
temeu e não quis subir ao monte, por causa de uma ação natural do ser humano diante
da glória do Altíssimo. Mas o Senhor nos tem chamado para vivermos o sobrenatural,
Ele quer que subamos a Sua presença. No texto de Mateus 14 os discípulos
vivenciaram uma situação de medo quando estavam no mar e viram Jesus. Eles
ficaram aterrorizados. Mas o Senhor lhes disse “Coragem, não tenham medo.” Logo,
Pedro foi ter com Ele, e de forma sobrenatural andou sobre as águas ao encontro de
Jesus. Quando Pedro sentiu medo, começou a afundar, mas o mestre estava lá para
segura-lo e o conduzir a Sua presença. O Senhor nunca vai nos desamparar. Seu desejo
é manifestar Sua glória em nossas vidas. Portanto, não podemos fugir, Ele quer que
subamos para estar com Ele.

Interação:
•
•

Diante do medo, você tem escolhido subir para estar com Deus ou fugido Dele?
Qual a importância de permanecermos na presença de Deus em todo tempo?
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