
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

O Deus que tem desejo de falar! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.05 de Julho de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Diversos 
INTRODUÇÃO:  
Quando penso a respeito da possibilidade de Deus falar com o ser humano, eu só consigo imaginar uma coisa: “Que com certeza 

este é um desejo que existe em Deus”.  Ele sempre manifestou este desejo de falar e se comunicar com o homem. Esta é uma 

experiência e realidade que remonta tempos antigos (Gênesis 3:8-9). Mas porque Deus manifesta tanto em interesse em falar com 

a gente? Em primeiro lugar por que:  

1. Ele nos ama de modo incondicional (1 João 4:10 e 19). 

O verso de 1 João 4:10 nos diz que no ato de amar o homem Deus enviou seu Filho como propiciação. E propiciação é tornar 

favorável. O pecado afasta o homem de Deus, logo em pecado não existe dialogo com Deus, não existe conversa, não existe bate 

papo, proporcionalmente não existe vida, não existe benção. O verso 19 confirma o verso 10 no fato do amor não ter base em nós 

termos amado Deus, mas sim em Ele nos amar primeiro. É claro que o falar sempre teve como iniciativa a iniciativa de Deus. E acho 

que fica fácil para entendermos isso. (1) Porque no ato de nos amar é sabido por Ele que este relacionar-se como homem sempre 

será benéfico ao homem. (2) E a presença de Deus, a intimidade com Deus, e a vida do homem compartilhada com a presença Dele 

gera no homem uma ciclo de dependência absolutamente saudável (João 6:68). A verdade é que o desejo de Deus falar com a 

gente tem razão e tem base no Seu amor para conosco. Portanto ao ler o que o escritor de Hebreus nos diz sobre o fato de Deus 

sempre ter falado com o homem em minha mente a razão disso é por conta do Seu grande Amor (Hebreus 1:1-2). Em segundo 

lugar o desejo de Deus falar com é que por nos amar: 

2. Ele deseja nos livrar do mal que insiste em nos habitar (Gênesis 4:6-7). 

O texto acima é muito significativo, pois ele nos mostra a realidade e a verdade do amor de Deus para com o homem e que por 

conta desse amor o manifesto do desejo de nos falar. Muito embora o final dessa história nós conhecemos. Infelizmente Caim não 

deu ouvidos ao falar de Deus e permitiu que o mal o dominasse. Eu de verdade tenho em minha alma a convicção de que Deus 

deseja nos falar porque Ele sabe que seu falar nos proporciona forças para vencer todo o mal que insiste em nos habitar.  

(Romanos 7:18-21). Uma conversa com Deus, um bate papo com o Pai Celestial tem o potencial de nos libertar. Ter Sua companhia 

e ouvir Sua voz é ter o privilégio de provar e experimentar a melhor companhia do universo. E justamente ouvindo a voz de Deus 

que vamos sendo purificados, que vamos sendo transformados. É por meio do seu falar que Ele deseja nos livrar do mal que insiste 

em nos habitar. Mas eu não posso esquecer que Deus irá falar com a gente, mas não nos forçara a nada, como no caso de Caim 

Deus falou com Ele claramente: (Gn. 4:6-7). O desejo de Deus falar com a gente tem com certeza como objetivo nos livrar do mal 

que insiste em nos habitar. Mas eu preciso me curvar e aceitar Sua verdade em meu viver.  

3.  Ele deseja curar as doenças de nossa alma (João 21:15: 17) 

Eu usei esse texto recentemente para falar a respeito do conhecer Deus além de apenas ouvir a respeito Dele. Mas esse texto nos 

mostra o quanto o falar de Deus e aqui manifestado por meio de Jesus tem poder de nos curar. Um dia li um artigo de um Pastor 

que diz que este dialogo de Jesus com Pedro é um dos diálogos mais terapêutico de toda historia de vida dos homens. Pedro tinha 

adoecido em sua alma. Ele o sempre destemido Pedro que dizia a Jesus muitas coisas (Mateus 26:31-35).  Mas ele se viu diante da 

realidade de ter negado Jesus, diante da realidade de ter dito que nem o conhecia e que nunca o virá. E isso teve um efeito 

devastador em sua alma, afinal de contas ele sabia quem Ele havia negado. Ele quem tinha dito a Jesus quando de sua pergunta a 

respeito do que o Povo dizia sobre Ele, de que Ele era o Cristo o Filho do Deus vivo (Mateus 16:16).  Pedro não acreditava mais em 

si mesmo. E foi exatamente por isso que Jesus o buscou para falar com Ele, foi exatamente por isso que Jesus o procurou. O 

interesse de Jesus em falar com Pedro era apenas um, Ele desejava curá-lo. Foi para arrancar dele aquele mal que se apoderará de 

sua alma. (João 21:18). João explica que o significado desse falar era referente o tipo de morte que Pedro teria. (João 21:19). Se o 

medo de morrer o levou a negar que conhecia Jesus, se o negar a Jesus foi o que o feriu a alma, agora Jesus ao falar com Ele revela 

que ele estava curado e disposto a morrer por Jesus. 

Conclusão 

 O escritor de Hebreus nos diz que Ele o faz de muitas maneiras. Mas independente da forma e do jeito que Deus irá falar com a 

gente, Seu falar sempre será benéfico ao Ser humano. Esta é verdadeira razão porque Deus deseja falar com o homem. 

 

  

 

 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Você tem ouvido a voz de Deus, tem dado a Ele espaço para falar em teu coração? 

b)  Você teria algo a dizer sobre a benção do falar de Deus em tua vida? 


