
ESTUDOS DE CÉLULA 2015 

 

I. GENTE QUE TENTA SE ESCONDER DE DEUS 

 

Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava 

pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se do Senhor 

Deus entre as árvores do jardim... (Gn 3.8) 

QUEBRA GELO: Alguma vez você passou pela experiência de procurar 

alguém que se perdeu de você? Lembro bem da ocasião quando meu filho 

caçula, então bem pequeno, afastou-se da minha esposa e de mim num 

grande supermercado. Foi um susto enorme até encontra-lo... 

 

O homem foi criado por Deus de modo muito especial. Em Gn 1.26, lemos 

que o Senhor Deus o criou “à sua imagem e semelhança”, ou seja, diferente de 

tudo mais que Ele criara. Em Gn 1.28, encontramos que o Senhor Deus criou o 

homem e a mulher e os abençoou. Em Gn 3.7, temos o detalhe de que Deus  

formou o homem do “pó da terra” e soprou em suas narinas o “fôlego da vida”. 

Isto aconteceu no sexto dia da criação e ao final daquele dia de criação o 

Senhor Deus declarou que tudo ficara “muito bom” (Gn 1.31). E o dia seguinte 

foi um shabat (dia de descanso), para que o homem e a mulher desfrutassem 

da presença e da comunhão com o Criador. A Bíblia registra no Salmo 8.4-5 

que o homem e a mulher foram criados como “coroa da criação” – ou seja, com 

muita honra. 

Por que as pessoas fogem ou tentam se esconder de Deus? Em Gn 3.8, a 

Bíblia narra que o homem e a mulher tentaram se esconder de Deus que os 

visitava no Jardim. O pecado entrou na humanidade e provocou esta 

separação de Deus. A partir da entrada do pecado os homens passaram a 

imitar a rota de rebeldia e perdição seguida por Satanás, a serpente. 

Pode alguém se esconder de Deus? Claro que não! O Salmo 139.3 registra: 

“todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti” e no verso 7: “para onde 

poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua 

presença?”. Mesmo assim muitas pessoas vivem suas vidas “fugindo” e “se 

escondendo” de Deus! 

Em Jn 1.3, duas vezes o texto bíblico registra que Jonas “fugiu de Deus”. E 

porque fugiu de Deus, enfrentou tempestade, desespero e escuridão. Fugir de 

Deus é uma péssima escolha.  



Fugir de Deus ou Buscar a Deus? Você escolhe. Cabe a cada pessoa 

decidir entre fugir de Deus e ser amigo do pecado ou buscar a Deus e 

reconciliar-se com Ele. Assim como Deus chamou o homem no Jardim naquele 

fim de tarde de Gn 3.9 (“Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando 

onde você está?”), hoje, Ele está chamado todo o que continua perdido e 

afastado dEle. 

O Evangelho consiste na mensagem de Deus chamando os afastados a se 

reconciliarem com Ele. Jesus Cristo é a Palavra, a Voz de Deus chamando 

cada pecador perdido a parar de se esconder e a reconciliar-se com Deus. 

Hoje é dia de reconciliação nesta célula! A Bíblia chama de reconciliação o 

ato de parar de fugir e de, pela fé, entregar sua vida a Jesus como Salvador. A 

reconciliação consiste também em começar uma VIDA NOVA em Cristo: 

Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já 

passaram; eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, 

que nos RECONCILIOU consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 

MINISTÉRIO DA RECONCILIAÇÃO. (IICo 5.17-18) 

Ouça a voz do Criador e apresente-se humildemente a Ele. Em Is 50.2, o 

Senhor declara uma Palavra que demonstra Sua tristeza em chamar pelas 

pessoas e não ser acatado:  

Quando Eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando Eu chamei, por 

que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para 

resgatá-los? 

CONCLUSÃO: Hoje é dia de você ouvir o chamado do Senhor Deus, 

apresentar-se a Ele e, através de Jesus Cristo, reconciliar-se com o seu 

Criador.  

 

 


