
TREINAMENTO DE PRESBÍTEROS E IRMÃOS RESPONSÁVEIS
de 5 a 7 de abril de 2019

Tema Geral:
O DESENVOLVIMENTO DO REINO DE DEUS NA VIDA CRISTÃ E NA 

VIDA DA IGREJA

Mensagem #2
Viver a vida do reino vivendo uma vida secreta

Leitura B��blica: Is 45:15; 37:31; Mt 6:2-4, 5-15, 16-18; 14:22-23; Sl 42:7; Ct 4:12

I. Temos de aprender com o exemplo do Senhor a viver uma vida secreta ao subir 
ao monte para orar sozinho - Mt 14:23; cf. Lc 6:12:

Mt 14:23 E, tendo despedido as multido� es, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, la�  estava 
Ele, so� .

Lc 6:12 Aconteceu, naqueles dias, que Ele saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em 
oraça�o a Deus.

A. O Senhor na�o permaneceu no resultado do milagre com a multida�o (o milagre de 
alimentar cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças), mas Ele saiu para 
estar a so� s com o Pai sobre o monte em oraça�o - Mt 14:14-23:

Mt 14:14 Saindo Jesus, viu uma grande multida�o, compadeceu-se deles e curou os seus 
enfermos.

Mt 14:15 Ao cair da tarde, aproximaram-se Dele os disc��pulos, dizendo: O lugar e�  deserto e a 
hora ja�  e�  avançada; despede as multido� es para que, indo a� s aldeias, comprem comida 
para si.

Mt 14:16 Jesus, pore�m, lhes disse: Na�o precisam retirar-se; dai-lhes vo� s mesmos de comer.

Mt 14:17 E eles Lhe responderam: Na�o temos aqui sena�o cinco pa�es e dois peixes.

Mt 14:18 E Ele disse: Trazei-os a Mim aqui.

Mt 14:19 E, tendo mandado que as multido� es se reclinassem sobre a relva, tomando os cinco 
pa�es e os dois peixes, erguendo os olhos ao ce�u, os abençoou; e, tendo partido os 
pa�es, deu-os aos disc��pulos, e os disc��pulos a� s multido� es.

Mt 14:20 Todos comeram e se fartaram; e recolheram o que sobejou dos pedaços: doze cestos 
cheios.

Mt 14:21 E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, ale�m de mulheres e crianças.

Mt 14:22 Logo a seguir, compeliu Jesus os disc��pulos a entrar no barco e ir adiante Dele para o 
outro lado, enquanto Ele despedia as multido� es.

Mt 14:23 E, tendo despedido as multido� es, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, la�  
estava Ele, so� .

1. O Senhor obrigou os disc��pulos a deixa� -Lo, a fim de ter mais tempo para orar 
sozinho com o Pai - Mt 14:22-23.

Mt 14:22 Logo a seguir, compeliu Jesus os disc��pulos a entrar no barco e ir adiante Dele 
para o outro lado, enquanto Ele despedia as multido� es.

Mt 14:23 E, tendo despedido as multido� es, subiu ao monte sozinho para orar. Ao 
anoitecer, la�  estava Ele, so� .

2. Ele precisava orar sozinho para o Seu Pai que estava no� s ce�us, para ser um com o 
Pai e para ter o Pai consigo em tudo que Ele fizesse na terra com vistas a 
estabelecer o reino dos ce�us; Ele na�o fez isso em um lugar deserto, mas no monte, 
deixando todas as pessoas, ate�  mesmo Seus disc��pulos, a fim de estar sozinho para 
contatar o Pai.

B. Temos de apreciar tre�s frases: estar com o Pai, sobre o monte e em oraça�o:



1. Orar com os outros e�  bom, mas frequentemente precisamos orar sozinhos; quando 
oramos com os outros, na�o podemos desfrutar do Senhor ta�o profundamente como 
O desfrutamos quando oramos sozinhos.

2. O pro� prio Senhor Jesus nos disse que, quando oramos, devemos fechar a porta e 
orar em secreto ao Pai que ve�  em secreto (Mt 6:6); assim, temos a sensaça�o de qua�o 
��ntimo de no� s Ele e�  e qua�o pro� ximos estamos Dele.

Mt 6:6 Tu, pore�m, quando orares, entra no teu aposento ��ntimo e, fechada a porta, ora a 
teu Pai que esta�  em secreto; e teu Pai, que ve�  em secreto, te recompensara� .

3. Precisamos aprender a deixar a multida�o, nossa fam��lia, nossos amigos, e os irma�os 
nas igrejas e ir a um n��vel mais alto, sobre um "alto monte"; temos que ir mais alto, 
longe das coisas terrenas que esta�o em um n��vel mais baixo; precisamos alcançar 
um n��vel mais elevado, separado da multida�o, para estarmos a so� s com o Pai de 
maneira secreta e termos comunha�o ��ntima com Ele.

II. O princípio do povo do reino é que eles vivem uma vida secreta, não executando 
seus atos justos perante os homens; atos como dar (Mt 6:2-4), orar (Mt 6:5-15), e 
jejuar (Mt 6:16-18):

Mt 6:2 Quando, pois, deres esmola, na�o toques trombeta diante de ti, como fazem os hipo� critas nas 
sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo: Eles ja�  
receberam por completo a sua recompensa.

Mt 6:3 Tu, pore�m, ao dares esmola, na�o saiba a tua esquerda o que faz a tua direita,

Mt 6:4 para que a tua esmola fique em segredo; e teu Pai, que ve�  secretamente, te recompensara� .

Mt 6:5 E, quando orardes, na�o sereis como os hipo� critas, porque gostam de orar em pe�  nas sinagogas 
e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: Eles ja�  
receberam por completo a sua recompensa.

Mt 6:6 Tu, pore�m, quando orares, entra no teu aposento ��ntimo e, fechada a porta, ora a teu Pai que 
esta�  em secreto; e teu Pai, que ve�  em secreto, te recompensara� .

Mt 6:7 E, orando, na�o useis de va� s repetiço� es, como os gentios, pois presumem que pelo seu muito 
falar sera�o ouvidos.

Mt 6:8 Na�o vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de 
pedirdes a Ele..

Mt 6:9 Portanto, orai vo� s assim: Pai nosso que esta� s nos ce�us, santificado seja o Teu nome;

Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;

Mt 6:11 o pa�o nosso de cada dia da� -nos hoje;

Mt 6:12 e perdoa-nos as nossas d��vidas , assim como no� s tambe�m perdoamos aos nossos devedores;

Mt 6:13 e na�o nos deixes cair em tentaça�o, mas livra-nos do maligno. Pois Teu e�  o reino, o poder e a 
glo� ria para sempre. Ame�m.

Mt 6:14 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, tambe�m vosso Pai celeste vos perdoara� ;

Mt 6:15 se, pore�m, na�o perdoardes aos homens as suas ofensas, tambe�m vosso Pai na�o perdoara�  as 
vossas ofensas.

Mt 6:16 E, quando jejuardes, na�o vos mostreis sombrios como os hipo� critas, pois desfiguram o rosto 
com o fim de parecer oas homens que jejuam. Em verdade vos digo: Eles ja�  receberam por 
completo a sua recompensa.

Mt 6:17 Tu, pore�m, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,

Mt 6:18 para na�o parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que esta�  em secreto; e teu Pai, que ve�  
secretamente, te recompensara� .

A. Com relaça�o a cada uma das tre�s ilustraço� es, o Senhor usou a palavra secreto (vv. 4, 6, 18); 
nosso Pai esta�  em secreto e ve�  em secreto; o povo do reino, como filhos do Pai celestial, 
deve viver e cuidar da presença oculta e secreta do Pai.

B. O povo do reino, que vive com um esp��rito esvaziado e humilde e anda com o coraça�o puro 
e singelo sob o governo celestial do reino, na�o deve fazer nada na carne para o louvor dos 
homens, mas tem de fazer tudo no esp��rito para agradar o Seu Pai celestial.

C. O efeito de exercermos a nossa justiça em secreto e�  que a carne e o ego morrem; se as 
pessoas na sociedade e, ate�  mesmo, no cristianismo degradado, na�o puderem fazer uma 



exibiça�o das suas boas aço� es, elas na�o as fara�o; o ego ama ser glorificado e a carne ama ser 
observada.

D. Os santos que crescem abertamente, na�o crescem de maneira sauda�vel; todos precisamos 
de algum crescimento de vida em secreto, algumas experie�ncias secretas de Cristo; temos 
de orar ao Senhor, adora� -Lo, contata� -Lo e ter comunha�o com Ele secretamente.

E. Devemos orar muito, mas na�o deixar que os outros saibam o quanto oramos; se orarmos 
todos os dias sem contar para os outros, significa que somos sauda�veis e que estamos 
crescendo.

F. O povo do reino deve ter alguma experie�ncia de oraça�o no aposento ��ntimo, contatando 
secretamente o seu Pai celestial, experimentando um desfrute secreto do Pai e recebendo 
respostas secretas Dele - Mt 6:6.

Mt 6:6 Tu, pore�m, quando orares, entra no teu aposento ��ntimo e, fechada a porta, ora a teu Pai 
que esta�  em secreto; e teu Pai, que ve�  em secreto, te recompensara� .

G. Todas as vezes que nos exibimos em nossas obras justas, na�o somos sauda�veis; essa 
exibiça�o frustra muito o nosso crescimento em vida.

H. Nossa vida humana ama exibir-se, aparecer publicamente, mas a vida de Deus e�  sempre 
secreta; um hipo� crita e�  algue�m que tem uma manifestaça�o exterior sem possuir nada 
interiormente.

I. Nunca podemos praticar viver uma vida secreta em nossa vida natural; somente e�  poss��vel 
na vida divina, na vida que na�o gosta de se exibir; se somos se�rios quanto a sermos o povo 
do reino, temos de aprender a viver pela vida secreta do nosso Pai.

J. O universo indica que Deus esta�  oculto, que Deus e�  secreto; se amarmos os outros com o 
amor de Deus, esse amor sempre permanecera�  secreto.

III. "Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador" - 
Is 45:15:

Is 45:15 Verdadeiramente, tu e�s Deus misterioso, o�  Deus de Israel, o�  Salvador.

A. Os crentes podem conhecer Deus como o Poderoso, o Justo, Aquele que e�  cheio de graça e 
compaixa�o; mas O desconhecem como Aquele que se esconde.

B. Deus faz inu� meras coisas no meio do Seu povo e inu� meras coisas em suas vidas pessoais; 
no entanto, Ele se esconde:

1. Deus gosta de se esconder, mas no� s gostamos de exibiça�o; Deus na�o busca 
manifestaça�o exterior, mas no� s na�o nos contentamos sem ela.

2. Deus obviamente estava com Elias no monte Carmelo, mas quando Deus na�o 
manifestou Sua presença, Elias na�o aguentou - 1Rs 19:9-18:

1Rs 19:9 Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite; e eis que lhe veio a palavra do 
SENHOR e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?

1Rs 19:10 Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo SENHOR, Deus dos Exe�rcitos, porque 
os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e 
mataram os teus profetas a�  espada; e eu fiquei so� , e procuram tirar-me a 
vida.

1Rs 19:11 Disse-lhe Deus: Sai e po� e-te neste monte perante o SENHOR. Eis que passava 
o SENHOR; e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as 
penhas diante do SENHOR, pore�m o SENHOR na�o estava no vento; depois do 
vento, um terremoto, mas o SENHOR na�o estava no terremoto;

1Rs 19:12 depois do terremoto, um fogo, mas o SENHOR na�o estava no fogo; e, depois 
do fogo, um cicio tranqu� ilo e suave.

1Rs 19:13 Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, po� s-se a�  entrada da 
caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?

1Rs 19:14 Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo SENHOR, Deus dos 
Exe�rcitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os 
teus altares e mataram os teus profetas a�  espada; e eu fiquei so� , e procuram 
tirar-me a vida.

1Rs 19:15 Disse-lhe o SENHOR: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, 
em chegando la� , unge a Hazael rei sobre a S��ria.

1Rs 19:16



A Jeu� , filho de Ninsi, ungira� s rei sobre Israel e tambe�m Eliseu, filho de Safate, 
de Abel-Meola� , ungira� s profeta em teu lugar.

1Rs 19:17 Quem escapar a�  espada de Hazael, Jeu�  o matara� ; quem escapar a�  espada de 
Jeu� , Eliseu o matara� .

1Rs 19:18 Tambe�m conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que na�o se dobraram 
a Baal, e toda boca que o na�o beijou.

a. Deus sabia que Elias queria que Ele fosse um Deus que se manifesta; ele na�o 
percebeu que Deus e�  um Deus que se esconde.

b. Deus na�o estava no vento grande e forte, Ele na�o estava no terremoto, na�o 
estava no fogo; antes, Deus falou a Elias em "uma voz mansa e suave" - 1Rs 
19:12.

1Rs 19:12 depois do terremoto, um fogo, mas o SENHOR na�o estava no fogo; e, 
depois do fogo, um cicio tranqu� ilo e suave.

c. O fato de Deus falar a Elias com uma voz mansa e suave indica que Deus 
estava introduzindo Elias na era neotestamenta� ria, na qual Deus fala ao Seu 
povo na�o por meio de trovo� es, mas mansa e suavemente - cf. 1Jo 2:27.

1Jo 2:27 E quanto a vo� s, a unça�o que Dele recebestes permanece em vo� s, e na�o 
tendes necessidade de que algue�m vos ensine; mas, como a Sua unça�o 
vos ensina a respeito de todas as coisas, e e�  verdadeira, e na�o e�  mentira, 
e como ela vos ensinou, permanecei Nele.

d. Elias disse para Deus que ele era o u� nico fiel que havia permanecido, mas 
Deus respondeu suavemente a Elias dizendo que Ele havia reservado para Si 
mesmo sete mil homens que na�o dobraram os joelhos a Baal - 1Rs 19:18; cf. 
Rm 11:2-5.

1Rs 19:18 Tambe�m conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que na�o se 
dobraram a Baal, e toda boca que o na�o beijou.

Rm 11:2 Deus na�o rejeitou o Seu povo, a quem de antema�o conheceu. Ou nao 
conheceis o que a Escritura diz de Elias, como clama a Deus contra 
Israel?

Rm 11:3 "Senhor, mataram os Teus profetas, arrasaram os Teus altares; e eu 
fiquei so� , e procuram tirar a minha vida".

Rm 11:4 Que lhe diz, pore�m, a resposta divina? "Reservei para Mim sete mil 
homens que na�o dobraram os joelhos diante de Baal".

Rm 11:5 Assim, pois, tambe�m agora, no tempo de hoje, ha�  um remanescente 
segundo a eleiça�o da graça.

e. Elias avaliou a situaça�o somente com o que ele conseguia ver, mas Deus e�  um 
Deus que se esconde; Ele havia reservado secretamente para Si mesmo sete 
mil vencedores que na�o haviam dobrado os joelhos a Baal; a atividade de 
Deus era ta�o oculta, que nem mesmo o profeta Elias sabia nada sobre ela.

C. Temos de compreender a natureza oculta do trabalhar de Deus; na�o devemos pensar que 
somente influe�ncias poderosas, grandes viso� es e revelaço� es tremendas ve�m de Deus; sem 
du� vida, a obra de Deus e�  feita ocultamente em no� s:

1. Quanto mais servimos o Senhor e quanto mais permanecemos Nele, mais 
percebemos que Deus e�  um Deus muito silencioso; ta�o silencioso que, 
frequentemente, a Sua presença e�  quase impercept��vel.

2. Sua maneira mais ��ntima de nos guiar e�  ta�o natural que quase na�o percebemos que 
Ele esta�  nos guiando, contudo, fomos guiados de alguma maneira; e�  muitas vezes 
por meio dessa atividade silenciosa e interior de Deus que recebemos nossas 
melhores orientaço� es.

D. Quando o Filho unige�nito de Deus veio com o propo� sito de declarar Deus, Ele se escondeu 
em uma vida humana: uma vida humana cuja apare�ncia era "desfigurada", uma vida 
humana que na�o tinha "beleza nem formosura" - Is 52:14; 53:2:

Is 52:14 Como pasmaram muitos a�  vista dele (pois o seu aspecto estava mui desfigurado, mais 
do que o de outro qualquer, e a sua apare�ncia, mais do que a dos outros filhos dos 
homens),

Is 53:2



Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca; na�o tinha 
apare�ncia nem formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.

1. Ele veio da Galileia, uma prov��ncia insignificante, e da cidade de Nazare� , uma cidade 
pequena da qual diziam os judeus que nenhum profeta ou pessoa de renome veio 
de la�  - Jo 1:46; 7:52.

Jo 1:46 Perguntou-lhe Natanael: De Nazare�  pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe 
Filipe: Vem e ve� .

Jo 7:52 Responderam-lhe: Porventura e�s tu tambe�m da Galile� ia? Examina e ve�  que da 
Galile� ia na�o se levanta profeta algum.

2. Assim, quando Ele apareceu, as pessoas na�o conseguiam acreditar que Deus estava 
presente Nele, era-lhes dif��cil crer que Ele era um profeta de Deus, no entanto, Deus 
estava oculto em Jesus de Nazare�  - cf. Cl 2:9.

Cl 2:9 pois Nele habita corporalmente toda a plenitude da Deidade,

3. Tambe�m, Jesus de Nazare�  era de uma fam��lia pobre e cresceu para ser carpinteiro: 
um carpinteiro muito comum, trabalhando de maneira muito simples, ate�  
completar trinta anos; quem pensaria que dentro Dele habitava o Deus infinito?

E. Se estudar as Escrituras cuidadosamente, voce�  vera�  que Deus tem o tipo de temperamento 
que na�o gosta de ostentaça�o; Ele prefere trabalhar secretamente em vez de abertamente - 
Mt 17:1-9; Jo 20:14-17; Lc 24:13-37; Jo 20:24-29; Is 39:2-8:

Mt 17:1 Seis dias depois, tomou Jesus Consigo Pedro, Tiago e seu irma�o Joa�o, e os levou, em 
particular, a um alto monte.

Mt 17:2 E foi transfigurado diante deles; o Seu rosto resplandeceu como o solo, e as Suas 
vestes tornaram-se brancas como a luz.

Mt 17:3 E eis que lhes apareceram Moise�s e Elias conversando com Ele.

Mt 17:4 E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom e�  estarmos aqui; se queres, 
farei aqui tre�s tendas: uma para Ti, outra para Moise�s e outra para Elias.

Mt 17:5 Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os cobriu; e eis , vindo da nuvem, uma 
voz que dizia: Este e�  o Meu FIlho, o Amado, em quem Me comprazo; a Ele ouvi.

Mt 17:6 Ouvindo-a os disc��pulos, ca��ram com o rosto em terra e ficaram tomados de grande 
medo.

Mt 17:7 Aproximou-se Jesus deles e, tocando-os, disse: Erguei-vos , e na�o temais.

Mt 17:8 E, levantando os olhos, a ningue�m viram, sena�o so�  a Jesus.

Mt 17:9 Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus: A ningue�m conteis a visa�o, ate�  que o FIlho 
do Homem ressuscite dentre os mortos.

Jo 20:14 Tendo dito isso, voltou-se para tra� s e viu Jesus em pe� , mas na�o sabia que era Jesus.

Jo 20:15 Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser Ele 
o jardineiro, respondeu-Lhe: Senhor, se Tu O tiraste, dize-me onde O puseste, e eu O 
levarei.

Jo 20:16 Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, Lhe disse, em hebraico: Raboni! (que quer 
dizer Mestre).

Jo 20:17 Disse-lhe Jesus: Na�o Me toques, pois ainda na�o subi para o Pai, mas vais aos Meus 
irma�os e dize-lhes: Subo para Meu Pai e vosso Pai, e Meu Deus e vosso Deus.

Lc 24:13 Eis que, no mesmo dia, dois deles estavam indo para uma aldeia, cujo nome era 
Emau� s, distante de Jerusale�m sessenta esta�dios.

Lc 24:14 E conversavam um com o outro a respeito de todas essas coisas que haviam sucedido.

Lc 24:15 Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o pro� prio Jesus se aproximou e ia 
com eles.

Lc 24:16 Os seus olhos, pore�m, estavam impedidos de O reconhecer.

Lc 24:17 Ele lhes disse: Que palavras sa�o essas que trocais um com o outro enquanto 
caminhais? E eles pararam entristecidos.

Lc 24:18 Um deles, de nome Cle�opas, respondeu, dizendo-Lhe: E� s Tu o u� nico forasteiro em 
Jerusale�m que na�o sabes das coisas que nela sucederam nesses dias?

Lc 24:19 Ele lhes perguntou: Quais? Responderam-Lhe: As coisas a respeito de Jesus, o 
Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo 
o povo,



Lc 24:20 e como os principais sacerdotes e os nossos chefes O entregaram a�  sentença de morte 
e O crucificaram.

Lc 24:21 Mas no� s espera�vamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel; sim, ale�m de tudo 
isso, este e�  ja�  o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.

Lc 24:22 E�  verdade tambe�m que algumas mulheres do nosso meio nos maravilharam. Tendo 
ido de madrugada ao tu� mulo

Lc 24:23 e na�o achando o corpo Dele, voltaram dizendo terem tido tambe�m uma visa�o de anjos, 
os quais afirmam que Ele vive.

Lc 24:24 Alguns dos que estavam conosco foram ao tu� mulo e acharam ser assim como as 
mulheres haviam dito; a Ele, pore�m, na�o O viram.

Lc 24:25 Enta�o Ele lhes disse: O�  insensatos e lentos de coraça�o para crer em tudo o que os 
profetas disseram!

Lc 24:26 Na�o era necessa� rio que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na Sua glo� ria?

Lc 24:27 E, começando por Moise�s e por todos os profetas, explicou-lhes claramente o que 
constava a Seu respeito em todas as Escrituras.

Lc 24:28 E se aproximaram da aldeia para onde iam, e Ele agiu como se fosse para mais longe.

Lc 24:29 Mas eles O constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque e�  tarde e o dia ja�  declina. E 
entrou para ficar com eles.

Lc 24:30 E aconteceu que, ao reclinar-se com eles a�  mesa, tomando o pa�o, abençoou-o, e, 
tendo-o partido, dava-o a eles.

Lc 24:31 Enta�o os seus olhos foram abertos, e O reconheceram; mas Ele desapareceu da 
presença deles.

Lc 24:32 E disseram um ao outro: Na�o nos ardia o coraça�o dentro de no� s quando Ele nos falava 
pelo caminho, quando nos abria as Escrituras?

Lc 24:33 E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusale�m, e acharam reunidos os 
onze e os que estavam com eles,

Lc 24:34 os quais diziam: Realmente o Senhor ressuscitou, e apareceu a Sima�o.

Lc 24:35 E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido 
no partir do pa�o.

Lc 24:36 Falavam ainda essas coisas quando Ele mesmo se po� s no meio deles e lhes disse: Paz 
seja convosco.

Lc 24:37 Eles, pore�m, assustados e amedrontados, julgavam estar vendo um esp��rito.

Jo 20:24 Pore�m Tome� , um dos doze, chamado D��dimo, na�o estava com eles quando veio Jesus.

Jo 20:25 Disseram-lhe enta�o os outros disc��pulos: Vimos o Senhor! Mas ele lhes respondeu: Se 
eu na�o vir nas Suas ma�os a marca dos cravos, e na marca dos cravos na�o puser o meu 
dedo, e na�o puser a minha ma�o no Seu lado, de modo algum crerei.

Jo 20:26 Oito dias depois, estavam outra vez dentro de casa os Seus disc��pulos, e Tome�  com 
eles. Estando as portas fechadas, veio Jesus, po� s-se no meio, e disse: Paz seja 
convosco.

Jo 20:27 Enta�o disse a Tome� : Chega aqui o teu dedo e ve�  as Minhas ma�os; chega a tua ma�o e 
po� e-na no Meu lado; e na�o sejas incre�dulo, mas crente.

Jo 20:28 Respondeu-Lhe Tome: Senhor meu e Deus meu1

Jo 20:29 Disse-lhe Jesus: Porque Me viste, creste? Bem-aventurado os que na�o viram e creram.

Is 39:2 Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, 
o ouro, as especiarias, os o� leos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos 
seus tesouros; nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu dom��nio, 
que Ezequias na�o lhes mostrasse.

Is 39:3 Enta�o, Isa��as, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens 
disseram e donde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra long��nqua vieram a 
mim, da Babilo� nia.

Is 39:4 Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto ha�  
em minha casa; coisa nenhuma ha�  nos meus tesouros que eu na�o lhes mostrasse.

Is 39:5 Enta�o, disse Isa��as a Ezequias: Ouve a palavra do SENHOR dos Exe�rcitos:

Is 39:6 Eis que vira�o dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram 
teus pais ate�  ao dia de hoje, sera�  levado para a Babilo� nia; na�o ficara�  coisa alguma, 
disse o SENHOR.

Is 39:7



Dos teus pro� prios filhos, que tu gerares, tomara�o, para que sejam eunucos no pala� cio 
do rei da Babilo� nia.

Is 39:8 Enta�o, disse Ezequias a Isa��as: Boa e�  a palavra do SENHOR que disseste. Pois pensava: 
Havera�  paz e segurança em meus dias.

1. "A quem, na�o tendo visto, amais; no qual, na�o vendo agora, mas crendo, exultais 
com alegria indiz��vel e cheia de glo� ria"; e�  maravilhoso e misterioso os crentes 
amarem a quem nunca viram - 1Pe 1:8.

1Pe 1:8 a quem, na�o tendo visto, amais; no qual, na�o vendo agora, mas crendo, exultais 
com alegria indiz��vel e cheia de glo� ria,

2. Desde a ressurreiça�o do Senhor, a maior disciplina para os Seus seguidores tem 
sido conhece� -Lo como o Deus que se oculta.

3. Tudo da economia de Deus com Cristo como sua centralidade e universalidade na�o 
esta�  na esfera vis��vel, mas na atmosfera e esfera invis��veis da fe�  - 2Co 4:13, 16-18; 
5:7; Hb 11:1; Ef 3:17a; 1Tm 1:4b.

2Co 4:13 Tendo, pore�m, o mesmo esp��rito de fe� , segundo o que esta�  escrito: "Cri, por 
isso falei", no� s tambe�m cremos, por isso tambe�m falamos,

2Co 4:16 Por isso, na�o desanimamos; pelo contra� rio, embora o nosso homem exterior 
seja consumido, contudo, o nosso homem interior e�  renovado dia apos dia.

2Co 4:17 Porque a nossa leve e momenta�nea tribulaça�o produz para nos, cada vez mais 
abundantemente, um peso eterno de glo� ria,

2Co 4:18 pois na�o atentamos nas coisas que se ve�em, mas nas que na�o se ve�em; porque 
as que se ve�em sa�o psssageiras, mas que na�o se ve�em sa�o eternas.

2Co 5:7 (pois andamos por fe�  e nao pelo que vemos),

Hb 11:1 Ora, fe�  e�  a substantificaça�o de coisas que se esperam, a convicça�o de coisas 
que na�o se ve�em.

Ef 3:17 para que Cristo habite no vosso coraça�o pela fe� , para que vo� s, estando 
arraigados e alicerçados em amor,

1Tm 1:4 nem de�em atença�o a fa�bulas e genealogias sem fim, que geram discusso� es em 
vez da economia de Deus na fe�

F. Quando somos mais conscientes da nossa impote�ncia, Deus e�  muito mais presente - 2Co 
12:9-10:

2Co 12:9 E Ele me disse: A minha graça te basta, porque o Meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza. Com prazer, portanto, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o 
poder de Cristo repouse sobre mim.

2Co 12:10 Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas inju� rias, nas necessidades, nas perseguiçoes 
e angu� stias, por causa de Cristo; pois quando sou fraco, enta�o e�  que sou forte.

1. O Deus que se oculta esta�  trabalhando em nossa vida, e Ele esta�  trabalhando 
vigorosamente.

2. Nossa responsabilidade e�  cooperar com Ele ao responder a�  Sua voz interior: aquela 
voz "mansa e delicada", aquela voz que parece tanto ser parte dos nossos pro� prios 
sentimentos que quase na�o reconhecemos como uma voz.

3. A� quela voz registrada nas profundezas do nosso ser, devemos dizer: "Ame�m", pois 
ali, o Deus que se oculta esta�  trabalhando secreta e incessantemente.

IV. Salmos 42:7 diz: "Um abismo chama outro abismo":
Sl 42:7 Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas; todas as tuas ondas e vagas 

passaram sobre mim.

A. Os outros somente podem responder com algo profundo a�quilo que vem do mais 
profundo do nosso interior; tudo que na�o for profundo nunca alcançara�  a profundidade 
dos outros.

B. A vida do reino e�  a vida nas profundezas, uma vida que pode lançar ra��zes para baixo e dar 
fruto por cima - Is 37:31; cf. At 6:7; 12:24; 19:20.

Is 37:31 O que escapou da casa de Juda�  e ficou de resto tornara�  a lançar ra��zes para baixo e 
dara�  fruto por cima;

At 6:7



Crescia a palavra de Deus, e o nu� mero dos discipulos se multiplicava grandemente em 
Jerusale�m; e uma grande multida�o de sacerdotes obedecia a�  fe� .

At 12:24 Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava.

At 19:20 Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia.

C. Por um lado, temos de permitir que Cristo como a semente de vida lance ra��zes profundas 
no solo do nosso coraça�o como a boa terra (Mt 13:23); por outro lado, no� s, como plantas 
vivas em Cristo, temos de lançar ra��zes profundas no solo do Cristo todo-inclusivo como a 
realidade da boa terra (Cl 2:6-7):

Mt 13:23 Mas o que foi semeado em boa terra, esse e�  o que ouve a palavra e a entende; esse 
certamente frutifica e produz, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta por um.

Cl 2:6 Portanto, como recebestes o Cristo, Jesus, o Senhor, andai Nele,

Cl 2:7 tendo sido arraigados e sendo edificados Nele, e sendo firmados na fe�  assim como 
fostes ensinados, transbordando em aço� es de graças.

1. A boa terra significa o bom coraça�o que na�o e�  endurecido pelo tra� fego mundano, ou 
seja, sem pecados ocultos e sem ansiedade do mundo e o engano das riquezas; 
precisamos diariamente permitir que o Senhor trate com essas coisas em nosso 
coraça�o para que possamos crescer com o crescimento de Deus - Cl 2:19.

Cl 2:19 E na�o retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, sendo ricamente suprido e 
entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de 
Deus

2. Porque fomos plantados em Cristo como a realidade da boa terra, temos de passar 
tempo absorvendo-O (especialmente no nosso tempo com Ele pela manha� ).

D. Enquanto o semeador semeava, algumas sementes ca��ram a�  beira do caminho, algumas 
em lugares pedregosos, algumas nos espinhos e algumas na boa terra; isso mostra quatro 
maneiras diferentes de o homem receber a palavra - Mt 13:4-8, 18-23:

Mt 13:4 E, ao semear, uma parte caiu a�  beira do caminho, e, vindo as aves, a devoraram.

Mt 13:5 Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde na�o havia muita terra, e logo brotou, 
visto na�o ser profunda a terra.

Mt 13:6 Saindo, pore�m, o sol, queimou-se; e, porque na�o tinha raiz, secou-se.

Mt 13:7 Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.

Mt 13:8 Outra, pore�m, caiu em boa terra e dava fruto: uma a cem, outra a sessenta e outra a 
trinta por um.

Mt 13:18 Ouvi, pois, vo� s a para�bola do semeador.

Mt 13:19 A todo o que ouve a palavra do reino e na�o a entende, vem o maligno e arrebata o que 
lhe foi semeado no coraça�o. Esse e�  o que foi semeado a�  beira do caminho.

Mt 13:20 E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse e�  o que ouve a palavra e 
imediatamente a recebe com alegria;

Mt 13:21 mas na�o tem raiz em si mesmo, antes e�  de pouca duraça�o; em lhe chegando afliça�o ou 
perseguiça�o por causa da palavra, logo tropeça.

Mt 13:22 E o que foi semeado entre os espinhos, esse e�  o que ouve a palavra, mas a ansiedade 
do mundo e o engano das riquezas sufocam inteiramente a palavra, e ela fica 
infrut��fera.

Mt 13:23 Mas o que foi semeado em boa terra, esse e�  o que ouve a palavra e a entende; esse 
certamente frutifica e produz, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta por um.

1. O Senhor Jesus nos diz que dentre essas diferentes condiço� es, uma sa�o os lugares 
pedregosos; ha�  pouca terra na superf��cie, mas por baixo ha�  pedras; quando a 
semente cai nesse tipo de solo, ela brota ra�pido, mas, assim que sai o sol, ela seca 
porque na�o tem raiz (vv. 5-6).

2. Que e�  uma raiz? E�  um crescimento que acontece sob o solo. Que sa�o as folhas? Sa�o o 
crescimento acima do solo.

3. Em outras palavras, as ra��zes sa�o a vida oculta, enquanto as folhas sa�o a vida 
manifestada; o problema com muitos crista�os e�  que, enquanto ha�  muita vida 
aparente, ha�  pouqu��ssima vida secreta; em outras palavras, ha�  uma care�ncia de vida 
oculta.



4. Se todas as suas experie�ncias forem manifestadas, enta�o, todo o seu crescimento e�  
para cima; na�o ha�  crescimento para baixo; se for esse o caso, voce�  e�  uma pessoa que 
tem apenas folhas, na�o tem raiz e esta�  em terreno superficial.

5. O crista�o que ostenta todas as suas virtudes perante o homem e que na�o tem nada 
no mais profundo do seu ser, na�o tem raiz; ele na�o sera�  capaz de levantar-se no dia 
do ju��zo e da tentaça�o; que Deus trabalhe em no� s para que lancemos ra��zes.

E. Precisamos de experie�ncias profundas de Cristo como as do apo� stolo Paulo - 2Co 12:1-4:
2Co 12:1 E�  necessa� rio gloriar-me, embora na�o convenha; mas passarei a� s viso� es e revelaçoes 

do Senhor.

2Co 12:2 Conheço um homem em Cristo que ha�  catorze anos (se no corpo, na�o sei, se fora do 
coro, na�o sei; Deus sabe) foi arrebatado ao terceiro ce�u.

2Co 12:3 E sei que tal homem (se no corpo ou fora do corpo, na�o sei; Deus sabe),

2Co 12:4 foi arrebatado ao Para��so e ouviu palavras indiz��veis, as quais na�o e�  permitido ao 
homem falar.

1. Paulo foi levado ao terceiro ce�u e ate�  o Para��so, mas ele na�o divulgou essa 
experie�ncia ate�  quatorze anos mais tarde; as ra��zes de Paulo eram profundas abaixo 
do solo.

2. Se queremos ter a obra de Paulo, precisamos ter as "ra��zes" de Paulo; se queremos 
ter a conduta exterior de Paulo, temos de ter a vida interior dele; se queremos ter o 
poder manifesto de Paulo, precisamos ter sua experie�ncia secreta.

3. Isso na�o significa que na�o devemos testificar, mas temos de perceber que muitas 
experie�ncias precisam ser escondidas - cf. 2Co 4:5.

2Co 4:5 Pois na�o pregamos a no� s mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a no� s 
mesmos como vossos escravos por causa de Jesus.

4. Na�o ter raiz e�  na�o ter nenhum tesouro Escondido; e�  na�o ter nenhuma vida oculta ou 
experie�ncias ocultas; e�  essencial que algumas das nossas experie�ncias permaneçam 
encobertas; revelar tudo e�  perder tudo - cf. Is 39:2-8.

Is 39:2 Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a 
prata, o ouro, as especiarias, os o� leos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se 
achava nos seus tesouros; nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo 
o seu dom��nio, que Ezequias na�o lhes mostrasse.

Is 39:3 Enta�o, Isa��as, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles 
homens disseram e donde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra 
long��nqua vieram a mim, da Babilo� nia.

Is 39:4 Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto 
ha�  em minha casa; coisa nenhuma ha�  nos meus tesouros que eu na�o lhes 
mostrasse.

Is 39:5 Enta�o, disse Isa��as a Ezequias: Ouve a palavra do SENHOR dos Exe�rcitos:

Is 39:6 Eis que vira�o dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que 
entesouraram teus pais ate�  ao dia de hoje, sera�  levado para a Babilo� nia; na�o 
ficara�  coisa alguma, disse o SENHOR.

Is 39:7 Dos teus pro� prios filhos, que tu gerares, tomara�o, para que sejam eunucos no 
pala� cio do rei da Babilo� nia.

Is 39:8 Enta�o, disse Ezequias a Isa��as: Boa e�  a palavra do SENHOR que disseste. Pois 
pensava: Havera�  paz e segurança em meus dias.

F. Qualquer segredo que temos com o Senhor deve ser preservado; somente se Ele mover-se 
em no� s, devemos revela� -lo; se Ele quer que compartilhemos alguma experie�ncia com um 
irma�o, na�o devemos rete� -la, pois isso seria violar uma lei dos membros do Corpo de 
Cristo, que e�  a lei da comunha�o:

1. Temos de aprender o que e�  o Corpo de Cristo e o que e�  o f luir de vida entre os 
membros; mas tambe�m temos de aprender a necessidade de guardar a parte 
escondida que temos perante o Senhor, as experie�ncias de Cristo que na�o sa�o 
conhecidas pelos outros.

2. Se a nossa vida na�o tem profundidade, nossa obra superficial somente afetara�  
outras vidas superficialmente; somente "um abismo chama outro abismo".



G. Uma vida espiritual pura e bela prove�m da comunha�o interior, oculta e ininterrupta com 
Deus; portanto, "ele florescera�  como o l��rio e lançara�  as suas ra��zes como o cedro do 
L��bano" (Os 14:5); esse tipo de vida e�  capaz de gerar muito fruto - Os 14:5-7.

Os 14:5 Serei para Israel como orvalho, ele florescera�  como o l��rio e lançara�  as suas ra��zes 
como o cedro do L��bano.

Os 14:5 Serei para Israel como orvalho, ele florescera�  como o l��rio e lançara�  as suas ra��zes 
como o cedro do L��bano.

Os 14:6 Estender-se-a�o os seus ramos, o seu esplendor sera�  como o da oliveira, e sua 
fragra�ncia, como a do L��bano.

Os 14:7 Os que se assentam de novo a�  sua sombra voltara�o; sera�o vivificados como o cereal e 
florescera�o como a vide; a sua fama sera�  como a do vinho do L��bano.

H. A fim de viver uma vida nas profundezas, e�  necessa� rio ter uma comunha�o direta e ��ntima 
com o Senhor; Ca�ntico dos Ca�nticos 4:12 diz: "Jardim fechado e�s tu, minha irma� , noiva 
minha, manancial recluso, fonte selada":

Ca�nticos 4:12

1. Neste ponto do seu progresso espiritual, a buscadora que ama o Senhor tornou-se 
um jardim para a satisfaça�o pessoal de Cristo.

2. Ela na�o e�  um jardim aberto, mas um jardim fechado; tudo que ela tem e�  para o 
deleite do seu Amado e para mais ningue�m.

3. Se os crentes de hoje se fechassem e selassem um pouco mais, a sua obra seria mais 
prevalecente.

4. Que o Senhor nos conceda graça e faça uma obra mais profunda em no� s por meio da 
cruz a fim de lançarmos ra��zes profundas e vivermos uma vida oculta nas 
profundezas para cumprir as exige�ncias de Deus e satisfazer o Seu coraça�o.


