
As Marcas de Um Encontro com Deus

Mateus 7.13-21

13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e 
espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 

que entram por ela; 14 e porque estreita é a porta, e apertado o 
caminho que conduz à vida, e poucos são os que a 

encontram. 15 Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós 
disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos 

devoradores. 16 Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, 
porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? 17 
Assim, toda árvore boa produz bons frutos; porém a árvore 

má produz frutos maus.18 Uma árvore boa não pode dar maus 
frutos; nem uma árvore má dar frutos bons. 19 Toda árvore 
que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. 20 
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21 Nem todo o 

que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas 
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.

Quando alguém encontra-se verdadeiramente com o Deus Vivo, o 
Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fica marcado para sempre, 
porque existem sinais e existem frutos desse encontro sublime.

Os sinais são as consequências imediatas desse encontro. 

Já os frutos são as consequências que surgirão ao longo de uma 
nova vida com Cristo. 

O que precisamos entender é que, tanto os sinais como os frutos de 
um encontro com Deus, devemos cultivá-los, até que se 
estabeleçam para sempre em nós. 

Porém, podemos, também, escolher abafá-los até que sumam de 
vez.

No entanto, temos um aliado poderoso para cultivar os sinais e 
os frutos da presença de Deus: O Espírito Santo! Ele tem que 
ter total liberdade em nosso coração. 

- O Espírito Santo é quem nos ensina o bom cultivo.
- O Espírito Santo é quem nos ensina o que é praga e erva daninha.
- O Espírito Santo é quem faz brotar a Palavra de Deus semeada 
em nosso coração.
- O Espírito Santo é quem trabalha duro em nossa vida a fim de 
sermos terra sempre fértil.



- O Espírito Santo é quem nos chama, nos capacita e nos mantém 
de pé.

01 - Os sinais de um encontro com Deus: 

Esses sinais são visíveis e ocorrem naturalmente.

Constrangimento – Lc 5.8 - Vendo isso Simão Pedro, prostrou-
se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, 
porque sou um homem pecador.

Nos sentimos totalmente inadequados na Presença de Deus e dos 
santos.

Arrependimento – Lc 19.8,9 - Zaqueu, porém, levantando-se, 
disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade 
dos meus bens; e se em alguma coisa tenho defraudado 
alguém, eu lho restituo quadruplicado.
9 Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto 
também este é filho de Abraão.

Entendemos que para nos sentirmos adequados temos que mudar 
radicalmente de vida.

Humildade – Rm 1.14-16 - Eu sou devedor, tanto a gregos como 
a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.15 De modo que, 
quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho 
também a vós que estais em Roma.16 Porque não me 
envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para 
salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também 
do grego.

Passamos a enxergar e a entender que os outros também têm 
valor. Que a vida não gira só ao nosso redor.

Liberdade – Mc 5.18-20 - E, entrando ele no barco, rogava-lhe o 
que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele.19 
Jesus, porém, não lho permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua 
casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e 
como teve misericórdia de ti.20 Ele se retirou, pois, e 
começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera 
Jesus; e todos se admiravam.

Sai todo o peso do pecado e da acusação. Nos sentimos livres e 
motivados para fazer a obra de Deus.



02 - Os frutos de um encontro com Deus:

São frutos que brotam naturalmente na vida de quem permanece 
encontrando-se com Deus.

Salvação – Ficamos firmados na pessoa de nosso Senhor Jesus 
Cristo e na Palavra de Deus. At 16.30,31 -  ...e tirando-os para 
fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me 
salvar? 31 Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás 
salvo, tu e tua casa.

Sl 119.165,166 - Muita paz têm os que amam a tua lei, e não há 
nada que os faça tropeçar. 166 Espero, Senhor, na tua 
salvação, e cumpro os teus mandamentos.

Fé – Nasce uma convicção sobrenatural que nos leva a enfrentar 
qualquer situação, em o nome de Jesus. Hb 11.1,2 - Ora, a fé é o 
firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das 
coisas que não se vêem.2 Porque por ela os antigos 
alcançaram bom testemunho.

Gl 5.5 - Nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a 
esperança da justiça que provém da fé.

Santidade – É o desejo constante, incessante e estarmos com o 
Senhor, para sabermos o que Ele pensa, o que Ele quer, como Ele 
faz...queremos estar somente onde Ele estiver. Jo 20.15-18 - 
Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem 
procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: 
Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o 
levarei.16 Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, virando-se, disse-lhe em 
hebraico: Raboni!-que quer dizer, Mestre.17 Disse-lhe Jesus: 
Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai; mas vai a 
meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso 
Pai, meu Deus e vosso Deus.18 E foi Maria Madalena anunciar 
aos discípulos: Vi o Senhor! E que ele lhe dissera estas 
coisas.

Serviço – Queremos fazer a mesma obra que Ele faz: Salvar 
pessoas do inferno (evangelizar, consolidar, discipular, treinar e 
enviar). At 18.19-23 - Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, 
despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele 
Priscila e Áqüila, havendo rapado a cabeça em Cencréia, 
porque tinha voto.19 E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os 
deixou; e tendo entrado na sinagoga, discutia com os 
judeus.20 Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, 
mas ele não anuiu,21 antes se despediu deles, dizendo: Se 
Deus quiser, de novo voltarei a vós; e navegou de Éfeso.22 



Tendo chegado a Cesaréia, subiu a Jerusalém e saudou a 
igreja, e desceu a Antioquia.23 E, tendo demorado ali algum 
tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da 
Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos.

Gratidão – Reconhecemos que se não fosse por Cristo não 
seríamos quem somos: Filhos de Deus – Sacerdócio santo e 
separados para Deus – Embaixadores do Reino de Deus. 

É essa gratidão que nos leva a ser dizimistas e ofertantes, fieis 
investidores na obra de Deus. At 4.34-37 - Pois não havia entre 
eles necessitado algum; porque todos os que possuíam terras 
ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o 
depositavam aos pés dos apóstolos. 35 E se repartia a 
qualquer um que tivesse necessidade.36 então José, 
cognominado pelos apóstolos Barnabé (que quer dizer, filho 
de consolação), levita, natural de Chipre,37 possuindo um 
campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos 
apóstolos.

Amor – É o amor que nos impulsiona a ir atrás das pessoas 
perdidas, a sair do conforto, do comodismo, a enfrentar demônios.

É o amor que nos faz superar tudo: ingratidão, calúnias, 
perseguições, rebelião, traição, ódio, mágoas, amarguras, 
angústias, decepções, etc... É por amor que perdoamos. 
Lc 10.1-3; 17 - Depois disso designou o Senhor outros setenta, 
e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades 
e lugares aonde ele havia de ir. 2 E dizia-lhes: Na verdade, a 
seara é grande, mas os trabalhadores são poucos; rogai, pois, 
ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua 
seara. 3 Ide; eis que vos envio como cordeiros ao meio de 
lobos.

17 Voltaram depois os setenta com alegria, dizendo: Senhor, 
em teu nome, até os demônios se nos submetem. 

Alegria – É um estado de espírito, não importando em que 
circunstâncias nos encontremos. Temos sempre uma palavra de 
motivação, de conforto, de fé e de esperança... At 5.40,41 - 
Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, 
açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de 
Jesus, e os soltaram. 41 Retiraram-se pois da presença do 
sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de 
sofrer afronta pelo nome de Jesus.
 



Conclusão:

O mundo e as trevas lutarão com todas as forças e todas as armas 
para anular os sinais e os frutos do encontro que tivermos com o 
nosso Deus. Todavia, maior é o que está em nós!

Quero desafiar você que tem deixado esses sinais e essas marcas 
sumirem da sua vida, a renovar a sua aliança com Deus, a dar total 
liberdade ao Espírito Santo.

Seja livre! Seja frutífero(a)! Viva para a glória de Deus!


