
Sede Pela Presença de Deus 
 

Salmo 63.1,2 
 

Ó Eterno, Tu é o meu Deus e a Ti eu busco dia e noite; a 
minha alma tem sede de Ti! Todo o meu ser anela pelo 

refrigério da Tua presença. 
Recordo-me dos dias em que te comtemplei no santuário, 

para me embeber do teu poder e da tua glória. 
 

Todo avivamento genuíno que já aconteceu em todas as épocas 
ou que esteja acontecendo na Igreja do Senhor Jesus Cristo nos 
dias de hoje, foi precedido por sede desesperada pela presença 
de Deus. 

 
E esta sede genuína por Deus começa quando decidimos cumprir 
a Sua vontade em todas as áreas de nossa vida.  

 
Isso, porque reconhecemos nossos pecados, nossas impurezas, 
nossas imperfeições e passamos a sentir repulsa por nossa velha 
natureza. Então, brota de nosso coração o sincero 
arrependimento. O desejo de mudar totalmente para padrão de 
Deus.  

 
É aí que descobrimos que não somos capazes de fazê-lo e nos 
sentimos inadequados, impotentes, incapazes. 

 
Todavia, o Espírito Santo, que habita em todos aqueles que 
confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nos 
revela que Deus está com os Seus ouvidos bem atentos nos céus, 
pronto para ouvir os gemidos de desespero, as orações de 
confissão e todo clamor de homens e mulheres quebrantados. 
 
Este Salmo proclama duas grandes revelações sobre essa 
sede genuína por Deus: 
 

1. “...Tu és o meu Deus..”  Para que essa sede cresça e se 
torne real, precisamos deixar de ter outros deuses, outros 
desejos maiores que esta sede. Devemos desejar somente 
ao Deus Vivo. E somente Jesus Cristo pode nos levar a esse 
nível entendimento. É preciso que Jesus seja o único Senhor 
sobre nós. Tudo começa com a salvação. 
 

2. “...todo o meu ser anela pela Tua presença...”  Para quê 
desejamos a presença do Senhor? Para “usá-lo e depois 
guarda-lo para mais tarde?” 



Devemos desejar a presença de Deus para andarmos diante 

dEle como súditos andam diante do seu rei: Com reverência, 

com alegria, com humildade e prontos para servi-lo. 

O mais extraordinário de tudo isso é que o nosso Deus, como Pai 
leal e misericordioso, tem prazer em satisfazer essa sede genuína. 
 
Porém existe um caminho que nos leva à presença de Deus. São 
pedras que precisam ser trilhadas, sem pularmos nenhuma delas, 
porque fazem parte de um processo irreversível. 
 
01. Temos que ter sede e amar a Palavra de Deus  Sl 119.20 – 
A minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças em 
todo o tempo. 
 
É a Palavra que nos revela os planos, a vontade, a personalidade 
e o amor de Deus. 
 
É pela Palavra que revelação dos caminhos a serem tomados em 
cada área de nossa vida (casamento, família, relacionamentos, 
trabalho, finanças, saúde, usos e costumes, etc..). 
 
A Palavra escrita (Logos) abre o nosso coração para a Palavra 
inspirada de Deus (Rhema). Não existe Rhema sem Logos. 
 
 
02. Temos que ter sede por Santidade  Jo 17.14-17 - Eu lhes 
dei a tua palavra; e o mundo os odiou, porque não são do 
mundo, assim como eu não sou do mundo.15 Não rogo que 
os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno.16 Eles 
não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.17 
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 
 
Santidade é o resultado natural e espontâneo na vida de quem 
ama, honra e cumpre a Palavra de Deus. 
 
O nosso coração é como uma lavoura. A semente de Deus precisa 
ser plantada e para que seus frutos vinguem, ervas daninhas 
precisam ser arrancadas, constantemente. Isso é santificação. 
 
Sem santidade ninguém pode ver a presença de Deus Hb 12.12-
16 Portanto levantai as mãos cansadas, e os joelhos vacilantes,13 
e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é 
manco não se desvie, antes seja curado.14 Segui a paz com 
todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,15 
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de 
que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela 
muitos se contaminem;16 e ninguém seja devasso, ou profano 



como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de 
primogenitura. 
 
Na Palavra de Deus estão as sementes da santificação. 
 
03. Temos que ter sede pelo Espírito Santo de Deus  At 1.6-8 
Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, 
dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a 
Israel?7 Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os 
tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria 
autoridade.8 Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o 
Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins 
da terra. 
 
O Espírito Santo é quem trabalha no nosso coração para que 
sejamos terra fértil e a Palavra dê fruto para Deus. 
 
É o Espírito Santo o agricultor que faz a Palavra crescer e se 
multiplicar em nossa vida, ao ponto de alcançarmos outras 
pessoas. 
 
É o Espírito Santo que, primeiro nos leva ao arrependimento e ao 
desejo de santidade, para depois disso, nos conceder os dons 
para servirmos na obra. 
 
É o Espírito Santo que nos impulsiona à oração constante e 
frutífera. Segunda a vontade de Deus. É Ele quem geme por nós 
quando não conseguimos orar. 
 
Conclusão: 
 
Ame a Palavra de Deus, ande em santidade e seja guiado pelo 
Espírito Santo e a sede pela presença de Deus brotará e se 
transformará em avivamento genuíno. 


