
 

Palavra e compartilhar 
Lição 2 | Intimidade com Deus | Onde estás?

E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? 
Gênesis 3:9 

Na célula anterior, vimos que antes do mundo existir, Deus já havia sonhado comigo e com você, e de 
uma forma muito especial nos formou, afim de que, pudéssemos nos relacionar com Ele no jardim da 
intimidade. 

Deus se encontrava com Adão na viração do dia. Entretanto, Adão e Eva  pecaram desobedecendo ao 
Senhor, ouviram a serpente que é satanás e comeram do fruto proibido. Assim o pecado entrou na na-
tureza humana e no mundo, conforme Romanos 5:12. Com isto, veio a separação do homem com 
Deus e a degradação da humanidade .

Ao desejar se encontrar com Adão após o pecado, Deus faz a seguinte  pergunta: - Adão onde 
estás? Esta é a primeira vez que Deus pergunta algo.

1 – O lugar de encontro estava vazio.
Adão e Eva fugiram, se esconderam, e é isso que o pecado faz, nos afasta e nos distanciamos 
da presença de Deus.

2 – Uma procura
Com certeza, Deus sabia onde eles estavam (Deus é Onisciente). Todavia, um dos objetivos  
do diabo, é fazer  de tudo para  que o homem não volte o seus olhos para o Senhor e não es-
cute a Sua doce voz. 

3 – Deus não desiste 
Deus não desiste de nós mesmo quando falhamos. Ele sempre está de braços abertos nos es-
perando através de um coração quebrantado e arrependido.

A propagação do Pecado e da Santidade
Pecado é como uma epidemia, se propaga facilmente. 
Santidade é uma iniciativa, um posicionamento, e uma inconformidade com aquilo que é erra-
do. É uma busca,  espontânea para conhecer a glória de Deus.

TODOS QUE TEM FOME E SEDE DE DEUS, INVOCAM O SEU NOME.
Em meio a total depravação e decadência da humanidade, existiram pessoas que voltaram 
seus olhos para o alto, desejando se relacionar com o Senhor, invocando a sua Presença e fa-
zendo a diferença em meio ao caos. 

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a in-
vocar o nome do Senhor.  
Gênesis 4:26

ENOS era neto de Adão e seu nome significa; Homem, humano, mortal. 
Isto era Profético – Pois homens mortais em toda terra e em todas as gerações buscariam ao 
Senhor.

OS ÍNTIMOS DE DEUS O AGRADAM
Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Eno-
que andou com Deus; e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5:22-24  
pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 
11:5 

Enoque - Deus tomou para si (arrebatado) – Enoque encheu os “olhos de Deus”  
Que dimensão de entrega e paixão por Deus que Enoque teve.

OS INTIMOS ATRAEM A ATENÇÃO DE DEUS E EXPERIMENTAM O LIVRAMENTO
Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações; Noé anda-
va com Deus. 
Gênesis 6:9 

Noé foi um homem justo, correto, integro e atraiu a atenção de Deus.

A  casa de Noé foi salva e através de sua vida, Deus deu continuidade a humanidade da terra.

O Senhor pergunta pra nós hoje: Onde Estás?

CONCLUSÃO
Quem é intimo do Senhor fará diferença em qualquer tempo e lugar, ele também, desfrutará 
das bençãos do Senhor de um forma especial.

PERGUNTAS 
1. Você deseja ser encontrado como íntimo de Deus em um mundo tão conturbado?
2. Você está disposto a levar outros a se relacionarem com o Senhor?


