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Num Momento Presente, e Agora
Nenhuma Presença?
Joseph R. Nally
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

É possível Deus retirar de um cristão verdadeiro todo sentido de Sua
presença?
Resposta:
Para o verdadeiro cristão, é essencial enfatizar ao responder essa
questão que Deus está SEMPRE presente (Sl. 46:1; Atos 17:26-27).
Ele está perto o suficiente para nos ver:
“Os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os
maus e os bons” (Pv. 15:3).
“E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo
contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos
daquele a quem temos de prestar contas” (Hb. 4:13).
Ele está perto o suficiente para nos ouvir:
“Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus
ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor
está contra aqueles que praticam males” (1Pe. 3:12).
“Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei
enquanto eu viver”(Sl. 116:2).
Ele está perto o suficiente para simpatizar com todas as nossas
necessidades:
“Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecerse das nossas fraquezas; antes, foi ele tentado em todas as coisas,
à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos
misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna” (Hb. 4:15-16).
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Ele está perto o suficiente para andar conosco “pelo vale da sombra da
morte”.
Quando Estevão foi morto, o Senhor estava perto o suficiente para
Estevão vê-lo, falar com ele e dizer: “Senhor Jesus, recebe o meu espírito!”
(Atos 7:56-60).
O Senhor está mais perto de nós do que qualquer pessoa na terra. Se
pertencemos a ele, eis o que prometeu:
“De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei”
(Hb. 13:5).
“O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende os
braços eternos; ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse:
Destrói-o” (Dt. 33:27).
Poderíamos continuar, mas creio que o ponto está claro que para o
verdadeiro cristão Deus está SEMPRE PERTO, numa variedade de formas.
Contudo, é possível para o verdadeiro cristão entristecer o Espírito Santo (Ef.
4:3) e assim apagar (1Ts. 5:19) sua presença imediata, perdendo a alegria de
sua presença (Sl. 51:11). Alguns indivíduos usam incorretamente o versículo
precedente (Sl. 51:11) para insistir que Deus pode remover totalmente o
Espírito Santo de um cristão verdadeiro. Contudo, Davi falava aqui da unção
e habilidades do Espírito Santo que ele tinha recebido como rei de Israel, não
da presença habitadora do Espírito. Ele pediu para que Deus não tirasse seu
reino dele, como tinha tirado de Saul, e que não removesse o dom especial
que Davi tinha recebido e que o capacitava a liderar eficazmente.

Fonte: http://thirdmill.org/

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9)
www.monergismo.com

