
CRESÇA 2
Aprenda a Como 
Crescer Espiritualmente

Cresça 2 – Aprenda a Como Crescer Espiritualmente 

•	  Nesse curso conheceremos as disciplinas espirituais que levam um cristão a 
se tornar forte e maduro na fé.



AULA 4
Entrando na Presença de Deus

Aula 4: Entrando na Presença de Deus 

Introdução 

1Crônicas 17:16 Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do 
Senhor.


•	 Essa frase é um dos melhores exemplos de pura adoração encontrado na 
Bíblia.



1Crônicas 17

Exercício: 

Leia o texto de 1Crônicas 17:1-27 O rei Davi já morava em seu palácio quando, 
certo dia, disse ao profeta Natã: “Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, 
enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda”.

Natã respondeu a Davi: “Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo”.

E naquela mesma noite Deus falou a Natã:

“Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir 
uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em 
que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para 
outro. Por onde tenho acompanhado todo o Israel, alguma vez perguntei a algum 
líder deles, que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um 
templo de cedro?

“Agora pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei 
das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, 
o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os 
seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da 
terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que 
tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais 
os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei 
juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba 
também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida 
chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus 
filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um 
templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele 
será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder 
do meu povo e do meu reino para sempre; seu reinado será estabelecido para 
sempre”.

E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado.

Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor, e orou:

“Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses a 



a Deus
Adorando

Pergunta: O que é adoração? 

Adorando a Deus 

•	 Adoração é a resposta natural de um coração agradecido.


•	 É simplesmente reconhecer quem Deus é, e o que ele fez.


•	 A adoração não está limitada ao culto da igreja.


•	 Não há melhor lugar para expressar gratidão a Deus do que no quarto de 
escuta, pois ali estão apenas você e Deus.



O significado
da adoração

O Significado da Adoração 

•	 A palavra para adoração no Antigo Testamento significa literalmente prostrar-
se no chão.


•	  Muitas das palavras que se referem à adoração a Deus representam atos 
físicos: deitado e prostrado com o rosto em terra, ajoelhado, em pé, batendo 
palmas, levantando as mãos, dançando, erguendo a cabeça ou inclinando-a em 
reverência.


•	  No Novo Testamento, o significado da palavra adoração é ainda mais íntimo. 
Significa, literalmente, “beijar”.



no quarto de escuta
Adoracão

Adoração no Quarto de Escuta 

•	  Para adorar no quarto de escuta, você pode cantar a sua música de louvor 
favorita, aguardar em silêncio, ou ainda ler um salmo de louvor.


•	  A adoração no quarto de escuta é uma questão do coração. Não permita 
que se torne mera obrigação.



Apocalipse 4:8-11

Exercício (p.52, modificado): 

Leia Apocalipse 4:8-11 Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto 
ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: “Santo, santo, 
santo é o Senhor, o Deus todo-poderoso, que era, que é e que há de vir”. Toda vez 
que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no 
trono e que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram diante 
daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o 
sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, e dizem: “Tu, Senhor e Deus 
nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as 
coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas”.


•	  De acordo com esses versículos, como você descreveria o que está 
acontecendo nos céus?


•	 Como a adoração descrita nesse texto te inspira a adorar a Deus aqui na 
terra?


Memorize: Salmo 95:6 Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do 
Senhor, o nosso Criador.



Apresentação do vídeo 

•	 Vamos adorar?


(próximo slide) 
Vídeo Eu vou construir - Juliano Son



Vídeo Eu vou construir - Juliano Son 8min



Confissão

Confissão 

•	  Além da adoração, algo muito importante a ser feito no quarto de escuta é a 
confissão.


Perguntas (p.53, modificado): 

•	 O que é a confissão?


•	 Por que é tão importante fazer da confissão de pecados algo regular?



“
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
prova-me, e conhece as minhas inquietações. 
Vê se em minha conduta há algo que te ofende, 
e dirige-me pelo caminho eterno.

-Salmo 139:23-24

Nossa oração constante no quarto de escuta deve ser a oração do rei Davi. 

Salmo 139:23-24 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e 
conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e 
dirige-me pelo caminho eterno.


Perguntas: 

•	 Quantos e quais os pedidos que Davi fez a Deus? Qual o significado desses 
pedidos?


•	 Como você poderia aplicar esses pedidas em sua prática de confissão?



sem impedimentos
Comunhão

Comunhão sem impedimentos 

•	 É inegável o valor que cultos e retiros tem para a vida cristã.


•	  Contudo, para permanecermos libertos, precisamos buscar a Deus 
diariamente, confessando todo e qualquer pecado recorrente.



“
Se afirmarmos que estamos sem pecado, 
enganamos a nós mesmo, e a verdade não está 
em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que 
não temos cometido pecado, fazemos de Deus 
um mentiroso, e a sua palavra não está em nós.

-1João 1:8-10

1João 1:8-10 Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmo, 
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se 
afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a 
sua palavra não está em nós.



Permaneça
limpo

Permaneça Limpo 

•	  Nos tempos bíblicos, ruas empoeiradas e sejas eram comuns. Como todos 
usavam sandálias, por mais que alguém procurasse manter seus pés limpos, era 
natural que a sujeira e o pó das estradas romanas grudassem nos pés. Lavar os 
pés não era um ritual religioso; era uma necessidade prática.


•	  Mesmo como cristãos maduros, inconscientemente, ao maus hábitos e 
pensamentos errados grudam em nós. O mundo, a carne e o diabo escondem-se 
nos lugares mais inesperados. Você mal consegue assistir à TV, ouvir rádio, dirigir 
pela estada ou por acaso ouvir uma conversa, sem presenciar ou ouvir 
comportamentos descrentes. Por isso, nos limparmos constantemente, pela 
confissão, é algo fundamental.



Salmo 151

Dinâmica Salmo 151 

•	 Peça para alguém ler o Salmo 151.


•	 Não existe Salmo 151 na Bíblia hebraica, nem na Bíblia evangélica.


•	 Construa você mesmo um novo salmo para Deus, um “Salmo 151” usando 
os conceitos que aprendeu nessa aula.


•	 Dê um tempo para a turma escrever e, ao final, dê oportunidade para alguns 
lerem o salmo que fizeram.



Oracão

Exercício (p.55): 

Separe um tempo agora e ore seguindo os passos abaixo, para descobrir se 
existe alguma área da sua vida na qual Deus quer libertá-lo. 

•	  Peça a Deus para que ele revele áreas de pecado escondido.


•	  Reconheça o seu pecado perante Deus.


•	  Confesse o seu pecado.


•	 Experimente a purificação e renovação dadas por Deus.



Apresentação do vídeo 

•	 Como ter um estilo de vida de adoração?


(próximo slide) 
Vídeo Ele é o tesouro



Vídeo Ele é o tesouro 3min



AULA 4
Entrando na Presença de Deus

Aula 4: Entrando na Presença de Deus 

Pontos Principais 

•	  No Antigo Testamento, a palavra usada para adoração significa prostrar-se 
diante de Deus; no Novo Testamento, a palavra para adoração significa, 
literalmente, “beijar”.


•	  Adoração no quarto de escuta é o ato de expressar louvor, gratidão e 
devoção àquele que amamos.


•	  Confissão diária é o caminho para manter a comunhão e o relacionamento 
com Deus.


