
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

           
 

UM PRESENTE DE DEUS PARA AQUELES QUE O AMAM  
 

I CORINTIOS 2:9-12 
                                                                                                                                                                          
Todos nós gostamos de receber presentes. E quando ele vem bem empacotado, gera uma grande 
surpresa e como somos curiosos, queremos abrir logo para saber o que tem dentro. Aqui, Paulo nos 
fala de um presente de Deus que será algo inimaginável, que os nossos olhos nunca viram, nem os 
nossos ouvidos jamais ouviram algo tão bom que Deus tem para aqueles que o amam. Você saberia 
dizer o que é? 
                                                                                                                                                                              
I – DEUS NOS DEU A SUA PALAVRA  
      Na linguagem de João, “no princípio era o Verbo (Palavra), e o Verbo estava com Deus e o Verbo 
era Deus... e o Verbo se fez carne e habitou entre nós...” (João 1:1 e 14). Tudo foi criado pela 
Palavra, pelo Verbo de Deus! Quando Deus falou, tudo passou a existir (Gênesis 1). Deus nos deu 
essa Palavra que gera vida, que cria todas as coisas, por isso precisamos saber usar esse presente 
de Deus para atrair coisas boas e agradáveis, atrair vida e gerar tudo aquilo que deseja a nossa alma 
(Provérbios 18:20-21). O que tem saído da sua boca? Tem sido palavras de bênção ou não?  
      Deus nos deu a Sua Palavra não apenas escrita, a Bíblia, mas a Palavra, Verbo, Jesus, que veio 
como um presente de Deus. Você já aceitou esse presente de Deus na sua vida, no seu coração? 
                                                                                                                                                                     
II- DEUS NOS DEU O SEU ESPÍRITO 
     É impressionante sabermos que temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus. E esse 
Espírito Santo deseja entrar em nosso coração, em nossa vida, entrar em comunhão com o nosso 
espírito. Esse Espírito Santo vem para ser o nosso Consolador (João 14:16-17), Intercessor 
(Romanos 8:26), Orientador nas decisões que precisamos tomar e, principalmente, Ele vem habitar e 
estar conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Mas esse presente do Senhor só é 
para aqueles que amam a Deus, aqueles que se converterem a Jesus e O aceitarem como seu 
Salvador.  
    Só é de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus (Romanos 8:5-9). Você já orou pedindo 
para que o Espírito Santo entre em seu coração? 
                                                                                                                                                                          
III- DEUS NOS DEU O CÉU COMO MORADA ETERNA 
      Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios uma experiência que teve de arrebatamento 
espiritual, onde foi elevado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem 
não é lícito falar (II Coríntios 12:2-4). Já nessa primeira Carta aos Coríntios, Paulo fala de coisas que 
os olhos humanos nunca viram, nem os ouvidos ouviram algo tão impressionante a respeito daquele 
grande e maravilhoso presente de Deus para nós, uma grande surpresa que nos aguarda. É coisa 
muito boa o que Deus tem reservado para aqueles que O amam!  
    O grande presente de Deus, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e a nossa entrada 
no céu está ao nosso alcance por uma decisão: crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. 
                                                                                                                                                             
CONCLUSÃO: Estenda a sua mão para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles 
que O amam! Decida entregar a sua vida a Jesus! 
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