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NÃO PODEMOS NOS ESCONDER DO SENHOR 

Provérbios 15.11 

 
1. Leitura: Salmo 91. 1-2 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 15.11 – Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas, 

em todos os tempos, em todos os lugares, até mesmo aquelas que são ocultas. 

Ninguém pode fugir da sua face nem esconder alguma coisa de seus olhos.  

  Ele sonda o coração das pessoas. Seus olhos penetram além do véu. 

Ele vê os segredos guardados a sete chaves. Penetra nas motivações mais 

secretas e inconfessas daqueles que tentam esconder seus pecados.  

  Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, 

como poderá alguém esconder dele os pensamentos? Até mesmo as 

sepulturas estão abertas diante de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos 

homens! 

  Deus é inescapável. Se tentarmos fugir de sua presença, colocando 

nosso ninho entre as estrelas, ele estará lá. Se descermos ao abismo e 

chegarmos ao fundo dos mares, ele também estará lá. Para ele, luz e trevas 

são a mesma coisa. 

  Não é sensato continuar fugindo de Deus para ocultar nossos pecados. 

Ao contrário, precisamos nos voltar para ele, rogando: “Sonda-me, ó Deus [...] 

e conhece os meus pensamentos” (SI 139.23). O que precisamos fazer não é 

fugir de Deus por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa de Deus. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Examinem-se a si mesmos (1Co 11.28), olhem com sinceridade para seu 

coração, para suas atitudes e o que motiva sua vida hoje. Peça perdão a 

Deus caso haja algo que não seja para glorificá-lo; 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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• Não há pecados, mais obscuros que sejam, que possamos esconder de 

Deus. Arrependa-se e peça misericórdia de Deus, somente o nosso 

Senhor, através do Espírito Santo, pode tratá-lo; 

• Ensine aos seus filhos a verdade da onipresença, onisciência e 

onipotência do Deus vivo, mostre-os que eles podem até conseguir 

esconder algo de sua própria família, mas de Deus nada ficará encoberto. 

Portanto, a mentira, a desonra e a desobediência não devem ser o 

posicionamento que rege a vida de nossos filhos. 

 

Ore por missões – BRUNEI 

Lily* é líder de uma igreja local em Brunei e testemunhou o impacto da 

desunião da liderança. Ore por Lily e sua comunidade, para que haja perdão, 

unidade e cooperação. 


