
MINHA FAMÍLIA NA PRESENÇA DE DEUS 

TEXTO: 1 Crônicas 13.1-14 

E teve Davi conselho com os capitães dos milhares, e dos centos, e com todos os príncipes; e disse Davi a 

toda a congregação de Israel: Se bem vos parece e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa 

mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas 

com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco; e tornemos a trazer para nós a 

arca do nosso Deus; porque não a buscamos nos dias de Saul. Então, disse toda a congregação que assim 

se fizesse; porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel 

desde Sior do Egito até chegar a Hamate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E, então, Davi, com 

todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, 

o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre 

um carro novo, da casa de Abinadabe; e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se 

perante Deus, com toda a sua força; em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com 

címbalos, e com trombetas. E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão, para segurar a arca, porque 

os bois tropeçavam. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca; 

e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá; 

pelo que chamou àquele lugar Perez-Uzá, até ao dia de hoje. E, naquele dia, temeu Davi ao Senhor, dizendo: 

Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à Cidade de Davi; porém a fez 

retirar à casa de Obede-Edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obede-Edom, três 

meses em sua casa; e o Senhor abençoou a casa de Obede-Edom e tudo quanto tinha. 

DESENVOLVIMENTO: 

A arca de Deus simbolizava no AT a aliança que Deus tinha com seu povo. Essa arca simbolizava que,  onde 

ela estava, a presença de Deus também estava. Neste texto Obede Edom experimentou coisas maravilhosas 

em sua casa por causa da presença real de Deus representada pela arca.  

Quando pensamos em família, como cristãos, queremos e precisamos da presença de Deus em nosso Lar. 

Não a arca como objeto, mas a Presença real de Deus através de Jesus. Porque a aliança que Deus tem com 

o seu povo hoje é o próprio Cristo. 

E quando a presença de Jesus é evidenciada em nosso lar coisas maravilhosas acontecem. Não importa a 

situação que o seu lar esteja passando nesses dias, precisamos crer que a presença de Jesus é e sempre 

será a solução.  

Que lições podemos tirar de algumas famílias da Bíblia que buscaram a presença de Deus para suas casas? 

 



O QUE ACONTECE QUANDO A MINHA FAMÍLIA ESTÁ NA PRESENÇA DE DEUS? 

1- A PRESENÇA DE DEUS TRAZ FORÇA E CAPACIDADE PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 

1 Crônicas 26:8 “Todos estes foram dos filhos de Obede-Edom; eles e seus filhos e irmãos, homens capazes 

e de força para o serviço, eram sessenta e dois, de Obede-Edom.” 

Obede Edom, foi abençoado com a Arca de Deus em sua casa. Os seus filhos foram exemplos disso. Diz o 

texto que: Seus filhos eram CAPAZES, ou seja, tinham conhecimento, sabedoria, inteligência nas decisões, 

respeitavam seus pais. Tudo por conta da Presença de Deus. Seus filhos também eram FORTES: Ser forte 

hoje significa muito mais do que força física. Significa ser forte emocionalmente, forte espiritualmente, ter 

relacionamentos fortes. 

 Em que áreas a sua família precisa ser fortalecida? 

 Para você, como a presença de Deus pode capacitar a sua família? 

Josué 1.9 “Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor 

teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” 

 

2- A PRESENÇA DE DEUS NÃO DEIXA A ALEGRIA E O CONTENTAMENTO ACABAREM 

João 2.3 “E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho.” 

Nas bodas de Caná da Galiléia, eles estavam fazendo coisas normais da vida (Casando, festejando, se 

alegrando), e de repente algo inesperado acontece, o vinho acaba. Quantas famílias, vivem a alegria dos 

primeiros anos de casamento como se nada pudesse acontecer, e com o tempo vem a rotina, a falta de 

cuidado, e sem que eles menos percebam, a alegria acaba, a festa acaba, o contentamento acaba. E como 

é triste quando isso acontece. Nesta família que estava se iniciando, sem que eles menos percebessem o 

vinho acaba, ou seja, era questão de tempo para toda aquela alegria também ir embora. Mas a diferença é 

que Jesus foi convidado para aquela casa. 

 Em algum momento faltou alegria e contentamento na sua casa? 

 Em que área da sua família a alegria precisa ser restaurada? 

Habacuque 3.17-19 “Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda que decepcione 

o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam 

arrebatadas, e nos currais não haja gado;18 Todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha 

salvação.19 O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre 

as minhas alturas...” 



 

3- A PRESENÇA DE DEUS RESSUCITA A VIDA NO SEU LAR 

João 11:25 “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 

viverá;” 

Lázaro tinha morrido, e junto com ele os sonhos e a esperança de suas irmãs: Marta e Maria. Lázaro era: A 

figura de Pai. O irmão amado, o Provedor, A Esperança de dias melhores. Diante desse acontecimento 

Marta e Maria mandam chamar Jesus. E Jesus restaura a vida de Lázaro, trazendo de volta a vida naquele 

lar. 

 O que morreu no seu lar e precisa ser restaurado pela presença de Jesus? 

 Que família você conhece que precisa ser restaurada pela presença de Deus?  

 Ore agora pela sua família e por aquela família que você conhece que precisa muito de intervenção 

da presença de Deus. 

Jó 14:7-9 “Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os 

seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, Ao cheiro das águas brotará, 

e dará ramos como uma planta.” 

CONCLUSÃO: 

Depois que a arca ficou na casa de Obede Edom, ele nunca mais foi o mesmo. Sua família nunca mais foi a 

mesma. A arca ficou na casa dele por apenas 3 meses e tudo o que ele tinha foi abençoado. Hoje você e 

sua família tem a oportunidade de estar com a presença de Deus por toda a vida. 

 

 

 


