Um Lugar Secreto
Texto Base: Êxodo 33.7-11
“Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento; ele a
chamava de Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à
tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se
levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele
entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e
ficava a entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o
povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam
adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava
com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés
voltava ao acampamento; mas Josué, filho de Num, que lhe servia como
auxiliar, não se afastava da tenda.”.
Introdução
A vida é competitiva, nos apresenta desafios. Em tudo o que fazemos se
desejarmos fazer bem feito, devemos passar a maior parte do tempo nos
preparando. Numa certa vez conheci um baterista profissional, veterano,
chamado Márcio. Fiquei impressionado com a facilidade que ele tocava e
perguntei qual o segredo de tamanha agilidade. Ele me respondeu que
chegava a passar até 8 horas diárias, estudando o seu instrumento. Assim
também foi com Zeuzinho, um garoto de 11 anos que convivi um bom tempo,
onde a 9 anos atrás ele não sabia se quer afinar sua guitarra. Por várias vezes
colocava-mos ele para tocar no ministério de louvor da igreja onde
congregava-mos juntos, e a música terminava sem a guitarra estar afinada.
Ele foi morar em outro estado com sua família e recentemente tivemos
contato. Perguntei se ainda insistia em tocar guitarra e para minha surpresa,
ele falou que por várias vezes vinha tocando com Ademar de Campos, um dos
grandes renomados ministros de louvor da nossa nação. Zeuzinho insistiu,
teve tempos em que chegou a estudar 16 horas diárias, tamanha era a sua
cede em conhecer seu instrumento. Em muitas vezes chegou a dormir com a
guitarra, perdia a fome, as horas passavam e ele se deliciava dentro do seu
quarto, ali era o seu LUGAR SECRETO.
O que é um lugar secreto? Pra que serve um lugar secreto? Sempre que
pensamos em fazer algo, seja bom ou mal, e não queremos que as pessoas
nos vejam, criamos inconscientemente um lugar secreto.
Em Mateus 6.6, Jesus já impulsionava os discípulos a buscar um lugar secreto,
dizendo: “Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai,
que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará.”.
Jesus também tinha seus lugares secretos, onde não eram quartos, não
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tinham paredes, mas a Bíblia por várias vezes diz que Jesus se retirava
sozinho para orar.
Lembro que trabalhei numa empresa chamada Display onde na hora do almoço
eu saia com alguns amigos e almoçávamos em um restaurante aqui em frente
que se chamava One Way. Foi lá que conheci o Pr. Harry, quando eu estava na
fila conversando com um amigo sobre as maravilhas de Deus, ele olhou e disse
“Essas conversas de fogo muito me agradam”. Eu procurava comer rápido,
pois queria ter tempo de voltar para a empresa, abrir a sala, ligar a luz e
mergulhar na palavra. Ali foi o meu lugar secreto por aproximadamente dois
anos. A glória de Deus me enchia naquele lugar, as lágrimas corriam na minha
face, a palavra viva e eficaz enchia o meu coração e eu transbordava de Deus.
De vez em quando o telefone tocava e era o dono da empresa, Sr. Manoel
Botelho, homem de Deus. Ao chegar em sua sala, por várias vezes ele rasgou
e compartilhamos da palavra de Deus. Éramos novos na fé, mas mesmo assim
a presença e o refrigério do Pai abundavam naquele lugar. Aaaaaa, que
saudades do meu lugar secreto!!!
A Bíblia nos mostra em Êxodo 24 que Deus chama Moisés a subir ao Monte
Sinai, um lugar secreto, onde ele daria 10 mandamentos a Moisés. No capítulo
25 Deus disse a Moisés para pedir ofertas para a construção daquilo que seria
o seu lugar de habitação no meio do povo, o que mais tarde veio a ser
chamado de Tabernáculo. Êxodo 25.8 diz: “E me farão um santuário e
habitarei no meio deles”. – Ex.25.8
Durante 40 dias e quarenta noites, Moisés esteve no monte recebendo
instruções de Deus de como guiar o povo e erguer o Tabernáculo. O povo,
cansado de esperar se rebelou contra Deus, pedindo a Arão, irmão de Moisés
que este lhe fizesse deuses, pois já tinham perdido as esperanças de que
Moisés estivesse vivo todo aquele tempo. Deus mandou Moisés descer do
monte, pois o povo estava em pecado, se embriagavam, dançavam, se
prostituíam, afrontavam o Senhor, seguiam vícios e adoravam outros deuses.
Ao descer do monte, Moisés demonstrando os sentimentos de tristeza e ira,
quebrou as tábuas dos mandamentos, destruiu o bezerro de ouro que tinham
feito para adorar e por último desafio o povo perguntando: “Quem é do Senhor
venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi.”.
Aí chegamos ao capítulo 33 que inicia dizendo que Deus não iria mais andar
com o povo, pois era um povo de coração duro. Como sinal disso Moisés
construiu uma tenda fora do acampamento dos israelitas, a qual chamou de
Tenda do Encontro. Era um lugar onde pela misericórdia, Deus ainda falava
ao povo e todo aquele que queria buscar o Senhor, ia à tenda. A presença de
Deus não estava mais no meio do povo, pois o povo havia expulsado Deus com
suas mazelas e pecados. Era preciso reconstruir um relacionamanto com o Pai,
antes mesmo de prosseguir viagem.
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A Bíblia diz que tamanha era a ira de Deus que o próprio Deus disse que
mandaria um anjo com o povo, pois se ele mesmo fosse os destruiria no
caminho. Moisés rogou a presença de Deus dizendo:
“Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me
faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus
olhos; e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: Irá a minha presença
contigo para te fazer descansar. Então, disse-lhe: Se a Tua presença não for
conosco, não nos faça subir daqui”. – Êx.33.13-15.
O povo estava no deserto e o pior, sem a presença de Deus. Era preciso
reconstruir uma caminhada, pois sem Deus no deserto, não haveria sustento
nem muito menos mananciais de águas vivas.
• Deus está no teu deserto?
• De que forma você tem se relacionado com Ele?
• Há quanto tempo você está na igreja e ao mesmo tempo anda
distante de Deus?
• Há quanto tempo você não sabe quais os propósitos, a direção, os
sonhos, os pensamentos de Deus para você?
• As pessoas conseguem ver a glória de Deus em você?
• Elas conseguem ver em você alguém que conhece a Deus?
Se quisermos andar com Deus e desenvolvermos uma relacionamento de
amizade, precisamos dar 3 passos que fazem toda a diferença na reconstrução
desse relacionamento.

1.Aparte-se do Mal (distrações)
O primeiro passo de que anda com Deus é apartar-se da iniqüidade. “Mas, se
andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e
o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.”. – 1Jo.1.7.
Foi isso o que os Levitas fizeram, quando Moisés lançou o desafio ao descer do
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monte: “Quem é do Senhor venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os
filhos de Levi.”.
Muitas vezes encontramos um lugar secreto para pecar, e acabamos
expulsando a Deus. Fugimos aos olhos da igreja e nos passamos por santos,
mas por baixo dos panos só Deus vê tudo o que fazemos. Colocamos uma
máscara, mas esquecemos de que Deus sonda os corações e conhece todos os
nossos caminhos. O povo estava com Moisés, mas se achava distante do
coração de Deus, andavam distraídos.
Meu irmão você não deve andar com coração vacilante, ou você serve a Deus
ou não. Tem muitas pessoas que não sabem a quem estão servindo. Diferente
do diabo que ama o pecado e aborrece o pecador, nós servimos a um Deus
que abomina o pecado, mas ama você. Se você quer seguir a Deus o primeiro
passo é apartar-se do mal, de tudo o que serve de distração na sua
vida.

2. Dê tempo a Ele
Moisés investia tempo a sós com o Pai. Muitas vezes foi desafiado a passar
dias na presença de Deus. O povo não agüentou esperar Deus direcionar
Moisés na Sua vontade. Muitas vezes ficamos impacientes com o relógio, com
os afazeres e não gerenciamos o nosso tempo de acordo com a vontade de
Deus. Moisés passava 40 dias e o Senhor nos chama a passarmos todos os
segundos ao seu lado.
Por muito tempo ouvimos falar que devemos ter nosso momento devocional,
nosso cara a cara com Deus, pois é isso o que nos fortalece. Porém, quero lhe
desafiar a pensar diferente, a ver que Deus não quer um momento, ele quer a
sua vida por inteiro. A Bíblia diz: “Bem aventurado o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do
Senhor e na sua leu medira d dia e de noite”. Salmo 1.1,2
Você quer vencer o strees? Quer vencer a depressão? Quer vencer os medos e
ansiedades? Quer direção na vida?
TUDO VAI MUDAR QUANDO VOCÊ MUDAR A QUALIDADE DO SEU
TEMPO COM SENHOR.

3.Persevere
Muitos perderam o prazer de estar a sós com o Pai. Estão na igreja, mas levam
uma vida sem prazer, sem gozo, sem desfrutar do melhor banquete. Sem
prazer sua vida devocional vira um fardo. Sem prazer você não conseguirá
criar um lugar secreto, orar nem pensar. Você não terá forças para montar sua
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“Tenda do Encontro”. Moisés tinha prazer em Deus. Ele tinha suas obrigações
diárias, mas não deixava de estar a sós com o Pai.
Josué, seu ajudante, diz a Bíblia que ele não arredava o pé da tenda. Isso nos
ensina uma importante lição: Quando você se relaciona com Deus, você
consegue formar discípulos. “E falava o Senhor a Moisés face a face como
qualquer fala com o seu amigo; depois tornava ao arraial; mas o moço Josué,
filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda.”. – Êx.33.11
Tem gente pensando em se apartar do “meio”... A vida está difícil, os
familiares não querem papo com Deus, só eu sou crente, eu não agüento mais
o meu trabalho, estou cansado, vou sair... Persevere andando com Deus
que da sua vida cuida Deus!
Moisés insistia andando com o Pai, mesmo que o povo andasse desenfreado. A
Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé dando ouvidos a
espíritos enganadores, mas ela também diz que aquele que perseverar até o
fim será salvo.
Moisés insistiu em andar com Deus no meio de uma geração que tinha um
coração religioso, que não conhecia o Senhor.
SUA PERSEVERANÇA EM ANDAR COM O PAI E EM CONSTRUIR UM
LUGAR SECRETO, VAI DAR RESULTADO NA VIDA ATÉ DOS QUE NÃO
ADORAM A DEUS!
Por fim, a Bíblia diz que Moisés se dirigia para a Tenda do Encontro ele queria
escutar a voz de Deus. As famílias ficavam cada uma na porta da sua própria
tenda, até que Moisés entrava. Ao entrar, a coluna nuvem se punha a porta da
Tenda e o Senhor falava com Moisés, enquanto povo se prostrava e adorava
ao Senhor. A Tenda do Encontro era o lugar secreto de Moisés. Crie o seu,
espere a nuvem de glória sobre a sua vida. Não esqueça dos três passos dessa
construção:
1. Afaste-se do Mal
2. Dê tempo a ele
3. Persevere!
Se você entendeu isso, se prostre em adoração e disponha-se a construir um
lugar para você e o Pai! Segure na mão de Deus e construa!
Marcus Vinicius
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