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A Escritura fornece infinitos exemplos de como a presença do Senhor empodera o seu povo para viver por ele.
Moisés, por exemplo. Foi convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, era inútil tentar algo. Quando
falou face à face com o Senhor, declarou corajosamente: “Se não fores conosco não nos envies” (Êxodo 33:15).
Ele estava dizendo: “Senhor, se você não está conosco, não faremos isto. Não daremos um único passo sem a
segurança da sua presença.”
A presença de Deus é o que nos separa de não-crentes. O Antigo Testamento está cheio de relatos de grandes
bênçãos que vêm com aqueles que têm a presença de Deus. Por exemplo, a presença de Deus era tão evidente
na vida de Abraão que até mesmo os pagãos ao seu redor reconheciam a diferença entre as suas vidas e a dele.
O rei pagão Abimeleque disse: “ Deus está contigo em tudo o que fazes” (Gênesis 21:22).
Deus prometeu a Josué que nenhum inimigo poderia levantar-se contra ele quando a sua presença estivesse com
ele: “Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com
você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei. "Seja forte e corajoso” (Josué 1:5,6). Quando o Espírito de Deus
está presente em sua vida, você pode ser um conquistador, porque confia que a sua promessa está contigo em
tudo o que faz.
Deus dividiu com Isaías uma promessa especial que fez com aqueles que ama: “Não tema, pois eu o resgatei; eu
o chamei pelo nome; você é meu… Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador… Não
tenha medo, pois eu estou com você” (Isaías 43:1,3,5). Com a presença de Deus habitando em você, pode passar
por qualquer fogo e não apenas sobreviver, mas ser mantido a salvo e protegido de tudo. Assim como foi com
Moisés, Abraão e outros, você tem um testemunho poderoso da presença de Deus em sua vida hoje.
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