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I – INTRODUÇÃO
Em toda a Bíblia o que Deus nos mostra é que Ele deseja que nós dependamos dele em tudo.
Somente quando estivermos totalmente dependentes de Deus poderemos experimentar sua provisão e
cuidado. O que Deus fez com Israel foi conduzi-los para deserto onde ele iria ensiná-los a depender dele por
completo.
O deserto é muito importante na vida do homem, pois é o lugar de dependência, é o lugar onde
Deus nos ensina a ficar totalmente em sua dependência.
Na vida de Moisés houve o estágio do deserto, onde ele esqueceu totalmente o que aprendeu no
Egito e aprendeu a depender de Deus. Ele ficou 40 anos no deserto aprendendo a depender de Deus.
E, completados quarenta anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa
chama de fogo no meio de uma sarça. Atos 7:30

Quando o Senhor Jesus foi batizado no Espírito Santo, ele foi imediatamente conduzido ao deserto,
onde ficou 40 dias e 40 noites jejuando e em total dependência do Espírito.
E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto; E quarenta
dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma; e, terminados eles, teve fome. Lucas
4:1-2

Normalmente quando o servo de Deus recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é conduzido ao
deserto para aprender a depender de Deus.
II - A IGREJA PRECISA APRENDER A DEPENDER DE DEUS SOMENTE
A bíblia é cheia de exemplos de homens que viveram totalmente na dependência de Deus. Um dos
exemplos mais bonitos é o de Daniel, que colocou sua vida totalmente nas mãos de Deus. Quando o rei teve
aquele sonho e de manhã o esqueceu e chamou todos os magos e encantadores do seu reino para que
declarassem a ele o que ele tinha sonhado e dar a interpretação, houve uma ameaça de morte para todos
eles. E Daniel estava entre os sábios de Babilônia, por isso foi também convocado.
O rei deu um prazo para que eles falassem o que ele havia sonhado e ainda dessem a interpretação.
Se eles não revelassem, eles seriam todos mortos. E o que Daniel fez? Onde ele buscou socorro?
Respondeu o rei, e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado; se não me fizerdes saber o
sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo; Mas se vós
me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra;
portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação. Daniel 2:5-6

Como os sábios e encantadores não podiam dar a interpretação, saiu o decreto do rei para que
todos fossem mortos.
Por isso o rei muito se irou e enfureceu; e ordenou que matassem a todos os sábios de babilônia. E
saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios; e buscaram a Daniel e aos seus companheiros,
para que fossem mortos. Daniel 2:12-13

Então, Daniel pede a Arioque para falar com o rei e pedir um prazo para buscar a resposta. Onde ele
iria buscar a resposta? Ele convocou seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego para juntos orarem por
ele para que o Senhor lhe desse a revelação. Daniel se colocou totalmente na dependência de Deus para
salvar sua vida naquele momento.
Então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus
companheiros; para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e
seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios de babilônia. Então foi revelado
o mistério a Daniel numa visão de noite; então Daniel louvou o Deus do céu. Daniel 2:17-19

Daniel vivia completamente na dependência de Deus e diante do perigo de morte, buscou a face do
Senhor para escapar juntamente com seus companheiros. Não podemos viver dependendo de socorro
humano, o nosso socorro vem do alto, vem de Deus.
Os amigos de Daniel aprenderam com ele a depender de Deus. Por isso, quando ficaram diante da
fornalha de fogo, não exitaram em dizer ao rei:
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará da fornalha de
fogo ardente, e da tua mão, ó rei.E, se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem
adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3:17-18

III – PRECISAMOS APRENDER A DEPENDER DE DEUS PARA NOSSO SUSTENTO
Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Mateus 6:33
O Senhor já deixou determinado que se buscarmos Seu reino primeiro e a sua justiça, ele
acrescentará em nossas vidas tudo o que precisamos para nossa sobrevivência. Quando ele diz todas as
coisas, ele se refere a tudo que precisamos para sobreviver.
Mostramos que dependemos de Deus quando diante de uma situação difícil ou mesmo até de morte
buscamos a ele e não a outras coisas, ou o mesmo socorro humano.
CONCLUSÃO
Fomos chamados para o deserto para aprendermos a lição da dependência. Que você coloque no
seu coração que você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
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