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O DEUS QUE CONHECE O MEU NOME
“Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: O Senhor
conhece os que lhe pertencem”. 2 Timóteo 2.19.

Texto Básico: Atos 9.10-12; Atos 10.1-8.
Algumas coisas que podemos ver claramente, quando meditamos nestes dois textos
de Atos:
Atos 9.10-12
1º - Ananias era um discípulo. Ananias tinha intimidade com Deus, tanto que o Senhor
numa visão o chama pele nome e ele responde: Eis-me aqui, Senhor!
2º - O Senhor lhe dá uma ordem. Lhe dá todas as coordenadas para que possa
cumprir o que lhe estava ordenando. Deus conhecia todos os detalhes sobre Saulo,
assim como conhece os mínimos detalhes a nosso respeito. Nada a nosso respeito
passa despercebido aos olhos de Deus.
3º - Havia sintonia espiritual, Deus sabia que Saulo estava orando, e por estar em
comunhão com Deus também teve uma visão, viu entrar um homem chamado
Ananias.
4º Quantas pessoas dizem que Deus falou com elas, mandando-as fazer isto ou
aquilo, mas a mensagem que dizem ter ouvido é obscura, complexa, muitas vezes até
sem nexo. Como podemos ver, totalmente fora do padrão que vemos aqui nestas duas
passagens. Creio que seja algo sério sobre o que deveríamos pensar.
Atos 10.1-8
1º - Agora temos Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a
Deus com toda a sua casa. Que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a
Deus. E este não era um discípulo mas também tinha intimidade com Deus e Deus o
conhecia pelo seu nome.
2º - Por ter intimidade com Deus ele teve uma visão onde lhe apareceu um anjo que
se aproximou e lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória
diante de Deus.
3º O anjo lhe dá uma ordem e também lhe dá todas as coordenadas para que pudesse
cumprir o que lhe estava sendo ordenado.
4º - Mais uma vez podemos perceber que Deus sabia dos detalhes a respeito de
Cornélio e também de Pedro, este último então, seu discípulo.
E quanto a nós?
1º - Entendemos que Deus nos conhece pelo nosso nome e que Ele sabe todos os
detalhes a nosso respeito? Isso é importante?
2º - De acordo com os textos que lemos, como são as ordens dadas por Deus?

São claras ou confusas? Ele dá detalhes?
3º - O que Ananias e Cornélio estavam fazendo quando receberam as ordens de
Deus? O que nós devemos fazer?
4º - Você tem alguma experiência para compartilhar a respeito deste assunto?
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