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LIÇÃO 

Levítico 20.7" “Portanto, santificai

A Palavra de Deus me assegura que, quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes: sempre nasce algo 
novo e precioso. E, mesmo que o inimigo tente impedir, Deus move céus e terra para recuperar o que Ele mesmo 
criou!  
A questão é: Você realmente quer que Ele venha? Você está disposto a pagar o preço de ser um caçador de 
Deus? Então, terá que aprender como reverenciar e lidar adequadamente com a santidade de Deus! 
Agora sei porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento pedia a seus companheiros: "Amar
meu tornozelo, pois estou prestes a entrar onde a glória de Deus habita. Fiz tudo o que deveria para estar pronto, 
mas nosso Deus é temível."  
Não se trata de medo de Deus, nós O amamos
Precisamos ter o cuidado em fazer duas orações antes
por vir estar conosco!" E, então, suplicar
 
Você se lembra da sunamita estéril que preparou um quarto par
recompensada com um filho. Quando, ainda na infância, Satanás o levou, Deus mandou 
SATANÁS NÃO PODE ROUBAR O QUE DEUS TRAS À VIDA, mas esta é uma graça reservada 
pela fé, preparam um aposento ao que pode realizar milagres. 
agradecer ao Senhor por ter vindo, e, então, dizer
"Senhor, estaremos aqui para louvá-Lo todos os dias 
buscar a Sua face adorável." Pela fé, creio que Ele nos visitará novamente. 
É preciso ter cuidado e sensibilidade no trato com a Santidade de nosso Deus! Devemos lembrar que aquilo que é 
bom pode ser o pior inimigo daquilo que é 
você pensa ser bom e aceitável. Se eu e você pudermos descobrir o que é o melhor e aceitável a Deus, então a 
promessa de visitação se cumprirá.  
 

Quando Deus chamou Moisés em Êxodo 3.5
porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu 
o seu rosto, porque temeu olhar para Deus.
de quem Ele era. Moisés entende diante de quem estava e no lugar onde Deus estava presente e se mostra 
reverente. Reverência está ligada claramente a ter respei
reconhecimento. Veja, por exemplo, a descrição de Jeremias a respeito de como exércitos estrangeiros foram 
irreverentes com o seu povo quando os destruíram:
não foram reverenciadas” (Lamentações 5:12
educação. Era uma atitude grave de falta de respeito, desamor, falta de reconhecimento a coisas ou pessoas 
importantes. Com relação a Deus, ser reverente é respeitá
representa e faz e nos é revelado sobre 
vida de algumas pessoas. Não só dentro de seus corações onde ninguém vê, como também com relação a Deus e 
ao culto prestado a Ele em nossa vida cotidiana
roupa bonita, ir para os cultos e ouvir uma palavra 
reverente a Deus é muito mais do que isso! Ser reverente a Deus é ser obediente aos Seus mandamentos. É ser 
fiel em todo o trabalho da obra Dele. É tratar o próximo de acordo com o padrão que Deus nos ensinou. É buscar 
o reino de Deus com prioridade. E muito mais! Não são apenas comportamentos externos, mas comportamentos 
internos que refletem no nosso exterior:
Deus” (Levítico 20:7). 

Caçador de Deus, Não perca a oportunidade de ser reverente com nosso amado Salvador. Ao chegar
Pai, antes mesmo de correr para seus afazeres ministeriais ou ir cumpri
reverencie o Dono na casa, ore, fale com Deus, certamente antes de você chegar ele já estava ali!
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LIÇÃO 019 (REVERÊNCIA AO SENHOR) 
 

Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso Deus”
 

A Palavra de Deus me assegura que, quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes: sempre nasce algo 
novo e precioso. E, mesmo que o inimigo tente impedir, Deus move céus e terra para recuperar o que Ele mesmo 

r que Ele venha? Você está disposto a pagar o preço de ser um caçador de 
Deus? Então, terá que aprender como reverenciar e lidar adequadamente com a santidade de Deus! 
Agora sei porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento pedia a seus companheiros: "Amar
meu tornozelo, pois estou prestes a entrar onde a glória de Deus habita. Fiz tudo o que deveria para estar pronto, 

Não se trata de medo de Deus, nós O amamos. Mas sim ter um respeito por Sua glória
em fazer duas orações antes de ministrar: primeiramente dar

E, então, suplicar: "Por favor, permaneça aqui, Senhor."  

Você se lembra da sunamita estéril que preparou um quarto para o profeta Elias, em 
recompensada com um filho. Quando, ainda na infância, Satanás o levou, Deus mandou 
SATANÁS NÃO PODE ROUBAR O QUE DEUS TRAS À VIDA, mas esta é uma graça reservada 

que pode realizar milagres. É por isto que, com reverência,
, e, então, dizer-Lhe que estaremos preparando provisões para Sua volta. 

Lo todos os dias . Nosso único propósito é engrandecer o Seu nome e 
Pela fé, creio que Ele nos visitará novamente.  

É preciso ter cuidado e sensibilidade no trato com a Santidade de nosso Deus! Devemos lembrar que aquilo que é 
nimigo daquilo que é melhor. Se você quer o melhor de Deus, terá que sacrificar aquilo que 

você pensa ser bom e aceitável. Se eu e você pudermos descobrir o que é o melhor e aceitável a Deus, então a 

xodo 3.5-6: “E disse: Não te chegues para cá; tira os sapatos de teus pés; 
porque o lugar em que tu estás é terra santa. 
Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu 

porque temeu olhar para Deus.” Deus exige de Moisés uma atitude de respeito perante Ele, diante 
de quem Ele era. Moisés entende diante de quem estava e no lugar onde Deus estava presente e se mostra 

Reverência está ligada claramente a ter respeito por alguém ou por alguma coisa, a ter estima, 
descrição de Jeremias a respeito de como exércitos estrangeiros foram 

irreverentes com o seu povo quando os destruíram: “Os príncipes foram por eles enforcados, as faces 
não foram reverenciadas” (Lamentações 5:12). A falta de reverência era vista como algo que ia além da má 
educação. Era uma atitude grave de falta de respeito, desamor, falta de reconhecimento a coisas ou pessoas 

ser reverente é respeitá-Lo e temê-Lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele 
s é revelado sobre Ele. Infelizmente, hoje em dia, a irreverência tem sido 

pessoas. Não só dentro de seus corações onde ninguém vê, como também com relação a Deus e 
ida cotidiana. Alguns entendem que ser reverente a 

roupa bonita, ir para os cultos e ouvir uma palavra com ações que reflitam a paz e a tranquilidade. Porém, ser 
reverente a Deus é muito mais do que isso! Ser reverente a Deus é ser obediente aos Seus mandamentos. É ser 

trabalho da obra Dele. É tratar o próximo de acordo com o padrão que Deus nos ensinou. É buscar 
o reino de Deus com prioridade. E muito mais! Não são apenas comportamentos externos, mas comportamentos 
internos que refletem no nosso exterior: “Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso 

Caçador de Deus, Não perca a oportunidade de ser reverente com nosso amado Salvador. Ao chegar
correr para seus afazeres ministeriais ou ir cumprimentar os irmãos, cumprimente

reverencie o Dono na casa, ore, fale com Deus, certamente antes de você chegar ele já estava ali!

:: Estudos para Células 2019 :: 
CAÇADORES DE DEUS 

_______________________________________________________________________________________ 

Pr. Adão Brasileiro 

vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso Deus”. 

A Palavra de Deus me assegura que, quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes: sempre nasce algo 
novo e precioso. E, mesmo que o inimigo tente impedir, Deus move céus e terra para recuperar o que Ele mesmo 

r que Ele venha? Você está disposto a pagar o preço de ser um caçador de 
Deus? Então, terá que aprender como reverenciar e lidar adequadamente com a santidade de Deus!  
Agora sei porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento pedia a seus companheiros: "Amarrem uma corda em 
meu tornozelo, pois estou prestes a entrar onde a glória de Deus habita. Fiz tudo o que deveria para estar pronto, 

um respeito por Sua glória e santidade.  
de ministrar: primeiramente dar graças "Obrigado, Senhor, 

a o profeta Elias, em 2 Reis, Capítulo 4? Ela foi 
recompensada com um filho. Quando, ainda na infância, Satanás o levou, Deus mandou o profeta ressuscitá-lo. 
SATANÁS NÃO PODE ROUBAR O QUE DEUS TRAS À VIDA, mas esta é uma graça reservada aos que, 

É por isto que, com reverência, precisamos 
Lhe que estaremos preparando provisões para Sua volta. 

sso único propósito é engrandecer o Seu nome e 

É preciso ter cuidado e sensibilidade no trato com a Santidade de nosso Deus! Devemos lembrar que aquilo que é 
Se você quer o melhor de Deus, terá que sacrificar aquilo que 

você pensa ser bom e aceitável. Se eu e você pudermos descobrir o que é o melhor e aceitável a Deus, então a 

E disse: Não te chegues para cá; tira os sapatos de teus pés; 

Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu 
Deus exige de Moisés uma atitude de respeito perante Ele, diante 

de quem Ele era. Moisés entende diante de quem estava e no lugar onde Deus estava presente e se mostra 
to por alguém ou por alguma coisa, a ter estima, 

descrição de Jeremias a respeito de como exércitos estrangeiros foram 
“Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos 

A falta de reverência era vista como algo que ia além da má 
educação. Era uma atitude grave de falta de respeito, desamor, falta de reconhecimento a coisas ou pessoas 

por tudo que Ele é, por tudo que Ele 
a, a irreverência tem sido muito presente na 

pessoas. Não só dentro de seus corações onde ninguém vê, como também com relação a Deus e 
. Alguns entendem que ser reverente a Deus seria colocar uma 

com ações que reflitam a paz e a tranquilidade. Porém, ser 
reverente a Deus é muito mais do que isso! Ser reverente a Deus é ser obediente aos Seus mandamentos. É ser 

trabalho da obra Dele. É tratar o próximo de acordo com o padrão que Deus nos ensinou. É buscar 
o reino de Deus com prioridade. E muito mais! Não são apenas comportamentos externos, mas comportamentos 

vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso 

Caçador de Deus, Não perca a oportunidade de ser reverente com nosso amado Salvador. Ao chegar na casa do 
mentar os irmãos, cumprimente, 

reverencie o Dono na casa, ore, fale com Deus, certamente antes de você chegar ele já estava ali! 


