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LIÇÃO 013 (QUANTO A GLÓRIA DE DEUS SE MANIFESTA

HABACUQUE 2.4 “
da glória do Senhor,como as águas enchem o mar.

A Palavra de Deus nos diz que o véu
Através de Seu sangue temos livre acesso à presença de Deus, temos livre acesso para entrar na presença do 
Senhor. Ficamos animados com a possibilidade de entrarmos na intimidade da glóri
consumamos o fato. O propósito da unção é nos ajudar a fazer a transição da carne para glória. 
permanecer na unção, porque nossa carne se sente bem. Por outro lado, quando a glória de Deus se manifesta, 
nossa carne já não se sente tão confortável.
 
Quando a glória de Deus se manifesta, ficamos como o profeta Isaías. Nossa carne fica tão frágil na presença de 
Deus, que não conseguimos fazer mais nada, a não ser conte
de seu pecado, da necessidade de arrependimento e de ter uma vida santa diante de Deus. Elas tomam 
consciência de que Ele é digno de receber louvor e adoração e são tomadas por um desejo de ir além e conduzir 
outros à presença do Senhor! 
 
Jacó orou e, literalmente, lutou por uma bênção, mas recebeu uma "mudança". Seu nome, seu caminho e seu 
comportamento foram mudados. Estou convencido de que, algumas vezes, Deus c
"mudança" em nossos corpos (como na coxa de Jacó) para trazer uma mudança 
morre dentro de nós cada vez que somos confrontados pela glória de Deus. É um canal que se estabelece em 
nosso corpo para a santidade. Assim como brasas vivas foram colocadas nos lábios de Isaías, recebemos o pão 
vivo da presença de Deus e nunca mais somos os mesmos. Quanto mais nossa carne morre, mais nosso espírito 
vive. Os primeiros seis capítulos da profecia de Isaías são dedicados aos "ais". Ele diz: 
de todos." Depois que o profeta viu o Senhor no 
entendidas no contexto do Novo Testamento.
 

Há algo que não mudou: receber a "bê
ainda incomoda alguns. Os sacerdotes sab
levado a sério. Por isto, uma corda era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote antes que ele se movesse para 
além do véu. Se entrasse na presença de Deus com presunção ou pecado, não volta
seu cadáver para fora do véu e esperar que tudo corresse bem da próxima vez. Deus chama Sua Igreja para 
experimentar a manifestação de Sua glória. Para obedecermos a este chamado temos que, assim como o sumo 
sacerdote, estar preparados. 

Há uma diferença entre a unção e a glória. Por exemplo:
e toca na ponta do nariz de alguém, leva um choque. Você também leva um choque se segurar um fio de 220 
volts. Em ambos os casos, o poder por trás do choque é a eletricidade, ambos partem do mesmo princípio. O 
primeiro apenas lhe dará um pequeno choque, mas o segundo tem poder para matá
iluminar uma cidade inteira. Ambos dividem a mesma fonte, mas diferem em poder, 
Se permitirmos que Deus substitua "nossas programações" com Sua presença manifesta, tão logo as pessoas 
cruzem as portas de nossa igreja, ou quando andarem conosco pelo shopping, serão convencidas do pecado e 
correrão para se reconciliarem com Deus, sem

Eu creio que irá se cumprir sobre nós os caçadores de Deus o que a palavra diz:

“E vocês disseram: 'O Senhor, o nosso Deus, mostrou
voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo!
(Deuteronômio 5:24) 
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QUANTO A GLÓRIA DE DEUS SE MANIFESTA
 

HABACUQUE 2.4 “Mas a terra se encherá do conhecimento
da glória do Senhor,como as águas enchem o mar.” 

 
A Palavra de Deus nos diz que o véu foi rasgado em dois pedaços quando Jesus Cristo morreu no Calvário. 
Através de Seu sangue temos livre acesso à presença de Deus, temos livre acesso para entrar na presença do 
Senhor. Ficamos animados com a possibilidade de entrarmos na intimidade da glóri

O propósito da unção é nos ajudar a fazer a transição da carne para glória. 
permanecer na unção, porque nossa carne se sente bem. Por outro lado, quando a glória de Deus se manifesta, 

e sente tão confortável. 

Quando a glória de Deus se manifesta, ficamos como o profeta Isaías. Nossa carne fica tão frágil na presença de 
Deus, que não conseguimos fazer mais nada, a não ser contemplá-Lo em Sua glória. 

ado, da necessidade de arrependimento e de ter uma vida santa diante de Deus. Elas tomam 
consciência de que Ele é digno de receber louvor e adoração e são tomadas por um desejo de ir além e conduzir 

lutou por uma bênção, mas recebeu uma "mudança". Seu nome, seu caminho e seu 
comportamento foram mudados. Estou convencido de que, algumas vezes, Deus c

" em nossos corpos (como na coxa de Jacó) para trazer uma mudança divi
morre dentro de nós cada vez que somos confrontados pela glória de Deus. É um canal que se estabelece em 
nosso corpo para a santidade. Assim como brasas vivas foram colocadas nos lábios de Isaías, recebemos o pão 

e Deus e nunca mais somos os mesmos. Quanto mais nossa carne morre, mais nosso espírito 
vive. Os primeiros seis capítulos da profecia de Isaías são dedicados aos "ais". Ele diz: 

Depois que o profeta viu o Senhor no alto e sublime trono, começou a falar de coisas que só podem ser 
entendidas no contexto do Novo Testamento. 

receber a "bênção" e sentir a brasa viva da glória de Deus em nossos 
Os sacerdotes sabiam que não podiam brincar com a glória de Deus: era algo para ser 

levado a sério. Por isto, uma corda era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote antes que ele se movesse para 
além do véu. Se entrasse na presença de Deus com presunção ou pecado, não volta
seu cadáver para fora do véu e esperar que tudo corresse bem da próxima vez. Deus chama Sua Igreja para 
experimentar a manifestação de Sua glória. Para obedecermos a este chamado temos que, assim como o sumo 

a unção e a glória. Por exemplo: quando você esfrega seus pés no carpete em um dia frio 
e toca na ponta do nariz de alguém, leva um choque. Você também leva um choque se segurar um fio de 220 

er por trás do choque é a eletricidade, ambos partem do mesmo princípio. O 
primeiro apenas lhe dará um pequeno choque, mas o segundo tem poder para matá
iluminar uma cidade inteira. Ambos dividem a mesma fonte, mas diferem em poder, 
Se permitirmos que Deus substitua "nossas programações" com Sua presença manifesta, tão logo as pessoas 
cruzem as portas de nossa igreja, ou quando andarem conosco pelo shopping, serão convencidas do pecado e 

arem com Deus, sem que nenhuma palavra seja dita. 

Eu creio que irá se cumprir sobre nós os caçadores de Deus o que a palavra diz: 

E vocês disseram: 'O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua 
fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo!
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QUANTO A GLÓRIA DE DEUS SE MANIFESTA) 

Mas a terra se encherá do conhecimento 
 

foi rasgado em dois pedaços quando Jesus Cristo morreu no Calvário. 
Através de Seu sangue temos livre acesso à presença de Deus, temos livre acesso para entrar na presença do 
Senhor. Ficamos animados com a possibilidade de entrarmos na intimidade da glória de Deus, mas nunca 

O propósito da unção é nos ajudar a fazer a transição da carne para glória. Gostamos de 
permanecer na unção, porque nossa carne se sente bem. Por outro lado, quando a glória de Deus se manifesta, 

Quando a glória de Deus se manifesta, ficamos como o profeta Isaías. Nossa carne fica tão frágil na presença de 
Lo em Sua glória. As pessoas são convencidas 

ado, da necessidade de arrependimento e de ter uma vida santa diante de Deus. Elas tomam 
consciência de que Ele é digno de receber louvor e adoração e são tomadas por um desejo de ir além e conduzir 

lutou por uma bênção, mas recebeu uma "mudança". Seu nome, seu caminho e seu 
comportamento foram mudados. Estou convencido de que, algumas vezes, Deus coloca um pequeno sinal de 

divina em nossas vidas. Algo 
morre dentro de nós cada vez que somos confrontados pela glória de Deus. É um canal que se estabelece em 
nosso corpo para a santidade. Assim como brasas vivas foram colocadas nos lábios de Isaías, recebemos o pão 

e Deus e nunca mais somos os mesmos. Quanto mais nossa carne morre, mais nosso espírito 
vive. Os primeiros seis capítulos da profecia de Isaías são dedicados aos "ais". Ele diz: "Ai de mim, ai de você, ai 

alto e sublime trono, começou a falar de coisas que só podem ser 

sentir a brasa viva da glória de Deus em nossos lábios carnais 
iam que não podiam brincar com a glória de Deus: era algo para ser 

levado a sério. Por isto, uma corda era amarrada no tornozelo do sumo sacerdote antes que ele se movesse para 
além do véu. Se entrasse na presença de Deus com presunção ou pecado, não voltaria. Então, teriam que puxar 
seu cadáver para fora do véu e esperar que tudo corresse bem da próxima vez. Deus chama Sua Igreja para 
experimentar a manifestação de Sua glória. Para obedecermos a este chamado temos que, assim como o sumo 

quando você esfrega seus pés no carpete em um dia frio 
e toca na ponta do nariz de alguém, leva um choque. Você também leva um choque se segurar um fio de 220 

er por trás do choque é a eletricidade, ambos partem do mesmo princípio. O 
primeiro apenas lhe dará um pequeno choque, mas o segundo tem poder para matá-lo instantaneamente ou 
iluminar uma cidade inteira. Ambos dividem a mesma fonte, mas diferem em poder, propósito e alcance. 
Se permitirmos que Deus substitua "nossas programações" com Sua presença manifesta, tão logo as pessoas 
cruzem as portas de nossa igreja, ou quando andarem conosco pelo shopping, serão convencidas do pecado e 

nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua 
fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo!”  


