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Jeremias 33.3" Clama a mim, e responder

Temos, durante séculos, travado batalhas e
agora, é tempo de clamar pelo nosso Pai e ver nossas batalhas tomarem um rumo totalmente diferente. Digo
fé que há em meu ser, que, se nosso Pai permitir que Sua presença toque a terra 
pequena lágrima de Seus olhos caísse em nossas cidades
demônios fugiriam e os pecadores cairiam de joelhos! Jesus, nos ajude! Venha, oh, Pai! Abba, Pai! Papai! Precisamos do 
Senhor! Conforme lemos em Jeremias 33.3
profundas. Clame filho, e veja o que o Pai fará por você!
  
A verdade é que, se você está realmente faminto para ver o Pai se manifestar, terá que 
buscar Seus benefícios ou pedir que Ele faça isto ou aquilo. 
não só com palavras, mas também através de nossas ações: 
por nós. Vamos subir ao altar. Deixe que Seu fogo nos purifique, para que finalmente possamos ver Sua face." 
 
Por que pediríamos isto? Existem, pelo menos, duas razões nas quais posso pensar. Primeiramente, a experiência de 
contemplar a glória de Deus é transformadora. É a maior experiência de correção comportamental pela qual o ser humano 
pode passar, e tem, como consequência, a morte da carne. A segunda razão é que o verdadeiro propósito da manifestação 
da presença de Deus em nossas vidas é o ev
Se pudermos carregar um resíduo da glória de Deus para nossas casas e locais de trabalho, se pudermos atrair uma pequena 
porção do brilho de Sua presença para dentro de nossas igrejas
arrepender diante do Senhor. Elas correriam para o altar tão logo a glória de Deus rompesse suas cadeias 
poderiam vir de outro jeito! Nenhum homem vai a Deus a não ser pelo arrependimento e salvação através de Jesus. 
Qualquer outro meio para salvação traz embutida a marca do destruidor. 
 
O que Deus quer é simplesmente que olhemos p
precisamos fazer isto. Mas, o que o Senhor realmente espera é receber nossa mais íntima adoração e
ultrapasse meras palavras e ações exteriores. Ele deixou, diante de você, uma porta aberta, mas você tem que olhá
face. Não fique parado na porta da eternidade: é preciso que entre. Você tem que parar de ficar olhando e ouvi
coisas. Ele está acenando: "Suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer..." 
paz a um filho cansado.  
Não podemos nos deixar levar pelo nosso intelecto para não corrermos o risco de racionalizarm
Podemos acabar perdendo a hora de nossa visitação, 
 
Deus está chamando você para Sua intimidade. Se ousar responder a 
caráter de Deus que, até então, você desconhecia. O Senhor vai
dos céus. O único caminho para o lugar que Davi chamava de "esconderijo" passa pela porta da adoração. Ao passar por 
este caminho, você deixa de lado todas as demais distrações e concentra seu c
Quando a presença d'Ele se tornar tão forte, que você não mais se importe com nada a seu redor, você vai experimentar um 
encontro com Deus do qual nunca mais será o mesmo
propósito de tudo isto será vidas rendidas aos pés do Senhor!

O Senhor não vai nos decepcionar. Ele vai permitir que O capturemos. Assim como um pai permite que filho sorridente e 
amoroso o capture, quando brinca com ele, o Pai celestial vai perm
justamente, quando você já estiver cansado, Ele Se voltará para pegá
por este encontro. Ele sente falta desses momentos com o homem desde o Jardim do Éden.
disso, intuitivamente. Eles querem "caçar" o Que ninguém consegue 
escreveu:  

"...mas prossigo para conquistar
(Filipenses 3.12b)  
  

Paulo conseguiu! Você também pode!   Junte
 
A temporada de "caçada" está aberta... 
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LIÇÃO 022 (CHAME O PAI) 
 

Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não 
sabes. 

 
Temos, durante séculos, travado batalhas espirituais contra Satanás e seus demônios, usando palavras de intimidação. Mas, 
agora, é tempo de clamar pelo nosso Pai e ver nossas batalhas tomarem um rumo totalmente diferente. Digo
fé que há em meu ser, que, se nosso Pai permitir que Sua presença toque a terra uma vez que seja, 

e em nossas cidades, uma enchente de Sua glória traria avivamento à terra, os 
demônios fugiriam e os pecadores cairiam de joelhos! Jesus, nos ajude! Venha, oh, Pai! Abba, Pai! Papai! Precisamos do 

Jeremias 33.3 Se clamar o Senhor, teu Deus e Pai te responderá e revelará coisas grandes e 
profundas. Clame filho, e veja o que o Pai fará por você! 

A verdade é que, se você está realmente faminto para ver o Pai se manifestar, terá que compreender que deve parar de 
dir que Ele faça isto ou aquilo. Precisamos buscar quebrantamento, arrependimento, e dizer, 

não só com palavras, mas também através de nossas ações: "Deus, queremos o Senhor! Não importa se fará ou 
por nós. Vamos subir ao altar. Deixe que Seu fogo nos purifique, para que finalmente possamos ver Sua face." 

isto? Existem, pelo menos, duas razões nas quais posso pensar. Primeiramente, a experiência de 
Deus é transformadora. É a maior experiência de correção comportamental pela qual o ser humano 

, a morte da carne. A segunda razão é que o verdadeiro propósito da manifestação 
evangelismo.  

Se pudermos carregar um resíduo da glória de Deus para nossas casas e locais de trabalho, se pudermos atrair uma pequena 
ça para dentro de nossas igrejas, não teremos que implorar para que as pessoas venham a se 

repender diante do Senhor. Elas correriam para o altar tão logo a glória de Deus rompesse suas cadeias 
poderiam vir de outro jeito! Nenhum homem vai a Deus a não ser pelo arrependimento e salvação através de Jesus. 

ção traz embutida a marca do destruidor.  

O que Deus quer é simplesmente que olhemos para Ele. Sim, podemos dizer a Ele aquilo que 
precisamos fazer isto. Mas, o que o Senhor realmente espera é receber nossa mais íntima adoração e

meras palavras e ações exteriores. Ele deixou, diante de você, uma porta aberta, mas você tem que olhá
face. Não fique parado na porta da eternidade: é preciso que entre. Você tem que parar de ficar olhando e ouvi
coisas. Ele está acenando: "Suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer..." (Apocalipse 4.1)

Não podemos nos deixar levar pelo nosso intelecto para não corrermos o risco de racionalizarm
Podemos acabar perdendo a hora de nossa visitação,  

Deus está chamando você para Sua intimidade. Se ousar responder a esta chamado, terá conhecimento de uma faceta do 
caráter de Deus que, até então, você desconhecia. O Senhor vai colocá-lo tão perto d'Ele que você poderá respirar o ar puro 
dos céus. O único caminho para o lugar que Davi chamava de "esconderijo" passa pela porta da adoração. Ao passar por 
este caminho, você deixa de lado todas as demais distrações e concentra seu corpo, mente e espírito 
Quando a presença d'Ele se tornar tão forte, que você não mais se importe com nada a seu redor, você vai experimentar um 

us do qual nunca mais será o mesmo. Seu coração ficará permanentemente 
de tudo isto será vidas rendidas aos pés do Senhor! 

O Senhor não vai nos decepcionar. Ele vai permitir que O capturemos. Assim como um pai permite que filho sorridente e 
amoroso o capture, quando brinca com ele, o Pai celestial vai permitir que Seus filhos o se acheguem. Na verdade, 
justamente, quando você já estiver cansado, Ele Se voltará para pegá-lo. Ele quer ser capturado pelo seu amor. Ele anseia 
por este encontro. Ele sente falta desses momentos com o homem desde o Jardim do Éden. 

Eles querem "caçar" o Que ninguém consegue capturar. De fato, um famoso caçador de Deus 

mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus." 

Você também pode!   Junte-se à companhia dos caçadores de Deus!  

A temporada de "caçada" está aberta...  
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Pr. Adão Brasileiro 

ei coisas grandes e firmes que não 

, usando palavras de intimidação. Mas, 
agora, é tempo de clamar pelo nosso Pai e ver nossas batalhas tomarem um rumo totalmente diferente. Digo-lhe, com toda 

que seja, se ao menos uma 
, uma enchente de Sua glória traria avivamento à terra, os 

demônios fugiriam e os pecadores cairiam de joelhos! Jesus, nos ajude! Venha, oh, Pai! Abba, Pai! Papai! Precisamos do 
Se clamar o Senhor, teu Deus e Pai te responderá e revelará coisas grandes e 

compreender que deve parar de 
Precisamos buscar quebrantamento, arrependimento, e dizer, 
"Deus, queremos o Senhor! Não importa se fará ou não algo 

por nós. Vamos subir ao altar. Deixe que Seu fogo nos purifique, para que finalmente possamos ver Sua face."  

isto? Existem, pelo menos, duas razões nas quais posso pensar. Primeiramente, a experiência de 
Deus é transformadora. É a maior experiência de correção comportamental pela qual o ser humano 

, a morte da carne. A segunda razão é que o verdadeiro propósito da manifestação 

Se pudermos carregar um resíduo da glória de Deus para nossas casas e locais de trabalho, se pudermos atrair uma pequena 
, não teremos que implorar para que as pessoas venham a se 

repender diante do Senhor. Elas correriam para o altar tão logo a glória de Deus rompesse suas cadeias - elas não 
poderiam vir de outro jeito! Nenhum homem vai a Deus a não ser pelo arrependimento e salvação através de Jesus. 

aquilo que sentimos, Ele é nosso Pai 
precisamos fazer isto. Mas, o que o Senhor realmente espera é receber nossa mais íntima adoração e louvor, em nível que 

meras palavras e ações exteriores. Ele deixou, diante de você, uma porta aberta, mas você tem que olhá-Lo face a 
face. Não fique parado na porta da eternidade: é preciso que entre. Você tem que parar de ficar olhando e ouvindo outras 

(Apocalipse 4.1). É isto que deveria trazer 

Não podemos nos deixar levar pelo nosso intelecto para não corrermos o risco de racionalizarmos os propósitos de Deus. 

chamado, terá conhecimento de uma faceta do 
lo tão perto d'Ele que você poderá respirar o ar puro 

dos céus. O único caminho para o lugar que Davi chamava de "esconderijo" passa pela porta da adoração. Ao passar por 
orpo, mente e espírito em Deus. 

Quando a presença d'Ele se tornar tão forte, que você não mais se importe com nada a seu redor, você vai experimentar um 
. Seu coração ficará permanentemente afetado pelo   amor, e o 

O Senhor não vai nos decepcionar. Ele vai permitir que O capturemos. Assim como um pai permite que filho sorridente e 
itir que Seus filhos o se acheguem. Na verdade, 

lo. Ele quer ser capturado pelo seu amor. Ele anseia 
 Os Caçadores de Deus sabem 

De fato, um famoso caçador de Deus 

aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus."  


