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Jeremias 29.13"E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.”

Você já teve alguma experiência com Deus? Algo tão bom que se você pudesse, voltaria no tempo só para 
experimentar aquele manifestar da presença que te envolveu de forma tão profunda?! E se eu disser que através 
da busca pela face de Deus experiências muit
Deus, você acredita?!. Algo, realmente, está para acontecer. Todo céu de bronze será dissipado 
Senhor tomara conta da igreja através da busca incansável dos caçadores de Deus! Uma fo
clamando por uma visitação do Santo Espirito

 

Muitas vezes experimentamos a manifestação da presença de Deus 
que podemos” pegá-lo”. Uma expressão interessante, não é? 
Podemos pegá-Lo assim como o Leste pode pegar o Oeste, eles estão muito longe um do outro. É como brincar 
de pega-pega com uma criança. Tantos pais mundo a fora brincam de pega
criança ao tentar pegar o pai, não consegue nem mesmo toca
pequena de fato não consegue pegar um adulto. Mas não é este o propósito da brincadeira, porque basta um lindo 
sorriso do filho ou poucas palavras como: “
presença do pai, mas, também, seu coração. Então,
buscando o pai, agora é o pai que corre atrás dele, o alcança
perseguidor torna-se perseguido. Será que podemos pegá
coração. Davi fez isso. Se podemos pegar Seu coração, então, Ele se volta e nos busca.

“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossig
tambémpreso por Cristo Jesus. (Filipenses 3.12)

Sabe qual é a beleza de ser um caçador de Deus? Você busca o impossível, sabendo que é possível

Abra sua bíblia em Isaias 6.1-13: 

“No ano em que morreu o rei Uzias, eu 
cauda do seu manto enchia o templo.Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas 
cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam.E clamavam uns a
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.E os umbrais das 
portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; porque sou um 
um povo de impuros lábios; os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma 
tenaz;E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniqüidade foi 
tirada, e expiado o teu pecado.Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir 
por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia
e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis.Engorda o coração deste povo, e faze
ouvidos, e fecha-lhe os olhos; para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem 
entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado.Então disse eu: Até quando Senhor? E respondeu: 
Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo 
assolada.E o Senhor afaste dela os homens,
Porém ainda a décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada; e como o carvalho, e como a azinheira, que 
depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela.

Nesta passagem a glória do Senhor encheu o templo. 
em algumas experiências com o Eterno. Porém, quando a 
pensamos que Deus já está presente, mais e mai
de noiva que, mesmo depois da entrada da noiva na igreja, continua a
dúvidas quanto a isto. Porém, cada vez mais de sua doce presença continua
Isaías, literalmente, o templo de enche com Sua glória
AQUELES QUE O BUSCAM! VOCÊ FAZ PARTE DISTO? ENTÃO 
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(O PERSEGUIDOR TORNA-SE PERSEGUIDO
 

eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.”
 

Você já teve alguma experiência com Deus? Algo tão bom que se você pudesse, voltaria no tempo só para 
experimentar aquele manifestar da presença que te envolveu de forma tão profunda?! E se eu disser que através 

experiências muito mais profundas e maravilhosas esperam por você caçador de 
Deus, você acredita?!. Algo, realmente, está para acontecer. Todo céu de bronze será dissipado 
Senhor tomara conta da igreja através da busca incansável dos caçadores de Deus! Uma fo

do Santo Espirito.  

Muitas vezes experimentamos a manifestação da presença de Deus de uma forma tão intensa que a sensação é 
lo”. Uma expressão interessante, não é? Pegá-Lo. Realmente é uma 

Lo assim como o Leste pode pegar o Oeste, eles estão muito longe um do outro. É como brincar 
pega com uma criança. Tantos pais mundo a fora brincam de pega-pega com seus filhos e certamente a 

ar o pai, não consegue nem mesmo toca-lo devido ao seu tamanho, porque uma criança
não consegue pegar um adulto. Mas não é este o propósito da brincadeira, porque basta um lindo 

sorriso do filho ou poucas palavras como: “Ah, papai eu te amo!”. E neste momento o filho captura não só a 
eu coração. Então, o pai se volta para o filho e não é mais o filho que está 

o pai que corre atrás dele, o alcança E compartilham momentos maravilhosos junt
. Será que podemos pegá-Lo? Literalmente, não, mas podemos pegar Seu 

coração. Davi fez isso. Se podemos pegar Seu coração, então, Ele se volta e nos busca.

Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui 
Filipenses 3.12) 

Sabe qual é a beleza de ser um caçador de Deus? Você busca o impossível, sabendo que é possível

No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; e a 
cauda do seu manto enchia o templo.Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas 
cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam.E clamavam uns a
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.E os umbrais das 
portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de 
um povo de impuros lábios; os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma 

a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniqüidade foi 
tirada, e expiado o teu pecado.Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir 

me aqui, envia-me a mim.Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, 
e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis.Engorda o coração deste povo, e faze

lhe os olhos; para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem 
entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado.Então disse eu: Até quando Senhor? E respondeu: 
Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo 
assolada.E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
Porém ainda a décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada; e como o carvalho, e como a azinheira, que 
depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela.

m a glória do Senhor encheu o templo. Certamente você já deve ter sentido Deus muito próximo 
em algumas experiências com o Eterno. Porém, quando a glória do Senhor enche 

presente, mais e mais Sua presença enche o santuário. É como a cauda de um vestido 
de noiva que, mesmo depois da entrada da noiva na igreja, continua a entrar após ela. Deus está presente, não há

sto. Porém, cada vez mais de sua doce presença continua entrando no lugar
Isaías, literalmente, o templo de enche com Sua glória. É ISTO QUE O ETERNO TEM RESERVADO PARA 
AQUELES QUE O BUSCAM! VOCÊ FAZ PARTE DISTO? ENTÃO SE PREPARE
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SE PERSEGUIDO) 

eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.” 

Você já teve alguma experiência com Deus? Algo tão bom que se você pudesse, voltaria no tempo só para 
experimentar aquele manifestar da presença que te envolveu de forma tão profunda?! E se eu disser que através 

o mais profundas e maravilhosas esperam por você caçador de 
Deus, você acredita?!. Algo, realmente, está para acontecer. Todo céu de bronze será dissipado e a gloria do 
Senhor tomara conta da igreja através da busca incansável dos caçadores de Deus! Uma fome coletiva esta 

e uma forma tão intensa que a sensação é 
. Realmente é uma expressão impossível. 

Lo assim como o Leste pode pegar o Oeste, eles estão muito longe um do outro. É como brincar 
pega com seus filhos e certamente a 

lo devido ao seu tamanho, porque uma criança 
não consegue pegar um adulto. Mas não é este o propósito da brincadeira, porque basta um lindo 

E neste momento o filho captura não só a 
o pai se volta para o filho e não é mais o filho que está 

compartilham momentos maravilhosos juntos.O 
Lo? Literalmente, não, mas podemos pegar Seu 

coração. Davi fez isso. Se podemos pegar Seu coração, então, Ele se volta e nos busca. 

o para alcançar aquilo para o que fui 

Sabe qual é a beleza de ser um caçador de Deus? Você busca o impossível, sabendo que é possível.  

vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; e a 
cauda do seu manto enchia o templo.Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas 
cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam.E clamavam uns aos outros, 
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.E os umbrais das 
portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 

homem de lábios impuros, e habito no meio de 
um povo de impuros lábios; os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 
Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma 

a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniqüidade foi 
tirada, e expiado o teu pecado.Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir 

ai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, 
e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis.Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os 

lhe os olhos; para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem 
entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado.Então disse eu: Até quando Senhor? E respondeu: 
Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo 

e no meio da terra seja grande o desamparo. 
Porém ainda a décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada; e como o carvalho, e como a azinheira, que 
depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela.” 

Certamente você já deve ter sentido Deus muito próximo 
um lugar é diferente. Quando 

o santuário. É como a cauda de um vestido 
ela. Deus está presente, não há 

entrando no lugar até que, como em 
É ISTO QUE O ETERNO TEM RESERVADO PARA 

PREPARE! 


