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LIÇÃO 

Êxodo 33:18 "Então ele d

Quando Moisés pediu que Deus lhe mostrasse Sua glória, o Senhor lhe avisou que nenh
Lo e viver. Quando Moisés insistiu em seu pedido, dizendo: "Eu quero, preciso ver", Moisés já tinha em mãos o 
esboço do tabernáculo. Ele foi o homem escolhido por Deus para 
Calvário, que veio antes do plano definitivo para resgate do homem. 
 
Provavelmente, Moisés olhou para o tabernáculo, para a lei, e pensou: "Isso deve ser uma espécie de modelo 
daquilo que Deus ainda vai fazer. E só um protótipo, uma sombra. Ainda não é isto." Creio que ele sabia que os 
móveis e utensílios do tabernáculo tinham um significado simbólico. A obra que começou era grande demais 
para ser concluída em uma geração. Por isso, Moisés queria ver o produto 
 
‘’ Então ele disse: Rogo
Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor 
diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver mise
compadecer. 
E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá
(Êxodo 33:18-20). 
 
O primeiro efeito de se ver a glória de Deus é uma mudança em nosso relacionamento com Ele.
viu a revelação da glória de Deus, ele caiu de joelhos e O adorou. 
a terra, o adorou” (Êxodo 34:8). Moisés O adorou mesmo nã
sabia que o povo se inclinava para a apostasia. Naquele exato momento, lá em suas tendas eles ocultavam 
pequenos ídolos de ouro que haviam trazido 
nossa adoração. Deveríamos regularmente reivindicar a Sua glória
 
Um segundo efeito de se ver a glória de Deus
Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia” (Êxodo 34:35).
exteriorização do coração. Nesse verso, a
deleitar na presença de Deus se quiser. Mas é algo inteiramente diferente a Sua glória 
(Gálatas 1:15-16). A revelação que Moisés re
resultado dele haver tido um vislumbre da natureza de Deus. Mesmo assim, quando os israelita
souberam que Moisés havia tido uma experiên
Um terceiro efeito de vermos a glória de Deus
Uma vez que tenhamos recebido esta revelação da glória de Deus, não podemos continuar com nossas velhas 
maneiras de tratar os outros. Tudo precisa mudar. Vamos ler 
 
Deus está dizendo através de Paulo, “Vocês viram a Minha glória e conhecem a Minha natureza 
de graça, longânimo, pronto a perdoar. Quero que vocês expressem aos outros quem EU SOU”.
uma revelação da glória do Senhor, saberá o que significa provar do Seu amor, misericórdia e perdão. E você
caçador de Deus está sendo transformado por esta glória. 
 
Se Deus puder contar com pessoas entre Seu povo, em uma determinada região, que 
com humildade, quebrantamento, arrependimento e intercessão, então Ele vai entregar uma "ordem de despejo" 
ao poder demoníaco vigente naquela área. E quando assim Deus o fizer, veremos a manifestação de Su
Oro para que os céus se abram sobre nossas cidades e nossa nação, para que a glória de Deus se manifeste; que as 
fortalezas demoníacas sejam quebradas e que as pessoas ao nosso redor não possam mais resistir. Como isto 
pode acontecer? Através da manifestação da glória
portas do inferno e abrir as janelas do céu!
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LIÇÃO 015(MOSTRA-ME TUA GLÓRIA) 
 

Então ele disse: Rogo-te que me mostres a Tua glória.
 
 

Deus lhe mostrasse Sua glória, o Senhor lhe avisou que nenh
insistiu em seu pedido, dizendo: "Eu quero, preciso ver", Moisés já tinha em mãos o 

esboço do tabernáculo. Ele foi o homem escolhido por Deus para receber os detalhes 
Calvário, que veio antes do plano definitivo para resgate do homem.  

Provavelmente, Moisés olhou para o tabernáculo, para a lei, e pensou: "Isso deve ser uma espécie de modelo 
E só um protótipo, uma sombra. Ainda não é isto." Creio que ele sabia que os 

móveis e utensílios do tabernáculo tinham um significado simbólico. A obra que começou era grande demais 
para ser concluída em uma geração. Por isso, Moisés queria ver o produto final, e pediu: "Mostre

ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória.
Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor 
diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me 

E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá

a glória de Deus é uma mudança em nosso relacionamento com Ele.
ele caiu de joelhos e O adorou. “E, imediatamente, curvando
Moisés O adorou mesmo não estando cheio de esperanças quanto a Israel. Ele 

sabia que o povo se inclinava para a apostasia. Naquele exato momento, lá em suas tendas eles ocultavam 
pequenos ídolos de ouro que haviam trazido do Egito. A revelação da glória de Deus deve ser a fonte d
nossa adoração. Deveríamos regularmente reivindicar a Sua glória. 

Um segundo efeito de se ver a glória de Deus é uma mudança no semblante: “Viam os filhos de Israel o rosto de 
Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia” (Êxodo 34:35). O semblante de uma pessoa é a 
exteriorização do coração. Nesse verso, a face de Moisés simplesmente refletia a glória de Deus
deleitar na presença de Deus se quiser. Mas é algo inteiramente diferente a Sua glória 

A revelação que Moisés recebeu foi gloriosa. O esplendor em sua face e em 
le haver tido um vislumbre da natureza de Deus. Mesmo assim, quando os israelita

havia tido uma experiência sobrenatural. 
Um terceiro efeito de vermos a glória de Deus é uma transformação em nosso relacionamento com os outros
Uma vez que tenhamos recebido esta revelação da glória de Deus, não podemos continuar com nossas velhas 

Tudo precisa mudar. Vamos ler Efésios 4:31-32 

Deus está dizendo através de Paulo, “Vocês viram a Minha glória e conhecem a Minha natureza 
de graça, longânimo, pronto a perdoar. Quero que vocês expressem aos outros quem EU SOU”.
uma revelação da glória do Senhor, saberá o que significa provar do Seu amor, misericórdia e perdão. E você

transformado por esta glória.  

Se Deus puder contar com pessoas entre Seu povo, em uma determinada região, que 
com humildade, quebrantamento, arrependimento e intercessão, então Ele vai entregar uma "ordem de despejo" 
ao poder demoníaco vigente naquela área. E quando assim Deus o fizer, veremos a manifestação de Su

os céus se abram sobre nossas cidades e nossa nação, para que a glória de Deus se manifeste; que as 
fortalezas demoníacas sejam quebradas e que as pessoas ao nosso redor não possam mais resistir. Como isto 
pode acontecer? Através da manifestação da glória de Deus. Sim, intercessores se levantarão para fechar as 
portas do inferno e abrir as janelas do céu!  
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ua glória." 

Deus lhe mostrasse Sua glória, o Senhor lhe avisou que nenhum homem poderia vê-
insistiu em seu pedido, dizendo: "Eu quero, preciso ver", Moisés já tinha em mãos o 

receber os detalhes do modelo de salvação pré-

Provavelmente, Moisés olhou para o tabernáculo, para a lei, e pensou: "Isso deve ser uma espécie de modelo 
E só um protótipo, uma sombra. Ainda não é isto." Creio que ele sabia que os 

móveis e utensílios do tabernáculo tinham um significado simbólico. A obra que começou era grande demais 
final, e pediu: "Mostre-me Sua glória. 

te que me mostres a tua glória. 
Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor 

ricórdia, e me compadecerei de quem eu me 

E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá.’’ 

a glória de Deus é uma mudança em nosso relacionamento com Ele. Quando Moisés 
“E, imediatamente, curvando-se Moisés para 

o estando cheio de esperanças quanto a Israel. Ele 
sabia que o povo se inclinava para a apostasia. Naquele exato momento, lá em suas tendas eles ocultavam 

A revelação da glória de Deus deve ser a fonte de toda a 

Viam os filhos de Israel o rosto de 
O semblante de uma pessoa é a 
tia a glória de Deus. Você pode se 

deleitar na presença de Deus se quiser. Mas é algo inteiramente diferente a Sua glória ser revelada em você. 
. O esplendor em sua face e em seu coração era o 

le haver tido um vislumbre da natureza de Deus. Mesmo assim, quando os israelitas o viram, eles 

é uma transformação em nosso relacionamento com os outros. 
Uma vez que tenhamos recebido esta revelação da glória de Deus, não podemos continuar com nossas velhas 

Deus está dizendo através de Paulo, “Vocês viram a Minha glória e conhecem a Minha natureza – que sou pleno 
de graça, longânimo, pronto a perdoar. Quero que vocês expressem aos outros quem EU SOU”. Se você teve 
uma revelação da glória do Senhor, saberá o que significa provar do Seu amor, misericórdia e perdão. E você 

Se Deus puder contar com pessoas entre Seu povo, em uma determinada região, que rejeitem o domínio satânico, 
com humildade, quebrantamento, arrependimento e intercessão, então Ele vai entregar uma "ordem de despejo" 
ao poder demoníaco vigente naquela área. E quando assim Deus o fizer, veremos a manifestação de Sua glória. 

os céus se abram sobre nossas cidades e nossa nação, para que a glória de Deus se manifeste; que as 
fortalezas demoníacas sejam quebradas e que as pessoas ao nosso redor não possam mais resistir. Como isto 

de Deus. Sim, intercessores se levantarão para fechar as 
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Não sei o que você anda vendo... porem chegou a hora de 
em sua casa orar, para que a gloria de Deus seja manifesta em sua casa, na sua empresa! 
Manifesta 
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anda vendo... porem chegou a hora de você ver a gloria de Deus! Se desejar, 
e Deus seja manifesta em sua casa, na sua empresa! 
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Se desejar, nos chame e iremos 
e Deus seja manifesta em sua casa, na sua empresa! A Gloria de Deus será 


