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LIÇÃO 

 2 Crônicas 7:14 “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, 
converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.

Não sei quanto a você, mas existe uma paixão ardente em meu coração que sussurra, dizendo
muito mais do que sei ou conheço, mais do que tudo que já 
escreveu Apocalipse, e todas as pessoas que vislumbraram o que não é deste mundo e viram coisas com as quais 
somente tenho sonhado. Sei que existe "mais", sei porque existem aqueles que experimentaram isto e n
foram os mesmos. Caçadores de Deus! Minha oração é: 
 
Uma vez que você experimenta o Senhor em Sua glória, não há como virar as costas ou esquecê
mais do que simples argumentos, teorias ou doutrinas, é 
disse: "...sei em quem tenho crido..." (2 Timóteo 1.12b).
respeito de quem tenho crido." Isto significa que nunca encontraram Deus
As pessoas precisam ter uma experiência como aquela que Saulo teve na estrada de Damasco, onde encontrou
com o próprio Deus. “Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma 
luz vinda do céu.Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue? "
Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor? " Ele respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você persegue.
Levante-se, entre na cidade; alguém lhe dirá o que você deve fazer".
 
Tal experiência evidencia a diferença entre a 
"onipresença" de Deus refere-se ao fato de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é aquela 
"partícula" do núcleo atômico que os físi
aborda esta qualidade divina quando diz
e em todos os lugares. Ele é a essência de tudo que existe, é o vínculo qu
do Universo e que sustenta a integridade de cada um destes componentes!
 
Embora Deus esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo, há momentos em que Ele 
essência de Seu ser em um local específico. É o
isto acontece, há uma forte convicção de que o próprio Deus "Se fez presente" em nosso meio. Podemos dizer 
que, embora Ele esteja em todos os lugares todo o tempo, existem momentos especiais em que
"aqui" do que "ali". Por alguma razão divina, Deus escolhe concentrar
forte em um determinado tempo ou lugar.
 
Talvez você esteja pensando: Espere um momento. Deus está sempre aqui. Ele é onipresente. 
mas, então, por que Ele disse: "...se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar 
Minha face.."? (2 Crônicas 7.14). Se eles já eram o povo de Deus, qual outra instância de Sua presença deveriam 
buscar? A face de Deus! Por quê? Porque 
Você pode ser filho de Deus e ainda não ter Seu favor, assim como um filho pode ser desfavorecido, sem ser 
renegado. 
A expressão usada no versículo é muito
"convertessem de seus maus caminhos"
terra. Como podemos ser povo de Deus e ainda permanecermos em maus caminhos

 Talvez nossos maus caminhos expliquem o fato de estarmos satisfeitos somente com a proximidade de Deus ao 
invés de desfrutarmos de Sua presença. Sabe o que vai fazer com o favor de Deus se volte para nós? Nossa fome. 
Devemos nos arrepender, buscar a face do Senhor, e orar: "Deus, volte os Teus olhos para nós, e nós ficaremos 
na dependência de Ti." 
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LIÇÃO 010 (A manifestação da presença de Deus) 
 

e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, 
dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.

 
 

, mas existe uma paixão ardente em meu coração que sussurra, dizendo
muito mais do que sei ou conheço, mais do que tudo que já tenho alcançado. Isso me faz admirar
escreveu Apocalipse, e todas as pessoas que vislumbraram o que não é deste mundo e viram coisas com as quais 
somente tenho sonhado. Sei que existe "mais", sei porque existem aqueles que experimentaram isto e n
foram os mesmos. Caçadores de Deus! Minha oração é: Quero ver-Te assim como João Te viu, Meu Senhor!

o Senhor em Sua glória, não há como virar as costas ou esquecê
rias ou doutrinas, é experiência. É por causa disto que o apóstolo Paulo 

"...sei em quem tenho crido..." (2 Timóteo 1.12b).Infelizmente, muitas pessoas 
respeito de quem tenho crido." Isto significa que nunca encontraram Deus em Sua glória.
As pessoas precisam ter uma experiência como aquela que Saulo teve na estrada de Damasco, onde encontrou

Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma 
or terra e ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue? "

Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor? " Ele respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você persegue.
se, entre na cidade; alguém lhe dirá o que você deve fazer".(Atos 9:3-6).” 

Tal experiência evidencia a diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta 
se ao fato de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é aquela 

"partícula" do núcleo atômico que os físicos nucleares podem rastrear mas não podem ver. O Evangelho de João 
aborda esta qualidade divina quando diz: "...e sem ele nada do que foi feito se fez" (João 1.3).

essência de tudo que existe, é o vínculo que mantém unidos todos os componentes 
do Universo e que sustenta a integridade de cada um destes componentes! 

Embora Deus esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo, há momentos em que Ele 
Seu ser em um local específico. É o que muitos chamam de "presença manifesta de Deus". Quando 

isto acontece, há uma forte convicção de que o próprio Deus "Se fez presente" em nosso meio. Podemos dizer 
que, embora Ele esteja em todos os lugares todo o tempo, existem momentos especiais em que
"aqui" do que "ali". Por alguma razão divina, Deus escolhe concentrar-Se ou revelar
forte em um determinado tempo ou lugar. 

Espere um momento. Deus está sempre aqui. Ele é onipresente. 
"...se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar 
. Se eles já eram o povo de Deus, qual outra instância de Sua presença deveriam 

A face de Deus! Por quê? Porque o favor do Senhor flui para onde quer que esteja voltada a Sua 
Você pode ser filho de Deus e ainda não ter Seu favor, assim como um filho pode ser desfavorecido, sem ser 

A expressão usada no versículo é muito interessante. Deus disse a Seu povo, que se eles buscassem Sua face e se 
"convertessem de seus maus caminhos", então, Ele não só ouviria as suas orações, como também sararia a sua 
terra. Como podemos ser povo de Deus e ainda permanecermos em maus caminhos?

Talvez nossos maus caminhos expliquem o fato de estarmos satisfeitos somente com a proximidade de Deus ao 
invés de desfrutarmos de Sua presença. Sabe o que vai fazer com o favor de Deus se volte para nós? Nossa fome. 

e do Senhor, e orar: "Deus, volte os Teus olhos para nós, e nós ficaremos 
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e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se 
dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.” 

, mas existe uma paixão ardente em meu coração que sussurra, dizendo-me que existe 
alcançado. Isso me faz admirar João, que 

escreveu Apocalipse, e todas as pessoas que vislumbraram o que não é deste mundo e viram coisas com as quais 
somente tenho sonhado. Sei que existe "mais", sei porque existem aqueles que experimentaram isto e nunca mais 

Te assim como João Te viu, Meu Senhor! 

o Senhor em Sua glória, não há como virar as costas ou esquecê-Lo. Isto é muito 
É por causa disto que o apóstolo Paulo 

tas pessoas diriam: "Eu sei coisas a 
em Sua glória. 

As pessoas precisam ter uma experiência como aquela que Saulo teve na estrada de Damasco, onde encontrou-se 
Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma 

or terra e ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue? " 
Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor? " Ele respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você persegue. 

 

presença manifesta de Deus. O termo 
se ao fato de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é aquela 

cos nucleares podem rastrear mas não podem ver. O Evangelho de João 
: "...e sem ele nada do que foi feito se fez" (João 1.3).Deus está em tudo 

e mantém unidos todos os componentes 

Embora Deus esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo, há momentos em que Ele concentra a 
que muitos chamam de "presença manifesta de Deus". Quando 

isto acontece, há uma forte convicção de que o próprio Deus "Se fez presente" em nosso meio. Podemos dizer 
que, embora Ele esteja em todos os lugares todo o tempo, existem momentos especiais em que Ele está mais 

Se ou revelar-Se de uma maneira mais 

Espere um momento. Deus está sempre aqui. Ele é onipresente. Sim, é verdade, 
"...se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar 
. Se eles já eram o povo de Deus, qual outra instância de Sua presença deveriam 

do Senhor flui para onde quer que esteja voltada a Sua face. 
Você pode ser filho de Deus e ainda não ter Seu favor, assim como um filho pode ser desfavorecido, sem ser 

interessante. Deus disse a Seu povo, que se eles buscassem Sua face e se 
então, Ele não só ouviria as suas orações, como também sararia a sua 

? 

Talvez nossos maus caminhos expliquem o fato de estarmos satisfeitos somente com a proximidade de Deus ao 
invés de desfrutarmos de Sua presença. Sabe o que vai fazer com o favor de Deus se volte para nós? Nossa fome. 

e do Senhor, e orar: "Deus, volte os Teus olhos para nós, e nós ficaremos 


