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LIÇÃO 014 (O caminho secreto que nos leva a presença de Deus

João 14.6 "Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

 
Precisamos aprender como atrair a presença exuberante de Deus em nosso meio. Temos que chegar a um ponto 
em que o mero reflexo do que houve entre nós conduza os perdidos ao arrependimento e à conversão. Estou 
faminto por este tipo de expressão de avivamento, mas se não 
Conforme fomos ministrados anteriormente pela 
favorita do Deus Eterno e esse Deus reivindicará a casa que Ele mesmo 
nada fique no caminho daquilo que Deus quer faze
Senhor seja feita em nossas vidas. Ainda que isso cust
dizendo não para nossas próprias vontad
nós e através de nós! (Romanos 12.2). 
O plano de Deus para a minha e sua vida é 
los, não nos poupará também. Esse é o grande chamado da noiva de Cristo :
pregai o evangelho a toda criatura. (
deve ser apenas um: vidas rendidas aos pés de Cristo! Foi por isso que Jesus veio ao mundo, morreu e 
ressuscitou, para que almas, vidas fossem alcançadas pelo plano perfeito da salvação. 
 

Devemos nos mover de acordo com o que Deus quer fazer.
cultos, semana após semana, diz que se nos calarmos, as pedras clamarão
que seja necessário que as “pedras” façam
mim e a você clamar, colocar nosso joelho no chão, 
pelos perdidos, desejar que cada alma, cada vida desse planeta seja alcançada por essa presen
maravilhosa do nosso Deus Eterno. Que nenhum se perca, há Senhor Jesus nos ajude a salvar mais um! Que esse 
seja nosso clamor! 

Deus não vai se manifestar ao povo que só busca Seus benefícios. Ele vai se manifestar aos que buscam Sua face.
No Antigo Testamento, se alguém se recusasse a mostrar o rosto a você, estaria deliberadamente lhe rejeitando. 
As antigas ordens da Igreja adotavam práticas similares
vai nos levar a algum lugar com Deus. 
Deus só vai tornar a Sua visitação em avivamento permanente se você e eu, com lágrimas e arrependimento, Lhe 
prepararmos um lugar. O avivamento e a visitação do Senhor não 
 
É Chegada a hora de permitir que Deus nos guie
perto o suficiente para vermos Sua face. Por muito tempo,
Ele pode fazer, querem Suas bênçãos, emoções, arrepios, querem
diante do chamado para que busquem Sua face.
 
Se buscarmos a face de Deus, obteremos Seu favor. Temos experimentado a onipresença de Deus, mas agora 
estamos experimentando a manifestação 
as forças demoníacas.  
Sabe qual é o caminho secreto que nos leva a presença de Deus?
Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Jesus, a essência é Jesus, Ele é o caminho para chegar ao 
que as pessoas vejam em nós que estão
perdidos, aflitos, oprimidos, sejam alcançados. Através da busca por Jesus nos tornamos conscientes de que é 
chegado o tempo do arrependimento genuíno dos pecados, tempo de busc
bênçãos. 
‘’ Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justi
(Mateus 6.33) 
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O caminho secreto que nos leva a presença de Deus
 

lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

a presença exuberante de Deus em nosso meio. Temos que chegar a um ponto 
em que o mero reflexo do que houve entre nós conduza os perdidos ao arrependimento e à conversão. Estou 

e avivamento, mas se não tivermos cuidado deixaremos a chama se apagar
Conforme fomos ministrados anteriormente pela sequência A CASA FAVORITA DE

Deus reivindicará a casa que Ele mesmo construiu. 
no caminho daquilo que Deus quer fazer, que seja removido tudo aquilo que impede que a

Senhor seja feita em nossas vidas. Ainda que isso custe para nós, os caçadores de Deus, uma vida de renú
dizendo não para nossas próprias vontades para que a Dele que é sempre boa, perfeita e agradável se cumpra em 

 
O plano de Deus para a minha e sua vida é alcançar os perdidos e, se Ele não poupou Seu único Filho para salvá

o grande chamado da noiva de Cristo :E disse-
. (Marcos 16:15). O resultado de tudo aquilo que fizermos para o Senhor 

deve ser apenas um: vidas rendidas aos pés de Cristo! Foi por isso que Jesus veio ao mundo, morreu e 
ressuscitou, para que almas, vidas fossem alcançadas pelo plano perfeito da salvação. 

over de acordo com o que Deus quer fazer. A mesma Bíblia que eu e você carregamos para os 
cultos, semana após semana, diz que se nos calarmos, as pedras clamarão (Lucas 19.40)

façam aquilo que você caçador de Deus foi levantado para fazer. Sim, cabe a 
mim e a você clamar, colocar nosso joelho no chão, reivindicar aquilo que é nosso por direito! Clamar a Deus 
pelos perdidos, desejar que cada alma, cada vida desse planeta seja alcançada por essa presen
maravilhosa do nosso Deus Eterno. Que nenhum se perca, há Senhor Jesus nos ajude a salvar mais um! Que esse 

Deus não vai se manifestar ao povo que só busca Seus benefícios. Ele vai se manifestar aos que buscam Sua face.
No Antigo Testamento, se alguém se recusasse a mostrar o rosto a você, estaria deliberadamente lhe rejeitando. 
As antigas ordens da Igreja adotavam práticas similares. Não importa o que façamos: somente o arrependimento 

  
Deus só vai tornar a Sua visitação em avivamento permanente se você e eu, com lágrimas e arrependimento, Lhe 
prepararmos um lugar. O avivamento e a visitação do Senhor não devem ser apenas "momentos".

É Chegada a hora de permitir que Deus nos guie sob Suas vistas. Isto significa que precisamos estar perto d'Ele, 
perto o suficiente para vermos Sua face. Por muito tempo, muitos tem buscado Suas mãos.

ãos, emoções, arrepios, querem os peixes e os pães. T
Sua face.  

Se buscarmos a face de Deus, obteremos Seu favor. Temos experimentado a onipresença de Deus, mas agora 
manifestação de Sua presença. Isto, sim, faz nosso corpo se

Sabe qual é o caminho secreto que nos leva a presença de Deus? A resposta está em João 14:6:
Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sim Berseba 
Jesus, a essência é Jesus, Ele é o caminho para chegar ao Pai. E nós precisamos ser as placas de 

estão no caminho certo, e buscar sua doce presença para que através de nó
, oprimidos, sejam alcançados. Através da busca por Jesus nos tornamos conscientes de que é 

chegado o tempo do arrependimento genuíno dos pecados, tempo de buscar o abençoador e não somente as 

Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
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O caminho secreto que nos leva a presença de Deus) 

lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

a presença exuberante de Deus em nosso meio. Temos que chegar a um ponto 
em que o mero reflexo do que houve entre nós conduza os perdidos ao arrependimento e à conversão. Estou 

tivermos cuidado deixaremos a chama se apagar. 
CASA FAVORITA DE DEUS, somos templo, casa 

construiu. Não podemos permitir que 
emovido tudo aquilo que impede que a vontade do 

e para nós, os caçadores de Deus, uma vida de renúncias, 
es para que a Dele que é sempre boa, perfeita e agradável se cumpra em 

alcançar os perdidos e, se Ele não poupou Seu único Filho para salvá-
-lhes: Ide por todo o mundo, 

O resultado de tudo aquilo que fizermos para o Senhor 
deve ser apenas um: vidas rendidas aos pés de Cristo! Foi por isso que Jesus veio ao mundo, morreu e 
ressuscitou, para que almas, vidas fossem alcançadas pelo plano perfeito da salvação.  

A mesma Bíblia que eu e você carregamos para os 
(Lucas 19.40). Entenda, não permita 

de Deus foi levantado para fazer. Sim, cabe a 
nosso por direito! Clamar a Deus 

pelos perdidos, desejar que cada alma, cada vida desse planeta seja alcançada por essa presença tão poderosa e 
maravilhosa do nosso Deus Eterno. Que nenhum se perca, há Senhor Jesus nos ajude a salvar mais um! Que esse 

Deus não vai se manifestar ao povo que só busca Seus benefícios. Ele vai se manifestar aos que buscam Sua face. 
No Antigo Testamento, se alguém se recusasse a mostrar o rosto a você, estaria deliberadamente lhe rejeitando. 

Não importa o que façamos: somente o arrependimento 

Deus só vai tornar a Sua visitação em avivamento permanente se você e eu, com lágrimas e arrependimento, Lhe 
devem ser apenas "momentos". 

Suas vistas. Isto significa que precisamos estar perto d'Ele, 
buscado Suas mãos. Muitos Querem o que 

os peixes e os pães. Todavia, são retraídos 

Se buscarmos a face de Deus, obteremos Seu favor. Temos experimentado a onipresença de Deus, mas agora 
nosso corpo se arrepiar e põe para correr 

A resposta está em João 14:6:Disse-lhe Jesus: 
Sim Berseba Life, a resposta é 

ser as placas de orientação, para 
presença para que através de nós os 

, oprimidos, sejam alcançados. Através da busca por Jesus nos tornamos conscientes de que é 
ar o abençoador e não somente as 

ça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.’’ 


