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Leia 1 Reis 18
1 Criando a estrutura para a glória cair através do modelo de Elias

(1 Reis 18:22-24) Disse então Elias: "Eu sou o único que restou dos profetas doSenhor, mas Baal tem quatrocentos e cinquenta profetas. Tragam dois novilhos.Escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas nãoacendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tambémnão acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu deus, e eu invocarei onome do Senhor. O deus que responder por meio do fogo, esse é Deus". Então todo opovo disse: "O que você disse é bom".
EXISTE FOGO DE CIMA E FOGO DE BAIXO.

(1 Reis 18:30-40) Então Elias disse a todo o povo: "Aproximem-se de mim". O povoaproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depoisapanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem apalavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: "Seu nome será Israel". Com as pedrasconstruiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar umavaleta com capacidade de duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortouo novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: "Encham de águaquatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha". "Façam-no novamente", disse, e eles o fizeram de novo. "Façam-no pela terceira vez",ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando aencher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: "ÓSenhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu ésDeus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua.Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, ésDeus, e que fazes o coração deles voltar para ti". Então o fogo do Senhor caiu equeimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secoutotalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados egritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! " Então Elias ordenou-lhes:"Prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar! " Eles os prenderam, eElias os fez descer ao riacho de Quisom e lá os matou.
CONTEXTO:TEMPORADA DE APOSTASIA EM ISRAEL.ICHABOD NA NAÇÃO.REVER AS CAUSAS DE ICHABOD E APOSTASIA.GLÓRIA AUSENTE = AUSÊNCIA DA PRESENÇA MANIFESTA.CARACTERÍSTICAS DA GLÓRIA = CARACTERÍSTICAS DA PRESENÇAMANIFESTA.VEJA AS CARACTERÍSTICAS DA PRESENÇA MANIFESTA – “PRESENCE”.
Vivemos em circunstâncias semelhantes.Alguns dos governantes da igreja são Acabe eJezabel que estão servindo aos altares de Baal.Eles não alimentam ou equipam as ovelhas, mas as levam ao cativeiro da artimanha, dohipnotismo e da ignorância. Temos líderes que são artistas, não equipadores. Esse sistemadeve ser desafiado por apóstolos e profetas. É necessário um confronto com o Carmelo.
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ELIAS APRESENTA PRINCÍPIOS PARA TRAZER DE VOLTA A GLÓRIA OUPRESENÇA MANIFESTA DO SENHOR.CRIANDO A ESTRUTURA PARA A CONFORMIDADE DA GLÓRIA:
1.1 Confrontar a imprecisão e o mal

(1 Reis 18:24) Então vocês invocarão o nome do seu deus, e eu invocarei o nome doSenhor. O deus que responder por meio do fogo, esse é Deus". Então todo o povodisse: "O que você disse é bom".
Elias confrontou os seguidores de Baal - isso implica um confronto de Acabe e Jezabel. NÃODÊ A VOLTA NA MONTANHA - ESCALE A MONTANHA.
Devemos confrontar:
Jezabel como Jeú.Corá como Moisés.

• Religião como Jesus.• Falsos irmãos como Judas, Paul.• Nabucodonosor como os três meninos hebreus.• Golias como Davi.• Golias como Davi.• Natan confrontou Davi.• Paulo confrontou Pedro (Atos)• Pedro confrontou Simão, o feiticeiro
A oração por si só não vai desmantelar esses inimigos - eles têm que ser confrontados.
Para que o mal prospere, os justos devem ficar em silêncio. ATAQUE O ALTAR, NÃO APESSOA (VEJA O JOVEM PROFETA E JEROBOÃO).
O confronto é um mandato de Isaías 58 - para quebrar os jugos e deixar os oprimidos irem emliberdade.A covardia não trará a glória.Tudo que é amarelo não é ouro.Deus não nos deu o espírito de timidez.
JÓ NÃO CONFRONTOU.DAVI NÃO CONFRONTOU ABSALÃO E ADONIAS.ELI NÃO CONFRONTOU - FINALMENTE A GLÓRIA PARTIU.
1.2 Aproxime-se do homem de Deus

(1 Reis 18:30) Então Elias disse a todo o povo: "Aproximem-se de mim".
APROXIME-SE DE DEUS. NESTA TEMPORADA TAMBÉM APROXIME-SE DOHOMEM DE DEUS. NÃO OS PROFETAS DE BAAL. APROXIMA-SE DO HOMEMESTABELECIDO LEGÍTIMO - O HOMEM COM GRAÇA PROFÉTICAAPOSTÓLICA.
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Esteja presente em reuniões corporativas legítimas. Sente-se à mesa do homem estabelecido.Elias não pediu apoio. Ele não teve sorte ou usou truques para atrair as pessoas.Identifique liderança legítima. Deve ser capaz de discernir. Separe o precioso do vil.
ESCOLHER: JESUS OU BARABÁSDAVI OU SAULMOISÉS OU CORÁ
Tenha discernimento como o homem na cruz que escolheu Jesus.
NÃO VÁ PARA O FALSO PAI - REVER “SLUMP HAND”
1.3 Prepare a igreja

(1 Reis 18:30-40) Então Elias disse a todo o povo: "Aproximem-se de mim". O povoaproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depoisapanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem apalavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: "Seu nome será Israel". Com as pedrasconstruiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar umavaleta com capacidade de duas medidas de semente.
ELE UTILIZOU A CAPACIDADE DE SEMENTES PARA MEDIR A VALETA. ACAPACIDADE DA SEMENTE DETERMINA A CAPACIDADE DE ÁGUA.A IGREJA LOCAL / IGREJA DA CIDADE É O ALTAR DE DEUS.REVER “ALTAR”
A igreja local é o núcleo de operações.
A REFORMA INCLUI REPARO.• FUNDAÇÕES DE REPARO DA DOUTRINA. A DOUTRINA DOS APÓSTOLOSPRIMEIRO. PRIORIZE A PALAVRA. AS PESSOAS JÁ NÃO SABEM O QUEACREDITAM. A VERDADE ESTÁ CAÍDA NAS RUAS.• REPARAR O GOVERNO DA IGREJA.• REPARAR POSIÇÕES IMPRECISAS - VER MIGRAÇÃO.• LIDAR COM ILUSÕES E MENTALIDADES IMPRECISAS NA IGREJA.• REPARAR DESLEIXO. Precisa de pessoas com um coração para construir. Vamosnos levantar e construir. Construa excelência em nossas estruturas.
1.4 Construir com unidade em mente

Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quema palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: "Seu nome será Israel".
Lembre-se de que Israel estava dividida. Tribos estavam faltando nesta montanha. Elias nãoconstruiu ministérios para Elias. Ele tinha as 12 tribos de Israel em mente. Ele até representouo delinquente. No dia da batalha, ele não veio com divisão em sua mente. Ele não reclamoudos ausentes e não do seu lado - fez uma declaração profética - estou aqui sozinho - mas os 12estão comigo no Espírito. Ele apresentou uma frente unida na batalha. Ele não se apresentou.ELE APRESENTOU O ISRAEL DE DEUS. A GLÓRIA É ATRAÍDA PARA UMHOMEM CUJO CORAÇÃO ESTÁ DEFINIDO NA UNIDADE. UNIDADE É A
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NATUREZA DE DEUS. DEUS ESTÁ UNIDO. A UNIDADE ATRAI UNIDADE. DEUSORDENA AS BÊNÇÃOS.ELE OPERAVA COM UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO.
1.5 Construa com pedras

Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor,
Não construa com restolho de madeira e feno. Tanto o sacrifício quanto o altar serãoqueimados. A igreja deve ser capaz de oferecer sacrifícios sem ser queimada.Construa com os materiais certos. Separe o precioso do vil.Não construa com porcos, avestruzes, víboras, escorpiões e girinos.O que você constrói determina quem viverá nele.Não construa uma habitação para Jezabel, Corá, etc.Construa a casa para Deus.
1.6 Construir em nome do Senhor
Construa o caráter e a natureza de Deus na estrutura. Construa de acordo com os padrõesdEle.Onde Ele registra Seu nome, Ele se reunirá para abençoá-lo.
1.7 Construa com a palavra apostólica

"Encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre alenha". "Façam-no novamente", disse, e eles o fizeram de novo. "Façam-no pelaterceira vez", ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar,chegando a encher a valeta.
QUATRO É O NÚMERO DO APOSTÓLICO. ELES DERRAMARAM OS 4 JARROS3 VEZES. ESTE É UM TOTAL DE DOZE APÓSTOLOS.12 É O NÚMERO DO GOVERNO. NESTA TEMPORADA DEVEMOS APLICAR APALAVRA APOSTÓLICA. ESTA PALAVRA GOVERNAMENTAL DEVE ENCHERNOSSAS IGREJAS. ISTO SERÁ MUITO DIFICULTARÁ A FALSIFICAÇÃOFUNCIONAR. O FOGO FALSIFICADO NÃO PODE CAIR EM UMA PALAVRAGOVERNAMENTAL.NÃO APLIQUE SEU SANGUE COMO OS PROFETAS DE BAAL, APLIQUE APALAVRA.ESTA É A PALAVRA PROCEDENTE.
1.8 Construa com sacrifícios

Tragam dois novilhos. Escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre alenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre alenha, e também
E aconteceu que, no momento da oferta do sacrifício da tarde,

SACRIFÍCIO LIBERA PODER.
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QUANDO JESUS MORREU NA CRUZ, O PODER DE RESSURREIÇÃO FOILANÇADO.
As pessoas vêm aos cultos da igreja - querem que a igreja forneça um serviço, em vez desacrifícios espirituais.
O inimigo entende os sacrifícios.

(2 Reis 3:27) Então ele pegou seu filho mais velho, que teria reinado em seu lugar, e oofereceu como holocausto na parede; e houve grande indignação contra Israel. Entãoeles partiram dele e voltaram para sua terra.
1.9 Construa com oração

Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, ésDeus, e que fazes o coração deles voltar para ti".
A GLÓRIA CAIU PORQUE A ESTRUTURA AGORA ESTAVA EMCONFORMIDADE

Então o fogo do Senhor caiu
PRECISAMOS DE ORAÇÃO E SACRIFÍCIO, NÃO SÓ DE ORAÇÃO.
A GLÓRIA TEM CONSEQUÊNCIAS:
1.9.1 Ativa o arrependimento

Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados
1.9.2 Ativa as percepções e confissões precisas

e gritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! " Então Elias ordenou-lhes:"Prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar! "
A FALSIFICAÇÃO É EXPOSTA.AS PESSOAS FICARAM SURPREENDIDAS COM DEUS, NÃO ELIAS.
1.9.3 A falsificação é desmantelada com a espada

Então Elias ordenou-lhes: "Prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhumescapar! " Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quisom e lá osmatou.
CONCLUSÃO:
NÃO PODEMOS TRAZER MUDANÇAS SEM A GLÓRIA OU A PRESENÇA DEDEUS.
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• O poder de atração da Glória
(Isaías 60:1-3) Levantar, brilhar; pois sua luz chegou! E a glória do Senhor vainascendo sobre você. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e as trevas os povos; maso Senhor se levantará sobre você, e a Sua glória será vista sobre você Os gentioscaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora.

• Reder-se à Glória
(1 Reis 10:5-8) a comida na sua mesa, o assento dos seus servos, o serviço dos seusgarçons e seus trajes, os seus copeiros, e sua entrada pela qual ele subia à casa doSenhor, não havia mais espírito nela. Então ela disse ao rei: “Foi uma famaverdadeira, que ouvi na minha própria terra, sobre as tuas palavras e a tuasabedoria. “No entanto, não acreditei nas palavras até que vim e vi com meuspróprios olhos; e na verdade a metade não me foi contada. A tua sabedoria eprosperidade excedem a fama de que ouvi. “Felizes os teus homens e felizes estes teusservos, que estão continuamente diante de ti e ouvem a tua sabedoria!

• Paz na Glória
(Ageu 2:6-9) “Pois assim diz o Senhor dos exércitos:“ Uma vez mais (daqui a pouco)abalarei o céu e a terra, o mar e a terra seca; 'e abalarei todas as nações, e elas virãoao Desejado de Todas as Nações, e encherei este templo de glória', diz o Senhor dosexércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. 'A glória desteúltimo templo será maior do que o primeiro', diz o Senhor dos exércitos. 'E neste lugardarei a paz', diz o Senhor dos exércitos. "

4 PILARES NAS OPERAÇÕES DE ELIAS:
1. DOUTRINA DOS APÓSTOLOS - CONFRONTAÇÃO NO CARMELO
2. 12 PEDRAS PARA O ALTAR - COMUNHÃO
3. OFERTA QUEIMADA – PARTIR DO PÃO
4. ORAÇÃO
2 Características da Glória de Deus
GLÓRIAKABHODH / KABOWD / KABOD
A GLÓRIA SE REFERE A: (Mnemônico “KABOD” da língua inglesa)
K - MAJESTADE REALA - ATRIBUTOS DE DEUSB - BRILHOO - MANIFESTAÇÃO EXTERNAD - DIGNIDADE / REPUTAÇÃO / HONRA
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Amplificação
2.1 K - Majestade Real

• Esta é a majestade e esplendor do Cristo pré-encarnado.
(João 17:5) "E agora, ó Pai, glorifica-me junto a Ti mesmo, com a glória que Eu tinhaContigo antes que o mundo existisse.
(Isaías 6:1-4) No ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor sentado em um trono,alto e erguido, e a cauda de Seu manto enchia o templo. Acima dele estava serafim;cada um tinha seis asas: com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duasvoava E um clamou ao outro e disse: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos;toda a terra está cheia da sua glória!" E as ombreiras da porta foram abaladas pelavoz daquele que clamou, e a casa se encheu de fumaça.
(João 12:41) Isaías disse essas coisas quando viu Sua glória e falou Dele.

• A majestade e esplendor do Cristo encarnado
(João 1:14) E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória, a glóriacomo do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade.

2.1.1 Seus sinais e maravilhas
• Transformando água em vinho

(João 2:11) Este início de sinais Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou Suaglória; e seus discípulos acreditaram nele.
• A ressurreição de lázaro

(João 11:4) Quando Jesus ouviu isso, disse: "Esta doença não é para morte, mas paraglória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela."
(João 11:40) Jesus disse a ela: “Eu não disse a você que se você cresse, você veria aglória de Deus?”

• Esta é a majestade e esplendor do Cristo ascendido. Isso também se refere à suamajestade e esplendor quando ele vem para estabelecer e confirmar seu reino.
(1 Pedro 1:21) que por Ele crêem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deuglória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
(Colossenses 3:4) Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, você tambémaparecerá com Ele na glória.
(1 Pedro 5:1) Os presbíteros que estão entre vós, eu exorto, eu que sou co-presbíteroe testemunha dos sofrimentos de Cristo, e também participante da glória que serárevelada:
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(Marcos 10:37) Disseram-lhe: "Concede-nos que nos sentemos, um à tua direita eoutro à tua esquerda, na tua glória."
(Mateus 16:27) “Pois o Filho do Homem virá na glória de Seu Pai com Seus anjos, eentão recompensará a cada um de acordo com suas obras.
(Lucas 24:26) "Não deveria o Cristo ter sofrido essas coisas e entrar na sua glória?"
(Hebreus 1:3) que sendo o resplendor da Sua glória e a expressa imagem da Suapessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder, quando Ele mesmopurificou os nossos pecados, sentou-se à destra da Majestade nas alturas,

Essa glória deve ser revelada em nós.
(Romanos 8:18-21) Porque considero que os sofrimentos do tempo presente não sãodignos de comparação com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a sinceraexpectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porquea criação foi submetida à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele quea sujeitou na esperança; porque a própria criação também será libertada daescravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus.
(Romanos 9:23-26) e para que pudesse tornar conhecidas as riquezas da sua glórianos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, Até nós, a quemEle chamou, não só dos judeus, mas também dos gentios? Como ele diz também emOséias: "Chamarei meu povo àqueles que não eram meu povo, e à sua amada, quenão era amada." “E acontecerá no lugar em que lhes foi dito: 'Vós não sois meupovo', ali serão chamados filhos do Deus vivo.”
(1 Coríntios 2:7-8) Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria ocultaque Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, que nenhum dos governantesdesta época sabia; pois se soubessem, não teriam crucificado o Senhor da glória.
(2 Coríntios 4:17-18) Pois a nossa leve aflição, que dura apenas um momento, estáoperando para nós um peso de glória muito maior e eterno, enquanto não olhamospara o que se vê, mas para o que se não vê. Pois as coisas que se veem sãotemporárias, mas as que não se veem são eternas.
(Colossenses 1:27) A eles Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glóriadeste mistério entre os gentios: que é Cristo em vós, a esperança da glória.
(Romanos 5:1-2) Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus pornosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual também temos acesso, pela fé, a estagraça na qual nos encontramos e nos regozijamos na esperança da glória de Deus.

ASSIM A GLÓRIA É CRISTO
(Hebreus 1:1-3) Deus, que em vários momentos e de várias maneiras falou nopassado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos por meio de Seu Filho,a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio do qual também fez osmundos; o qual, sendo o resplendor da Sua glória e a expressa imagem da Sua
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pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder, quando Ele mesmopurificou os nossos pecados, sentou-se à direita da Majestade nas alturas
2.2 A - Atributos de Deus (Pessoa de Deus)

(Romanos 1:23-24) e mudou a glória do Deus incorruptível em uma imagem feitacomo homem corruptível - e pássaros e animais de quatro patas e coisas rastejantes.24Portanto, Deus também os entregou à impureza, na concupiscência de seuscorações, para desonrar seus corpos entre si,
Um ídolo não tem os atributos de Deus. Os seguintes atributos referem-se à glória de Deus:

• Santidade
(Isaías 6:3) E um clamou a outro e disse: "Santo, santo, santo é o Senhor dosexércitos; toda a terra está cheia da sua glória!"

• Toda a Sua Divindade
(Êxodo 33:18-19) E ele disse: “Por favor, mostre-me a Tua glória”. Então Ele disse:“Farei com que toda a minha bondade passe diante de ti, e proclamarei o nome doSenhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e tereicompaixão de quem tiver misericórdia. "

• Seu noma
(Êxodo 33:18-19) E ele disse: “Por favor, mostre-me a Tua glória”. Então Ele disse:“Farei com que toda a minha bondade passe diante de ti e proclamarei o nome doSenhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e tereicompaixão de quem tiver misericórdia. "
(Isaías 48:11) Por meu próprio bem, por meu próprio bem, Eu o farei; pois como deveo meu nome ser profanado? E não vou dar a minha glória a ninguém.

• Seus Julgamentos
(Ezequiel 39:21) "Porei a minha glória entre as nações; todas as nações verão o meujuízo que executei e a minha mão que pus sobre elas.

• Sua justiça
(Salmos 97:6) Os céus declaram a Sua justiça e todos os povos vêem a Sua glória.

Em Cristo
(Habacuque 2:14-15) Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como aságuas cobrem o mar. “Ai daquele que dá de beber ao seu vizinho, apertando-o na sua garrafa,até para embebedá-lo, para que veja a sua nudez!
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2.3 B - Brilho
(1 Coríntios 15: 40-41) Há também corpos celestes e corpos terrestres; mas a glóriado celestial é uma, e a glória do terrestre é outra. Há uma glória do sol, outra glóriada lua e outra glória das estrelas; pois uma estrela difere de outra estrela em glória.
(Atos 22:11) “E visto que eu não podia ver para a glória daquela luz, sendoconduzido pela mão daqueles que estavam comigo, eu vim para Damasco.
(Lucas 9:29-31) E enquanto Ele orava, a aparência de Seu rosto foi alterada e Seumanto tornou-se branco e brilhante. E eis que falaram com ele dois homens, que eramMoisés e Elias, que apareceu em glória e falou de Sua morte que estava para cumprirem Jerusalém.
(Apocalipse 18:1) Depois dessas coisas eu vi outro anjo descendo do céu, tendogrande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória.
(Lucas 2:9) E eis que um anjo do Senhor estava diante deles, e a glória do Senhorbrilhou ao redor deles, e eles ficaram com muito medo.
(2 Coríntios 3:7) Mas se o ministério da morte, escrito e gravado em pedras, eraglorioso, de modo que os filhos de Israel não pudessem olhar fixamente para a face deMoisés por causa da glória de seu semblante, cuja glória estava passando,

2.4 O - Manifestação externa (Presença)
• Beleza

(1 Crônicas 22:5) Davi disse: "Meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e a casa aser construída para o Senhor deve ser extremamente magnífica, famosa e gloriosa emtodos os países. Vou agora fazer os preparativos para ela". Portanto, Davi fez muitospreparativos antes de sua morte.
(Isaías 4:2) Naquele dia, o Renovo do Senhor será belo e glorioso; e o fruto da terraserá excelente e atraente para os de Israel que escaparam.
(Êxodo 28:2) "E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e formosura.
(Êxodo 28:40) “Para os filhos de Arão farás túnicas e farás faixas para eles. E faráschapéus para eles, para glória e formosura.
(1 Crônicas 29:11-12) Teu, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e amajestade; porque tudo o que está no céu e na terra é teu; teu é o reino, ó SENHOR, etu és exaltado como chefe sobre todos. Tanto riquezas e honra vêm de ti, e tu reinassobre tudo. Em sua mão está o poder e a força; na tua mão é engrandecer e dar forçaa todos.
(Mateus 6:29) "e, no entanto, digo-vos que nem mesmo Salomão em toda a sua glóriase vestiu como um deles.



13

• Voz, Fogo, Nuvem
(Êxodo 40: 34-38) Então a nuvem cobriu o tabernáculo da revelação, e a glória doSenhor encheu o tabernáculo. E Moisés não pôde entrar no tabernáculo da revelação,porque a nuvem pousou sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempreque a nuvem era tirada de cima do tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam emtodas as suas viagens. Mas, se a nuvem não foi levantada, eles não viajaram até o diaem que foi levantada. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, eo fogo sobre ele de noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.
(Deuteronômio 5:24) "E tu disseste: 'Certamente o Senhor nosso Deus nos mostrou asua glória e a sua grandeza, e nós ouvimos a sua voz do meio do fogo. Vimos hoje queDeus fala com o homem; mas ele ainda vive.
(2 Crônicas 5:14) para que os sacerdotes não pudessem continuar ministrando porcausa da nuvem; para a glória do Senhor encheu a casa de Deus.
(2 Crônicas 7:1-3) Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu oholocausto e os sacrifícios; e a glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes nãopodiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa doSenhor. Quando todos os filhos de Israel viram como desceu o fogo e a glória doSenhor no templo, prostraram o rosto em terra na calçada, adoraram e louvaram aoSenhor, dizendo: Porque ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. "
(Isaías 4:5-6) então o Senhor criará acima de cada morada do Monte Sião e acima desuas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejanteà noite. Para toda a glória haverá uma cobertura. E haverá um tabernáculo parasombra do calor durante o dia, para um lugar de refúgio e para um abrigo datempestade e da chuva.
(Ezequiel 1:26-28) E acima do firmamento, sobre suas cabeças, estava a semelhançade um trono, em aparência de pedra de safira; na semelhança do trono havia umasemelhança com a aparência de um homem bem acima dele. Também pela aparênciade Sua cintura para cima, vi, por assim dizer, a cor do âmbar com a aparência defogo ao redor; e da aparência de Sua cintura para baixo eu vi, por assim dizer, aaparência de fogo com brilho ao redor. Como a aparência de um arco-íris em umanuvem em um dia chuvoso, assim era a aparência do brilho ao seu redor. Esta foi aaparência da semelhança da glória do Senhor. Então, quando eu vi, caí de cara nochão e ouvi a voz do Um falando.
(Ezequiel 10:4) Então a glória do Senhor se alçou do querubim, e se deteve sobre aentrada do templo; e a casa encheu-se de nuvens, e o átrio encheu-se do resplendorda glória do Senhor.
(Êxodo 24:15-18) Moisés subiu ao monte, e uma nuvem cobriu o monte. A glória doSenhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu seis dias. E no sétimo diaEle chamou a Moisés do meio da nuvem. A visão da glória do Senhor era como umfogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, pois,entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve na montanha quarentadias e quarenta noites.
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• Calda de Seu manto e a fumaça
(Isaías 6:1-5) No ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor sentado em um trono,alto e erguido, e a cauda de Seu manto enchia o templo. Acima dele estava serafim;cada um tinha seis asas: com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duasvoava. E um clamou ao outro e disse: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos;toda a terra está cheia da sua glória!" E as ombreiras da porta foram sacudidas pelavoz daquele que clamou, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: "Ai de mim,porque estou arruinado! Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio deum povo de lábios impuros; porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dosexércitos."

• Forma física
(Êxodo 33:18-23) E ele disse: “Por favor, mostre-me a Tua glória”. Ele disse então:Farei com que toda a minha bondade passe diante de ti e proclamarei o nome doSenhor diante de ti. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia de mim e tereicompaixão de quem tiver . " Mas Ele disse: “Vocês não podem ver a minha face;porque ninguém me verá e viverá”. E o Senhor disse: “Aqui está um lugar comigo, evocê estará em pé sobre a rocha. E acontecerá, enquanto a minha glória passar, quete porei na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar.“Então tirarei a minha mão, e vereis as minhas costas; mas o meu rosto não serávisto.”

• Poder
(Deuteronômio 33:17) Sua glória é como um touro primogênito e seus chifres como oschifres do boi selvagem; junto com eles empurrará os povos até os confins da terra;eles são os dez milhares de Efraim, e eles são os milhares de Manassés. "

• Força numérica
(Provérbios 14:28) Numa multidão de pessoas está a honra de um rei, mas na falta depessoas está a queda de um príncipe.

• Presença
(1 Samuel 4:21-22) Então ela chamou o menino de Ichabod, dizendo: "A glória seretirou de Israel!" porque a arca de Deus foi capturada e por causa de seu sogro e deseu marido. E ela disse: “A glória se retirou de Israel, porque a arca de Deus foicapturada.”

• Riqueza
(Isaías 60:7) Todos os rebanhos de Quedar se ajuntarão a ti; os carneiros deNebaiote te servirão; eles subirão com aceitação no meu altar, e eu glorificarei a casada minha glória.
(Isaías 10:2-3) Para roubar a justiça aos necessitados, e tirar o que é justo dos pobresdo meu povo, para que as viúvas sejam sua presa e roubem os órfãos. O que farás no
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dia do castigo e na desolação que virá de longe? Para quem você fugirá em busca deajuda? E onde você vai deixar a sua glória?
(Salmos 49:16-17) Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da suacasa aumenta; Pois, quando morrer, nada levará consigo; sua glória não desceráapós ele.
(Ageu 2:7-9) 'e abalarei todas as nações, e elas virão ao Desejado de Todas asNações, e encherei este templo de glória', diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata,e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. 'A glória deste último templo será maiordo que o primeiro', diz o Senhor dos exércitos. 'E neste lugar darei a paz', diz oSenhor dos exércitos. "

TODOS ESTES SÃO RECURSOS DA PRESENÇA MANIFESTA
2.5 D - Dignidade
2.5.1 Refere-se a honra e louvor

(Gênesis 45:13) "Então, você deve contar a meu pai de toda a minha glória no Egito,e de tudo o que você tem visto; e você deve se apressar e trazer meu pai aqui."
(Lucas 14:10) “Mas, quando fores convidado, vai sentar-te no lugar mais baixo, paraque, quando vier aquele que te convidou, te diga: 'Amigo, sobe mais alto.' Então vocêterá glória na presença daqueles que se sentam à mesa com você.
(Lucas 17:18) “Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esteestrangeiro?”
(João 9:24) Chamaram novamente o cego e disseram-lhe: "Glória a Deus! Sabemosque este homem é pecador."
(João 7:18) “Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória; mas aqueleque busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nenhuma injustiça há nele.
(João 5:41) “Não recebo honra dos homens.
(Lucas 17:18) “Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esteestrangeiro?”
(Lucas 2:14) “Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com oshomens!”
(Hebreus 3:3) Pois este foi considerado digno de mais glória do que Moisés, visto queAquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa.
(João 12:43) pois eles amavam o louvor dos homens mais do que o louvor de Deus.
(Jó 19: 9) Ele me despojou da minha glória e tirou a coroa da minha cabeça.
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(Oséias 9:11) Quanto a Efraim, sua glória voará como um pássaro - sem nascimento,sem gravidez e sem concepção!
2.5.2 Glória / kabod refere-se à quantidade, honra ou peso de uma coisa

• Aqueles conectados à graça apostólica
(1 Tessalonicenses 2:19-20) Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa dealegria? Não é você mesmo na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em Sua vinda?Porque você é a nossa glória e alegria.

• Glória do Líbano são suas árvores
(Isaías 60:13) "A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o pinheiro e o buxo juntos,para embelezar o lugar do Meu santuário; e tornarei glorioso o lugar dos Meus pés.

• As perfeições justas de Deus
(Isaías 3:8) Pois Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, porque a sua língua e as suasobras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória.

• Deus é a glória de Seu povo
(Zacarias 2:5) 'Pois eu', diz o Senhor, 'serei um muro de fogo ao seu redor, e serei aglória no meio dela.'

• Refere-se ao coração/alma do homem
(Salmos 16:9) Portanto, meu coração está alegre e minha glória se alegra; minha carnetambém descansará na esperança.
(Gênesis 49:6) Não deixe minha alma entrar em seu conselho; que minha honra não seja unidaà sua assembléia; pois em sua ira eles mataram um homem, e em sua obstinação elesamarraram um boi.
(Salmos 30:12) Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Ó Senhor meu Deus,eu te darei graças para sempre.
(Salmos 108:1) Ó Deus, meu coração está firme; Vou cantar e louvar, até com a minha glória.
(Jó 29:20) Minha glória está fresca dentro de mim, e meu arco está renovado em minha mão. '
A GLÓRIA É CRISTO.
3 Comentários sobre o seguinte link:
http://www.youtube.com/watch?v=lFnWTz-7I0E


