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1 PRINCÍPIOS PARA OBTER A PRESENÇA MANIFESTA
Mnemônico “PAROUSIA” – (palavra grega para presença). Lembramos que os mnemônicos
tem base na língua inglesa.
Abaixo estão listadas algumas maneiras bíblicas de obter a Presença Manifesta de Deus:
P - ORAÇÃO
A - ACLAMAÇÃO
R - ARREPENDIMENTO
O - OBEDIÊNCIA
U - UNIDADE
S - SACRIFÍCIO
I - INTEGRIDADE
A - ASSEMBLEIA EM SEU NOME
Os princípios acima permitem que alguém se aproxime de Deus para experimentar Sua
presença (Tiago 4:8).
PAROUSIA: Definição: Refere-se à vinda de Cristo. No grego significa a chegada de um
visitante importante. (O Dicionário Bíblico Revell)
AMPLIFICAÇÃO:
1.1 P - ORAÇÃO
A oração manifesta a presença de Deus.
EXEMPLOS:
1.1.1 ORAÇÃO DE SALOMÃO
A oração de Salomão resultou na Presença Manifesta de Deus.
(2 Crônicas 7:1-2) Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o
holocausto e os sacrifícios; e a glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não
podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do
Senhor. (NKJ)
1.1.2 ORAÇÃO CORPORATIVA DOS CRENTES
1.1.2.1 A oração corporativa dos crentes antes do Pentecostes foi seguida pela manifestação
da presença de Deus.
(Atos 1:14) Todos eles continuaram unânimes em oração e súplicas, com as mulheres
e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. (NKJ)
(Atos 2:1-4) Ora, quando o Dia de Pentecostes chegou plenamente, estavam todos
unânimes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento
impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então lhes apareceram
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línguas divididas, como de fogo, e uma sentou-se sobre cada uma delas. E todos
ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o
Espírito lhes concedia que falassem. (NKJ)
1.1.2.2 A oração corporativa da Igreja primitiva resultou no abalo do lugar onde eles estavam
reunidos por causa da manifestação da presença de Deus.
(Atos 4:29-31) "Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
que com toda a ousadia falem a tua palavra, estendendo a tua mão para curar, e para
que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Servo. Jesus." E, tendo eles
orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; e todos ficaram cheios do Espírito
Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. (NKJ)
1.1.2.3 A oração corporativa da Igreja resultou na libertação de Pedro da prisão.
A visitação angélica é uma manifestação do poder e da presença de Deus (Atos 12:5,7).
1.1.3 ORAÇÃO DE PAULO E SILAS
Paulo e Silas sem dúvida tiveram um dia cansativo de ministério. Eles foram espancados e
colocados em troncos. Apesar de seu grande desconforto, dor e adiantado da hora - eles
oraram. O resultado - a presença de Deus manifestada.
(Atos 16:25-26) Mas à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os
presos os ouviam. De repente, houve um grande terremoto, de modo que os alicerces
da prisão foram abalados; e imediatamente todas as portas foram abertas e as
correntes de todos foram soltas. (NKJ)
TIPOS DE ORAÇÕES QUE CONVIDAM A MANIFESTA PRESENÇA DE DEUS:
1.1.3.1 ORAÇÕES FERVENTES, DESESPERADAS E SEVERAS
(Tiago 5:16) Confessei as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros, para
que sejais curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. (NKJ)
(Salmos 145:18) Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o
invocam em verdade. (NKJ)
(Lucas 22:42-44) dizendo: Pai, se é da tua vontade, afasta de mim este cálice;
todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então um anjo lhe apareceu do céu,
fortalecendo-o. E estando em agonia, Ele orou com mais fervor. Então Seu suor
tornou-se como grandes gotas de sangue caindo no chão. (NKJ)
O JEJUM DEMONSTRA FERVÊNCIA, SEGURANÇA E DESESPERO.
As orações fervorosas de Daniel acompanhadas de jejum (Deuteronômio 10:2-30) foram
seguidas por uma visita angelical.
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1.1.3.2 ORAÇÃO PELOS OUTROS
Salomão orou pelos outros Veja 2 Crônicas 6:14-42; 2 Crônicas 7:1-2.
Daniel orou por Israel. Veja Daniel 9.
1.1.3.3 ORAÇÃO EM UNIDADE
(Atos 1:14) Todos eles continuaram unânimes em oração e súplicas, com as mulheres
e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. (NKJ)
(Atos 4:24) Então, quando eles ouviram isso, eles levantaram a voz a Deus
unanimemente e disseram: "Senhor, Tu és Deus, que fizeste o céu e a terra e o mar, e
tudo o que neles há". (NKJ)
1.1.3.4 ORAÇÃO INCESSANTE
(Atos 12:5) Pedro foi, portanto, mantido na prisão, mas a oração constante foi
oferecida a Deus por ele pela Igreja. (NKJ)
1.2 A - ACLAMAÇÃO
O salmista louvava a Deus 7 vezes por dia.
(Salmos 119:164) Sete vezes por dia eu te louvo, por causa dos teus justos juízos.
(NKJ)
O louvor agrada a Deus.
(Salmos 135:3) Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantem louvores ao seu
nome, porque é agradável. (NKJ)
Ao louvar a Deus, estamos cumprindo um de nossos propósitos.
(1 Pedro 2:9) Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
exclusivo, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a
sua maravilhosa luz. (NKJ)
Através dos louvores reconhecemos Sua Realeza.
(Apocalipse 15:3) Eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do
Cordeiro, dizendo: "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus TodoPoderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos!" (NKJ)
Através do Louvor anunciamos Sua bondade.
(Salmos 145:12) Para dar a conhecer aos filhos dos homens Seus atos poderosos, e a
majestade gloriosa de Seu reino. (NKJ)
Jesus não impediu o povo de louvá-Lo quando Ele entrou em Jerusalém (Lucas 19:37-38,
Mateus 21:9).
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Deus habita os louvores do Seu povo.
(Salmos 22:3) Mas Tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. (NKJ)
Louvor é a atitude pela qual entramos em Sua presença.
(Salmos 100:4) Entrem nas suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com
louvor. Seja grato a Ele, e bendiga o Seu nome. (NKJ)
1.2.1 A presença de Deus manifestada quando Ele foi louvado unanimemente no templo de
Salomão.
(2 Crônicas 5:13-14) De fato, sucedeu que, quando os trompetistas e os cantores eram
como um, faziam um som para ser ouvido em louvor e agradecimento ao Senhor, e
quando levantavam a voz com trombetas, címbalos e instrumentos de música, e
louvavam o SENHOR, dizendo: "Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura
para sempre", que a casa, a casa do SENHOR, se encheu de uma nuvem, para que os
sacerdotes não pudessem continuar ministrando por causa da nuvem; porque a glória
do Senhor encheu a casa de Deus. (NKJ)
1.2.2 A presença de Deus manifestada na prisão para libertar Paulo e Silas quando O
louvaram.
(Atos 16:25-26) Mas à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os
presos os ouviam. De repente, houve um grande terremoto, de modo que os alicerces
da prisão foram abalados; e imediatamente todas as portas foram abertas e as
correntes de todos foram soltas. (NKJ)
LOUVOR QUE MANIFESTA A PRESENÇA DE DEUS:
1. Louvar de comum acordo (Atos 4:24).
2. Louvor alto (Salmos 98:4; Lucas 19:37; Sl 150:5).
3. Louvor de coração (Salmos 57:7; Salmos 86:12; Salmos 119:7).
4. Louvores frequentes (Salmos 71:6,14; Salmos 119:164).
5. Louvor em tempos de provações (Atos 16:25; Jó 1:21; Salmos 42:11).
6. Louve com novos cânticos (Salmos 149:1).
7. Louvor com instrumentos (2 Reis 3:15-16; Salmos 150:3-5).
1.3 R - ARREPENDIMENTO
Definição: A renúncia ao pecado e a aceitação de um estilo de vida santo através do poder do
Espírito.
É uma mudança interna seguida de uma ação externa. O arrependimento genuíno envolve
quatro processos:
Uma mudança interna
Convicção
Conversão

Uma ação externa
Confissão
Compromisso
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A ação externa é a prova das mudanças internas, por exemplo. o filho pródigo (Lucas 15:1124).
1.3.1 CONVICÇÃO
(Lucas 15:17) Mas, quando voltou a si, disse: 'Quantos empregados de meu pai têm
pão suficiente e de sobra, e eu morro de fome!' (NKJ)
Convicção é uma compreensão profunda e repentina de seu estado lastimável.
1.3.2 CONVERSÃO
(Lucas 15:18) 'Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra
o céu e perante ti. ' (NKJ)
Esta é a resolução para mudar.
1.3.3 CONFISSÃO
(Lucas 15:18) 'Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra
o céu e perante ti. ' (NKJ)
(Lucas 15:19) "e eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Faça-me como
um de seus empregados." (NKJ)
Isso é declarar que você pecou.
(Salmos 51:3) Pois eu reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre
diante de mim. (NKJ)
1.3.4 COMPROMISSO
(Lucas 15:20) "E ele se levantou e foi até seu pai. Mas quando ele ainda estava muito
longe, seu pai o viu e se compadeceu, e correu e se atirou em seu pescoço e o beijou.
(NKJ)
Esta é a resolução em ação.
• Observe a resposta do pai.
(Lucas 15:20b) "E ele se levantou e foi ter com seu pai. Mas, estando ele ainda longe,
seu pai o viu e se compadeceu, e correu e se lançou em seu pescoço e o beijou". (NKJ)
O pai correu para o filho.
Esta é uma imagem de Deus correndo para o pecador arrependido para manifestar Sua
presença. A presença de Deus se manifesta quando ocorre o verdadeiro arrependimento.
As seguintes escrituras enfatizam o arrependimento para que alguém experimente a presença
de Deus:
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(Hebreus 10:22) aproximemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura.
(NKJ)
(Salmos 34:18) O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os
que têm o espírito contrito. (NKJ)
(Tiago 4:8) Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Limpem suas mãos,
vocês pecadores; e purificai vossos corações, vacilantes. (NKJ)
A. Deus precondiciona o arrependimento para a prosperidade.
(Joel 2:12-13) Agora, pois, diz o Senhor, volta-te para mim de todo o teu coração,
com jejuns, pranto e pranto. Portanto, rasga o teu coração, e não as tuas vestes; volta
para o Senhor teu Deus, porque ele é misericordioso e misericordioso, tardio em irarse e de grande bondade; e se arrepende de fazer o mal”. (NKJ)
B. A prosperidade após o arrependimento era a prova de que Deus estava presente no
meio de Israel.
(Joel 2:24-27) As eiras ficarão cheias de trigo; os tonéis transbordarão de vinho novo
e de azeite. "Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram:
o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto
cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem
satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de
vocês; nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no
meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro; nunca mais o
meu povo será humilhado. (NKJ)
1.4 O - OBEDIÊNCIA
Jesus prometeu se manifestar àqueles que o obedecem.
(João 14:21) "Aquele que tem meus mandamentos e os mantém, é ele quem me ama. E
quem me ama será amado por meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele." (NKJ)
1.4.1 Os discípulos obedeceram a Jesus.
(Lucas 22:28) "Mas vocês são aqueles que continuaram comigo em minhas
provações." (NKJ)
Jesus se manifestou com seus discípulos.
(João 20: 19-20) Então, no mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia da semana,
quando as portas estavam fechadas onde os discípulos foram montados, por medo dos
judeus, Jesus veio e ficou no meio, e disse -lhes: "A paz seja contigo." Agora, quando
ele disse isso, ele mostrou as mãos e o lado dele. Então os discípulos ficaram felizes
quando viram o Senhor. (NKJ)
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(João 21:13-14) Jesus então veio e pegou o pão e deu a eles, e da mesma forma o
peixe. Esta é agora a terceira vez que Jesus se mostrou aos seus discípulos depois que
foi criado dentre os mortos. (NKJ)
1.4.2 Jesus se manifestou a João na ilha de Patmos.
(Apocalipse 1:17-18) E quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele colocou a
mão direita sobre mim, me dizendo: "Não tenha medo; eu sou o primeiro e o último.
Eu sou aquele que vive, e estava morto, e eis que estou vivo para sempre. tem as
chaves de Hades e da morte. " (NKJ)
1.4.3 Êxodo 40:1-15
Em Êxodo 40: 1-15, Deus deu a Moisés instruções específicas sobre o arranjo e a montagem
do tabernáculo. Êxodo 40: 16-33 mostra como Moisés obedeceu perfeitamente a Deus.
As consequências da obediência de Moisés foram a manifestação da presença de Deus.
(Êxodo 40:34-35) Então a nuvem cobriu o tabernáculo da reunião e a glória do
Senhor encheu o tabernáculo. e Moisés não foi capaz de entrar no tabernáculo da
reunião, porque a nuvem descansou acima dela, e a glória do Senhor encheu o
tabernáculo. (NKJ)
1.4.4 Abraão
Deus manifestou Sua presença a Abraão enquanto Abraão obedeceu a Deus.
(Ver Gênesis 12:7; 13:14; 15:7; 17:1; 18:1)
No entanto, Abraão não experimentou manifestação ou visita de Deus quando, em um período
de fome, ele foi ao Egito em desobediência ao seu chamado original. (Ver Gen.12: 10)
1.4.5 O quarto homem na fornalha
(Daniel 3:24-25) Mas, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e
perguntou aos seus conselheiros: "Não foram três homens amarrados que nós
atiramos no fogo? " Eles responderam: "Sim, ó rei". E o rei exclamou: "Olhem! Estou
vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece
com um filho dos deuses". (NVI)
Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram a Deus em pé contra a idolatria. Eles
experimentaram a presença protegida de Deus no fogo.
1.4.6 Mateus 28:20
(Matheus 28:20) "Ensinando -os a observar todas as coisas que eu lhe ordenei; e eis,
estou sempre com você, mesmo até o fim da idade". Um homem. (NKJ)
Atitudes em obediência
A obediência a Deus não se baseia na lei, mas flui do amor. É preciso ter as seguintes atitudes
em obediência:
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• Atitude imutável (Filipenses 2:12; 2 Timóteo 4:2).
• Atitude sincera (Salmos 119:34-69).
• Atitude não comprometida (Atos 5:29).
• Atitude agradável (Romanos 7:22).
• Atitude obstinada (Josué 1:7).
• Atitude semelhante a Cristo (1 Pedro 2:21).
• Atitude entusiasmada (Isaías 1:19; 6:8).
A obediência aos mandamentos de Jesus manifestará a presença de Deus na vida de alguém.
Alguns dos mandamentos de Jesus estão listados abaixo:
• Batismo de água (Mateus 28:19).
• Quebra de pão (Lucas 22: 19).
• Amor pelos irmãos (João 13:34).
• Testemunhando (fazendo discípulos) (Mateus 28:19).
Os discípulos foram obedientes à tarefa de testemunhar - o resultado é visto nas seguintes
escrituras:
(Marcos 16:20) E eles saíram e pregaram por toda parte, o Senhor trabalhando com
eles e confirmando a palavra através dos sinais que o acompanham. Um homem.
(NVI)
1.5 U - UNIDADE
(2 Coríntios 13:11) Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês! Procurem aperfeiçoarse, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de
amor e paz estará com vocês. (NKJ)
(Salmos 133:1-3) Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!
É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de
Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os
montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. (NVI)
O Senhor comanda a bênção pela unidade - a presença sentida de Deus é uma bênção.
No Pentecostes, 20 discípulos em um acordo (em unidade) convidaram a presença de Deus.
(Atos 2:1-4) Agora, quando o dia do Pentecostes chegou completamente, eles estavam
todos com um acordo em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como um
vento poderoso apressado, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então lá
apareceu para eles divididos em línguas, como de fogo, e uma se sentou sobre cada
uma delas. E todos estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar com outras
línguas, pois o Espírito lhes deu expressão. (NKJ)
Paulo exortou a Igreja em Éfeso a estar unida em espírito.
(Efésios 4:3) esforçando -se para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz.
(NKJ)
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É no contexto da unidade do Espírito que Paulo fala sobre o ministério quíntuplo.
(Efésios 4:8-11) Por isso é que foi dito: "Quando ele subiu em triunfo às alturas,
levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens". ( Que significa "ele subiu",
senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo
que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. ) E ele designou
alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para
pastores e mestres, (NVI)
Os cinco dons são necessários para que os cristãos venham à unidade da fé.
(Efésios 4:13) Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de
Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. (NKJ)
Os cinco dons foram dados para que Deus pudesse habitar em sua igreja.
(Salmos 68:18) Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos
prisioneiros; recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres
morada, ó Senhor Deus. (NVI)
1.6 S - SACRIFÍCIO
(1 Pedro 2:5) Você também, como Pedras Vivas, estão sendo construídos uma casa
espiritual, um santo sacerdócio, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus
através de Jesus Cristo. (NKJ)
Esses sacrifícios nos tornam a Casa Espiritual de Deus - a habitação de Deus. Os sacrifícios
manifestam a presença e o poder de Deus. A morte sacrificial de Jesus na cruz, manifestou a
presença de Deus em sinais e maravilhas.
(Mateus 27:45,51-53) agora da sexta hora até a nona hora, houve escuridão sobre
toda a terra. Então, eis que o véu do templo foi rasgado em dois de cima para baixo; e
a terra trocou, e as rochas foram divididas, e as sepulturas foram abertas; e muitos
corpos dos santos que adormeceram foram criados; e saindo dos túmulos após sua
ressurreição, eles entraram na cidade santa e apareceram para muitos. (NKJ)
Alguns dos sacrifícios espirituais são:
1.6.1 Quebrantamento
Esta é uma atitude de arrependimento.
(Salmos 51:17) Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um
coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. (NVI)
(Isaías 66: 2) "Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão
duradouros diante de mim", declara o Senhor, "assim serão duradouros os
descendentes de vocês e o seu nome. (NVI)
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1.6.2 Ação de Graças
(Salmos 107:22) Deixe -os sacrificar os sacrifícios do Dia de Ação de Graças e
declarar suas obras com alegria. (NKJ)
(Salmos 116:17) Vou oferecer a você o sacrifício do Dia de Ação de Graças e
chamarei o nome do Senhor. (NKJ)
1.6.3 Alegria
(Salmos 27:6) E agora minha cabeça será levantada acima dos meus inimigos ao meu
redor; Portanto, oferecerei sacrifícios de alegria em seu tabernáculo; Vou cantar,
sim, vou cantar louvores ao Senhor. (NKJ)
(Filipenses 4:4) Regozija -se sempre no Senhor. Mais uma vez eu direi, regozije -se!
(NKJ)
(1 Tessalonicenses 5:16) Alegre -se sempre! (NKJ)
1.6.4 Mãos levantadas
(Salmos 141:2) Deixe minha oração ser colocada diante de você como incenso, o
levantamento das minhas mãos como o sacrifício da noite. (NKJ)
1.6.5 Intercessão
Petição feita em nome de outro. Este é um sacrifício por definição.
(Êxodo 32:32) "No entanto, agora, se você perdoar o pecado deles- mas, se não, eu
oro, apagarem-me do seu livro que você escreveu." (NKJ)
(Números 12:13) Então Moisés gritou ao Senhor, dizendo: "Por favor, cure-a, ó Deus,
eu oro!" (NKJ)
(1 Timóteo 2:1) Portanto, exorto antes de tudo que súplicas, orações, intercessões e
doações de agradecimento sejam feitas para todos os homens. (NKJ)
1.6.6 Fé
(Filipenses 2:17) Sim, e se estou sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o
sacrifício e o serviço de sua fé, fico feliz e me alegro com todos vocês. (NKJ)
1.6.7 Justiça
(Salmos 4:5) Ofereça os sacrifícios da justiça e coloque sua confiança no Senhor.
(NKJ)
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1.6.8 Consagração
(Romanos 12:1) Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de
vocês. (NKJ)
1.6.9 Exaltação
(Hebreus 13:15) Portanto, por ele, vamos oferecer continuamente o sacrifício de
louvor a Deus, isto é, o fruto de nossos lábios, dando graças ao seu nome. (NKJ)
(Jeremias 33:11) as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes
daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo:
"Dêem graças ao Senhor dos Exércitos, pois ele é bom; o seu amor leal dura para
sempre". Porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente’, declara o Senhor.
(NKJ)
1.6.10 Compartilhamento
(Hebreus 13:16) Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que
vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. (NVI)
(Filipenses 4:18) Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente
suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são
uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. (NVI)
1.7 I - INTEGRIDADE
(Salmos 140:13) Certamente os justos darão graças ao teu nome; os retos habitarão
na tua presença. (NKJ)
(Salmos 41:12) Quanto a mim, Tu me sustentas em minha integridade e me pões
diante de Tua face para sempre. (NKJ)
Os versos sublinhados medem a integridade da pessoa.
(Salmos 24:3-4) Quem pode subir ao monte do Senhor? Ou quem pode estar em Seu
lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua
alma a um ídolo, nem jura enganosamente. (NKJ)
(Isaías 33:15-16) Aquele que anda em retidão e fala com retidão, aquele que despreza
o lucro das opressões, que gesticula com as mãos, recusa subornos, que tapa os
ouvidos para ouvir o derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal:
Ele habitará no alto; seu lugar de defesa será a fortaleza de rochas; pão lhe será
dado, sua água será certa. (NKJ)
Aqueles que vivem de acordo "subirão ao monte do Senhor" ou "habitarão no alto". A maioria
dos cristãos prejudica sua integridade por não dar o dízimo. Eles não são fiéis em devolver o
que pertence a Deus. (Veja também Salmos 15: 1-5).
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1.7.1 SAMUEL
A integridade de Samuel foi uma das principais razões para desfrutar da presença de Deus em
Sua vida. Samuel cresceu em favor de Deus e dos homens.
(1 Samuel 2:26) E o menino Samuel crescia em estatura e graça, tanto para com o
Senhor como para com os homens. (NKJ)
(1 Samuel 12:3-4) "Aqui estou, testemunha contra mim perante o Senhor e perante o
seu ungido: De quem tomei o boi, ou de quem tomei jumento, ou a quem enganei? A
quem oprimi, ou de cuja mão recebi suborno com que cegará meus olhos? Eu a
devolverei a você." E eles disseram: “Você não nos enganou nem nos oprimiu, nem
tomou nada da mão de ninguém”. (NKJ)
1.7.2 MOISÉS
A integridade de Moisés também o estabeleceu na presença de Deus.
(Números 16:15) Então Moisés ficou muito zangado e disse ao Senhor: "Não respeite
a oferta deles. Não tirei deles nem um jumento, nem fiz mal a nenhum deles". (NKJ)
(Números 12:7-8) "Não é assim com meu servo Moisés; ele é fiel em toda a minha
casa. Falo com ele face a face, mesmo claramente, e não em palavras obscuras; e ele
vê a forma do Senhor. Por que então você não temeu falar contra o meu servo
Moisés?" (NKJ)
Ele falou face a face com Deus.
(Êxodo 33:11, 13,14,17)11 Assim o SENHOR falava com Moisés face a face, como um
homem fala com seu amigo. E ele voltava para o acampamento, mas seu servo Josué,
filho de Num, um jovem, não se afastou do tabernáculo. 13 "Agora, pois, eu oro, se
achei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça e
ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo". 14 E Ele disse:
“Minha Presença irá contigo, e eu te darei descanso”. 17 Então o Senhor disse a
Moisés: “Também farei isso que você falou, pois você achou graça aos meus olhos, e
eu te conheço pelo nome”. (NKJ)
1.7.3 JOSÉ
José era um homem íntegro.
(Gênesis 39:2,4) 2 O Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero; e estava
na casa de seu senhor, o egípcio. 4 Assim José achou graça aos seus olhos, e o serviu.
Então ele o fez mordomo de sua casa, e tudo o que ele tinha ele colocou sob sua
autoridade. (NKJ)
Ele se recusou a ter um caso com a esposa de seu senhor (Gênesis 39: 7-13). Ele perdeu o
emprego, mas não a presença de Deus.
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(Gênesis 39:21) Mas o Senhor estava com José e foi misericordioso com ele, e deu-lhe
graça aos olhos do carcereiro da prisão. (NKJ)
1.7.4 PAULO
(2 Coríntios 7:2) Abra seus corações para nós. Não prejudicamos ninguém, não
corrompemos ninguém, não enganamos ninguém. (NKJ)
(2 Coríntios 4:2) Mas nós renunciamos às coisas ocultas, vergonhosas, não andando
com astúcia, nem manejando enganosamente a palavra de Deus, mas pela
manifestação da verdade, encomendando-nos à consciência de cada um diante de
Deus. (NKJ)
Deixar de cumprir promessas e compromissos, pedir emprestado e não devolver, mentir e
trapacear, prejudica gravemente a integridade da pessoa. Quando você perde sua integridade,
você perde a presença sentida de Deus.
A integridade assegura os filhos.
(Provérbios 20:7) O justo anda em sua integridade; seus filhos são abençoados depois
dele. (NKJ)
1.7.5 JÓ
Em suas provações e tribulações, Jó protegeu sua integridade. Ele valorizava a presença de
Deus.
(Jó 27:5) Longe de mim dizer que você está certo; até que eu morra, não tirarei de
mim a minha integridade. (NKJ)
(Jó 31:6) Deixe-me ser pesado em balanças honestas, para que Deus conheça minha
integridade. (NKJ)
1.7.6 DAVI
Quando Davi perdeu sua integridade diante de Deus, sua oração foi…..
(Salmos 51:11) Não me lances da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito
Santo. (NKJ)
Davi pecou contra Bate-Seba, Urias e a nação de Israel, mas orou em
(Salmos 51:4) Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz este mal aos teus olhos, para
que sejas achado justo quando falas, e irrepreensível quando julgas. (NKJ)
Quando um cristão perde sua integridade, ele peca contra Deus.
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1.8 A - ASSEMBLEIA EM SEU NOME
Reunião corporativa em nome de Jesus Cristo.
(Mateus 18:20) "Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no
meio deles." (NKJ)
Como sabemos que estamos reunidos em Seu nome? A Bíblia declara em…..
(2 Timóteo 2:19) Não obstante, o sólido fundamento de Deus permanece, tendo este
selo: "O Senhor conhece aqueles que são Seus" e "Afaste-se da iniquidade todo aquele
que profere o nome de Cristo". (NKJ)
Quando nos reunimos sem renunciar às nossas práticas iníquas, não estamos reunidos
em Seu nome.
Quando nos reunimos em nome de uma Igreja ou pastor local, não estamos reunidos em
Seu nome.
O nome de uma pessoa se harmoniza com sua autoridade, vontade, caráter e valores.
Quando queremos usar a autoridade em Seu nome, mas não nos identificamos com Sua
vontade, caráter e valores, estamos usando o Nome do Senhor em vão. Portanto, Deus
não tem obrigação de manifestar Sua presença.
(Deuteronômio 12:5,11,21) 5 Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus,
escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome para sua habitação. Para lá
vocês deverão ir 11 Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como
habitação do seu Nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e
sacrifícios, dízimos e dádivas especiais e tudo o que tiverem prometido em voto ao
Senhor. 21 Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu Nome ficar
longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes
der, conforme lhes ordenei, e em suas próprias cidades poderão comer quanta carne
desejarem. (NKJ)
No Antigo Testamento, o nome de Deus estava localizado em um endereço, por exemplo.
Tabernáculo de Moisés ou Templo de Salomão. No Novo Testamento, a presença sentida de
Deus significa que Seu nome está ali.
2 RESPOSTAS SUGERIDAS
2.1 Todos os que têm a Presença Manifesta de Deus prosperarão materialmente, mas nem
todos os que prosperam materialmente têm a Presença Manifesta. por exemplo.
A. Todos os cultos podem se gabar de grande riqueza material, mas é claro que eles
não têm a Presença Manifesta de Deus.
B. A Igreja de Laodiceia (Apocalipse 3:17-20) era rica, mas Cristo estava fora da
Igreja, tentando entrar.
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2.2 Restauração do que o devorador havia comido. A prosperidade era o sinal da presença de
Deus no "meio de Israel".
(Joel 2:24-27) As eiras ficarão cheias de trigo; os tonéis transbordarão de vinho novo
e de azeite. "Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram:
o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto
cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem
satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de
vocês; nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no
meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro; nunca mais o
meu povo será humilhado. (NVI)
2.3 ORAÇÃO (Atos 10: 2)
• HONRA A DEUS:
Através do louvor - (Salmos 135: 20 / Salmos 22: 23)
Através da adoração - (Hebreus 12: 28 / Salmos 5: 7)
Através do serviço - (Salmos 2: 11 / João 22: 5 / Deuteronômio 6: 13)
• OBEDIÊNCIA (Eclesiastes 12: 13 / Deuteronômio 10: 12 / Colossenses 3: 22 /
Genesis 22: 12)
Benevolência (Atos 10: 2 / Levítico 25: 17 / Levítico 19:14,15,32)
• OPOSIÇÃO DO MAL (Provérbios 16: 6 / 2 Coríntios 7: 1 / Provérbios 3: 7 / Exodo
20: 20)
• SUBMISSÃO UNS AOS OUTROS (Efésios 5: 21)
2.4 FINALIDADE DOS SINAIS E MARAVILHAS
A. Demonstre o Poder de Deus.
B. Confirme a Palavra.
C. Ajuda à crença.
D. Autenticar o homem de Deus.
2.5 COMO AVALIAR A PRESENÇA DE DEUS EM UMA REUNIÃO:
A. Há edificação? (edificação dos crentes), ou seja, motivação para orar, estudar a
palavra de Deus, servir a Deus, adorar, etc.
B. Há convicção de pecado?
Não. A prostração involuntária ocorre por causa do poder de Deus, em Sua presença.
Exemplos:
(João 18:6) Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. (NVI)
(Apocalipse 1:17) E quando O vi, caí aos Seus pés como morto. Mas Ele colocou Sua
mão direita sobre mim, dizendo-me: "Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último.
(NKJ)
Veja também 2 Crônicas 5:13-14
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Algumas pessoas são motivadas a crescer após a experiência. Outros apenas apreciam a
presença e não crescem.
O crescimento é uma obra progressiva do Espírito Santo.
2.6 MOTIVOS DA PROSTRAÇÃO:
A. Poder de Deus.
B. Razões médicas, por exemplo acidente vascular
cardíaco/hipoglicemia.
C. Empurrando.
D. Querendo agradar o pregador.
E. Medo de que os outros pensem que você não é espiritual.
F. Tropeçando.

cerebral/ataque

Sim. Entorses, lacerações e lesões graves, por ex. hematomas extradurais podem ser
sustentados quando as pessoas caem.
Os Mórmons, as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia têm se destacado
em crescimento nos últimos anos. Portanto, você não pode usar apenas o crescimento
numérico para dizer que a Presença Manifesta de Deus está em sua Igreja.
VEJA “C” ABAIXO.
2.7 TIPOS DE ORAÇÕES QUE CONVIDAM A PRESENÇA MANIFESTA DE DEUS:
A. ORAÇÕES FERVOROSAS, DESESPERADAS E SINCERAS:
(Tiago 5:16) Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos
outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. (NVI)
(Salmos 145:18) O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o
invocam com sinceridade. (NVI)
(Lucas 22:42-44) "Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a
minha vontade, mas a tua". Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia.
Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente; e o seu suor era como gotas
de sangue que caíam no chão. (NVI)
O JEJUM DEMONSTRA FERVOR, SINCERA CONVICÇÃO E DESESPERO.
As orações fervorosas de Daniel acompanhadas de jejum (Daniel 10:2-30) foram seguidas por
uma visita angelical.
B. ORAÇÃO PELOS OUTROS
Salomão orou pelos outros Veja 2 Crônicas 6:14-42; 2 Crônicas 7:1-2.
Daniel orou por Israel. Veja Daniel 9.
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C. ORAÇÃO EM UNIDADE
(Atos 1:14) Todos eles continuaram unânimes em oração e súplicas, com as mulheres
e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. (NKJ)
(Atos 4:24) Então, quando eles ouviram isso, eles levantaram a voz a Deus
unanimemente e disseram: "Senhor, Tu és Deus, que fizeste o céu e a terra e o mar, e
tudo o que neles há". (NKJ)
D. ORAÇÃO INCESSANTE
(Atos 12:5) Pedro foi, portanto, mantido na prisão, mas a oração constante foi
oferecida a Deus por ele pela Igreja. (NKJ)
2.8 LOUVOR QUE MANIFESTA A PRESENÇA DE DEUS:
A. Louvor unânimes (Atos 4:24).
B. Louvor alto (Salmos 98:4; Lucas 19:37; Salmos 150:5).
C. Louvor de coração (Salmos 57:7; Salmos 86:12; Salmos 119:7).
D. Louvores frequentes (Salmos 71:6,14; Salmos 119:164).
E. Louvor em tempos de provações (Atos 16:25; Jó 1:21; Salmos 42:11).
F. Louvor com novos cânticos (Salmos 149:1).
G. Louvor com instrumentos (2 Reis 3:15-16; Salmos 150:3-5).
H. David dançou em sua adoração (2 Samuel 6:14).
I. A mulher com o vaso de alabastro (Mateus 26:7; Marcos14:3; Lucas 7:37).
J. Batendo palmas (Salmos 47:1).
K. Ajoelhado (Salmos 95:6; Lucas 22:41).
L. Curvando-se (Êxodo 4:31; Êxodo 34: 8).
M. Prostração (Mateus 2:11).
N. Face ao chão (Josué 5: 14; 2 Crônicas 20: 18).
O. Dança (Salmos 30:11; Salmos 149:3; Êxodo 15: 20-21).
P. Levantar as mãos (Salmos 141:2; 1 Timóteo 2:8).
2.9
RAZÕES
PELAS
QUAIS
ALGUMAS
PESSOAS
FICAM
SILENCIOSAS/INEXPRESSIVAS E NÃO RESPONDEM DURANTE O CULTO:
A. Ignorância da adoração. A adoração é de verdade. 'Tua palavra é a verdade' Salmos
119:160; João 17:17). Vemos na Palavra de Deus que a adoração é expressiva. Adoração é
expressão de amor a Deus. Devemos amá-lo não apenas com nossas mentes e espíritos, mas
também com nossos corpos.
B. Medo do homem.
C. Mentalidades tradicionais.
D. Ingratidão.
E. Corações endurecidos.
2.10 NOME:
N=Natureza de Cristo (fé, sabedoria, verdade, amor, santidade)
A = Autoridade de Cristo
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M = Manifesta Presença
E=Excelência
2.11 O INVERSO DO MNEMÔNICO "PAROUSIA" se aplica:
Falta de oração.
Falta de elogios.
Endurecimento do coração.
Rebelião.
Conflito.
Falta de sacrifícios.
Falta de integridade.
Quando o nome de Cristo é violado.
Além disso:
Irresponsabilidade.
Tradicionalismo.
Apatia.
Dúvida e incredulidade.
2.12 SAMUEL (1 Samuel12: 3-4) – HONESTIDADE
Moisés (Números 16:15) - honestidade e fidelidade.
José (Gênesis 39:7-13) - fidelidade.
Paulo (2Cor.7:2) - Honestidade.
2.13 Mnemônico “SACRIFICES”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua
inglesa.
S - QUEBRANTAMENTO ESPIRITUAL
A - APRECIAÇÃO
C - CELEBRAÇÃO
R - MÃOS LEVANTADAS
I - INTERCESSÃO
F - FÉ
I - INTEGRIDADE
C - CONSAGRAÇÃO
E - EXALTAÇÃO
S - COMPARTILHAMENTO
AMPLIFICAÇÃO
2.13.1 S - QUEBRANTAMENTO ESPIRITUAL
Esta é uma atitude de arrependimento.
(Salmos 51:17) Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração
quebrantado e contrito - estes, ó Deus, Tu não desprezarás. (NKJ)
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(Isaías 66:2) Pois todas as coisas que a minha mão fez, e todas essas coisas existem",
diz o Senhor. "Mas para este olharei: para o pobre e contrito de espírito, e que treme
a minha palavra." (NKJ)
2.13.2 A – APRECIAÇÃO
(Salmos 107:22) Que eles sacrifiquem os sacrifícios de ação de graças, e declarem
Suas obras com regozijo. (NKJ)
(Salmos 116:17) Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do
Senhor. (NKJ)
2.13.3 C - CELEBRAÇÃO
(Salmos 27:6) E agora minha cabeça será erguida acima de meus inimigos ao meu
redor; por isso oferecerei sacrifícios de alegria no seu tabernáculo; Eu cantarei, sim,
cantarei louvores ao Senhor. (NKJ)
(Filipenses 4:4) Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu direi, alegrem-se!
(NKJ)
(1 Tessalonicenses 5:16) Alegre-se sempre! (NKJ)
2.13.4 R - MÃOS LEVANTADAS
(Salmos 141:2) Que minha oração seja colocada diante de Ti como incenso, o levantar de
minhas mãos como o sacrifício da tarde. (NKJ)
2.13.5 I - INTERCESSÃO
Petição feita em nome de outrem. Este é um sacrifício por definição.
(Êxodo 32:32) “Ainda agora, se Tu perdoares o pecado deles – mas se não, eu oro,
apague-me do Teu livro que Tu escreveste”. (NKJ)
(Números 12:13) Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: "Por favor, cure-a, ó
Deus, eu oro!" (NKJ)
(1 Timóteo 2:1) Por isso exorto antes de tudo que se façam súplicas, orações,
intercessões e ações de graças por todos os homens. (NKJ)
2.13.6 F - FÉ
(Filipenses 2:17) Sim, e se estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício e
serviço de sua fé, estou feliz e me regozijo com todos vocês. (NKJ)
2.13.7 I – INTEGRIDADE
(Salmos 4:5) Oferece sacrifícios de justiça e confia no Senhor. (NKJ)
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2.13.8 C - CONSAGRAÇÃO
(Romanos 12:1) Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis
os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. (NKJ)
2.13.9 E – EXALTAÇÃO
(Hebreus 13:15) Portanto, por Ele, ofereçamos continuamente o sacrifício de louvor a
Deus, isto é, o fruto de nossos lábios, dando graças ao Seu nome. (NKJ)
(Jeremias 33:11) A voz da alegria e a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva,
a voz dos que dirão: Louvado seja o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. "-- e daqueles que trarão o sacrifício de
louvor à casa do Senhor. Porque farei voltar os cativos da terra como dantes, diz o
Senhor. (NKJ)
2.13.10 S - COMPARTILHAMENTO
(Hebreus 13:16) Mas não se esqueça de fazer o bem e compartilhar, pois com tais
sacrifícios Deus se agrada. (NKJ)
(Filipenses 4:18) Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente
suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são
uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. (NKJ)
2.14 ARREPENDIMENTO
Definição: A renúncia ao pecado e a aceitação de um estilo de vida santo através do poder do
Espírito.
É uma mudança interna seguida de uma ação externa. O arrependimento genuíno envolve
quatro processos:
Uma mudança interna
Convicção
Conversão

Uma ação externa
Confissão
Compromisso

A ação externa é a prova das mudanças internas, por exemplo. o filho pródigo (Lucas 15:1124).
2.15 GIDEÃO E OS 300
Trezentos homens quebraram vasos de barro, que continham tochas, simultaneamente. Uma
vez que os vasos foram quebrados, as tochas foram expostas a brilhar simultaneamente cegando e confundindo o inimigo. A Bíblia declara que temos "este tesouro" em vasos de
barro (2 Co 4:7 - Cristo em nós) Quando quebramos (humildade, arrependimento), a luz de
Cristo brilha.
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2.16 EXEMPLOS
• (Mateus 27:41, 51-53) A morte sacrificial de Jesus na cruz manifestou a presença de
Deus em sinais e maravilhas.
• (2 Crônicas 20:19-22) O exército de Josafá liberou o poder de Deus para ferir o
inimigo através do sacrifício de louvor (vs. 22).
• A expulsão de Jonas do ventre do peixe seguiu-se a um sacrifício de ação de graças.
(Jonas 2:9-10).
• "o sacrifício libera poder" é um princípio visto na guerra demoníaca. O rei de Moabe
usou este princípio para cessar o avanço de Israel contra ele. Ele ofereceu um sacrifício
humano. (2 Reis 3: 26-27).
2.17 ORAÇÃO SEM CESSAR
“Oração sem cessar” é oração constante e recorrente. Orando pela mesma coisa
repetidamente.
• Oração pela libertação de Pedro - (Atos 12).
• A importunação da viúva - (Lucas 18:1-8).
2.18 ORAÇÃO FERVOROSA
Exemplos de oração fervorosa:
• Jesus (Lucas 22:42-44) A oração de Jesus no jardim do Getsêmani.
• Ana (1 Samuel 1: 10).
• (Lamentações 2: 18-19).
2.19 MANIFESTAÇÃO SEGUIDA PELA VOZ DE DEUS
Exemplos da manifestação seguida pela voz de Deus.
A. Gênesis 1:2
• Manifestação: Espírito movido sobre a face das águas.
• A Voz: “Haja luz”
B. Êxodo 3:2,3,17
• Manifestação: Sarça ardente.
• A Voz: (Êxodo 3: 17).
C. Mateus 3:16-17
• Manifestação: Espírito descendo como pomba.
• A Voz: "este é o meu filho amado em quem me comprazo".
D. Atos 9:3-4
• Manifestação: luz do céu.
• A Voz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?"
E. Apocalipse 1: 13-19
• Manifestação: descrita nos versículos acima
A Voz (Apocalipse 1: 17-19) "Não tenha medo….."
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2.20 O COMANDO DE DEUS
O comando de Deus á vontade de Deus. Esta não é uma lista exaustiva, mas algumas
diretrizes para indicar a vontade de Deus.
(Mateus 7:21-24) "Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino
dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos
me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu
nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? ’ Então eu lhes
direi claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal! ’
" "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem
prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. (NVI)
A vontade de Deus é o reino de Deus na terra.
(Mateus 6:10) Venha o seu reino. Sua vontade seja feita na terra como no céu. (NKJ)
BUSQUE PRIMEIRO O REINO
(Mateus 6:33) "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas
coisas vos serão acrescentadas. (NKJ)
O CÉU DEVE SE MANIFESTAR NA TERRA.
Mnemônico “COMMANDS”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.
C - COMUNHÃO
O - OBEDIÊNCIA
M - MORTIFICAR A CARNE
M - CHAMADO PARA O MINISTÉRIO
A - ATITUDE DE GRATIDÃO
N - NOVO MANDAMENTO DO AMOR
D - DEPENDE DE JESUS PARA A SALVAÇÃO
S - SUBMETER ÀS AUTORIDADES
AMPLIFICAÇÃO
2.20.1 C - COMUNHÃO
(1 Coríntios 11:23-25) Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o
Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou pão; e tendo dado graças,
partiu-o e disse: “Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto
em memória de mim”. Assim também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: "Este
cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, quantas vezes o beberdes, em
memória de mim".
Reveja “VICARIOUS” – TUDO O QUE É DECLARADO NA MORTE DE JESUS.
A mesa na terra é uma declaração profética dos benefícios de sua morte disponíveis para mim
na terra, por exemplo. pelas suas pisaduras fui curado; portanto, é Sua vontade que eu não
fique doente na terra.
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2.20.2 O - OBEDIÊNCIA À GRANDE COMISSÃO
(Mateus 28:19-20) "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, "ensinando-os a observar todas as
coisas que vos ordenei; e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos".
Amém. (NKJ)
(2 Pedro 3:9) O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a consideram tardia,
mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos
venham ao arrependimento. (NKJ)
Evangelizar / Discípulo / Batizar.
É Sua vontade que levantemos pessoas que pensam como Ele para encher a terra. No batismo
estou imprimindo o caráter de Deus no céu sobre o indivíduo na terra.
(João 13:16-17) "Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. "Se você sabe essas coisas, bemaventurado você é se as fizer. (NKJ)
2.20.3 M - MORTIFICAR A CARNE
(1 Tessalonicenses 4:3-8) Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos
abstenhais da imoralidade sexual; que cada um de vocês saiba possuir o seu próprio
vaso em santificação e honra, não na paixão da luxúria, como os gentios que não
conhecem a Deus; para que ninguém se aproveite e engane a seu irmão neste assunto,
porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas, como também já vos avisamos e
testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas a Deus, que também nos deu o
seu Espírito Santo. (NKJ)
A santidade no céu deve ser vista na terra.
2.20.4 M - CHAMADO PARA O MINISTÉRIO
Deus designou Apóstolos, Profetas, Evangelistas, Pastores e Mestres. É a vontade de Deus
que você funcione em seu ministério.
(1 Coríntios 7:17-24) Mas como Deus distribuiu a cada um, como o Senhor chamou
cada um, assim ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado
circuncidado? Que ele não se torne incircunciso. Alguém foi chamado enquanto não
circuncidado? Que ele não seja circuncidado. A circuncisão não é nada e a
incircuncisão nada é, mas o que importa é guardar os mandamentos de Deus. Cada
um permaneça na mesma vocação em que foi chamado. Você foi chamado enquanto
escravo? Não se preocupe com isso; mas se você pode se tornar livre, use-o. Pois
aquele que é chamado no Senhor sendo escravo é um liberto do Senhor. Da mesma
forma, aquele que é chamado livre é escravo de Cristo. Você foi comprado por um
preço; não se tornem escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça com Deus no
estado em que foi chamado. (NKJ)
A posição e a ordem do céu devem estar na terra.
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TODOS NÓS SOMOS CHAMADOS A SERVIR.
2.20.5 A - ATITUDE DE GRATIDÃO
(1 Tessalonicenses 5:16-18) Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças;
pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. (NKJ)
A gratidão e o louvor do céu devem estar na terra.
2.20.6 N - NOVO MANDAMENTO DO AMOR
(João 13:34-35) "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros; como
eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. "Nisto conhecerão todos que sois
meus discípulos, se vos amardes uns aos outros". (NKJ)
O amor de Deus no céu deve ser visto em um povo na terra.
2.20.7 D - DEPENDE DE JESUS PARA A SALVAÇÃO
(João 6:40) "E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o
Filho e nele crê tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia." (NKJ)
(João 3:36) "Quem crê no Filho tem a vida eterna; e quem não crê no Filho não verá
a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. (NKJ)
(João 12:47-50) não o julgue; pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo.
"Aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julga; a
palavra que tenho falado o julgará no último dia. "Porque não falei por mim mesmo,
mas o Pai que me enviou deu-me uma ordem, o que eu deveria dizer e o que eu
deveria falar. "E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, tudo o que
eu falo, assim como o Pai me disse, assim eu falo." (NKJ)
(1 João 3:23-24) E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho
Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Ora, quem guarda
os seus mandamentos permanece nele, e ele nele. E nisto conhecemos que Ele
permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. (NKJ)
A supremacia de Jesus deve ser vista na terra, pois Deus o exaltou altamente.
2.20.8 S - SUBMETER ÀS AUTORIDADES
(1 Pedro 2:13-15) Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor,
seja ao rei como supremo, ou aos governadores, como por ele enviados para castigo
dos malfeitores e para louvor dos que praticam o bem. Pois esta é a vontade de Deus,
que, fazendo o bem, vocês silenciem a ignorância dos tolos (NKJ)
(Romanos 13:1-2) Que toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais. Pois
não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem são
designadas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de
Deus, e aqueles que resistem trarão julgamento sobre si mesmos. (NKJ)
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A autoridade de Deus deve ser vista na terra.
2.21 A ATITUDE NA OBEDIÊNCIA
(Filipenses 2:13) pois é Deus quem opera em vocês tanto o querer como o efetuar,
segundo a Sua boa vontade. (NKJ)
Mnemônico “OBEDIENCE”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.
O - OBSTINADO
B - OUSADO
E - ENTUSIASMADO
D - ALEGRE
I - INVARIÁVEL
E - SÉRIO
N - COMPROMISSADO COM DEUS
C - COMO CRISTO
E - RÁPIDO
AMPLIFICAÇÃO
2.21.1 O – OBSTINADO
“obedecer com firmeza”
Isso é obediência focada.
(Josué 1:7) "Somente sê forte e muito corajoso, para que tenhas cuidado de fazer
conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou; não te desvies dela nem para
a direita nem para a esquerda, para que prosperes onde quer que fores.
(Salmos 119:112) Eu inclinei meu coração para cumprir Seus estatutos para sempre,
até o fim. (NKJ)
2.21.2 B – OUSADO
“obedecer com ousadia”
(Atos 4:19-20) Mas Pedro e João, respondendo, disseram-lhes: “Se é justo aos olhos
de Deus ouvir mais a vocês do que a Deus, vocês julgam. "Pois não podemos deixar
de falar do que vimos e ouvimos." (NKJ)
(Atos 4:13) Agora, quando viram a ousadia de Pedro e João, e perceberam que eram
homens incultos e inexperientes, maravilharam-se. E eles perceberam que tinham
estado com Jesus. (NKJ)
(Atos 4:29) "Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que
com toda a ousadia falem a tua palavra, (NKJ)
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(Filipenses 1:20) de acordo com a minha sincera expectativa e esperança de que em
nada serei envergonhado, mas com toda a ousadia, como sempre, assim também
agora Cristo será engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou pela morte. (NKJ)
2.21.3 E – ENTUSIASMADO
“obedecer de bom grado”
(Isaías 1:19) Se você está disposto e obediente, você deve comer o bem da terra;
(NKJ)

2.21.4 D – ALEGRE
“obedecer com alegria”
(Salmos 40:8) Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está dentro
do meu coração." (NKJ)
2.21.5 I – INVARIÁVEL
“obedecer sempre”
(Filipenses 2:12) Portanto, meus amados, como você sempre obedeceu, não apenas na
minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, trabalhe sua própria
salvação com temor e tremor; (NKJ)
(2 Timóteo 4:2) Pregue a palavra! Esteja pronto na estação e fora da estação.
Convencer, repreender, exortar, com toda longanimidade e ensino (NKJ)
2.21.6 E – SÉRIO
“obedecer de todo coração”
(Salmos 119:69) Os orgulhosos forjaram uma mentira contra mim, mas guardarei os
Teus preceitos com todo o meu coração. (NKJ)
(Deuteronômio 11:13) 'E será que, se você diligentemente obedecer aos meus
mandamentos, que hoje eu ordeno a você, para amar o Senhor seu Deus e servi-lo
com todo o seu coração e com toda a sua alma, (NKJ)
(Salmos 119:34) Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei; na verdade, vou observálo com todo o meu coração. (NKJ)
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2.21.7 N – COMPROMISSADO COM DEUS
“obedecer sem ambiguidade”
(Atos 5:29) Mas Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: "Devemos
obedecer a Deus antes que aos homens. (NKJ)
(1 Samuel 15:24) Então Saul disse a Samuel: “Pequei, porque transgredi o
mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua
voz.
2.21.8 C – COMO CRISTO
“obedecer como Cristo”
(Mateus 26:39) Ele foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e
orou, dizendo: "Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice; todavia, não seja
como eu quero, mas como tu queres." (NKJ)
(João 13:15) "Pois eu dei a você um exemplo, para que você faça como eu fiz para
você. (NKJ)
(1 João 2:6) Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. (NKJ)
(1 Pedro 2:21) Para isso fostes chamados, porque também Cristo sofreu por nós,
deixando-nos o exemplo, para que sigais os seus passos:(NKJ)
2.21.9 E – RÁPIDO
“obedecer rapidamente”
(Lucas 19:5-6) E, chegando Jesus ao lugar, ergueu os olhos, viu-o e disse-lhe:
Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Então ele se
apressou e desceu, e o recebeu com alegria. (NKJ)
(Eclesiastes 9:10) O que quer que sua mão encontre para fazer, faça-o com sua força;
pois não há trabalho ou artifício ou conhecimento ou sabedoria na sepultura para
onde você está indo. (NKJ)
(Hebreus 3:7-8) Portanto, como diz o Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a sua voz,
Não endureçais os vossos corações como na rebelião, no dia da provação no deserto,
(NKJ)
(Mateus 5:25) “Concorde rapidamente com o seu adversário, enquanto você está a
caminho com ele, para que o seu adversário não o entregue ao juiz, o juiz o entregue
ao oficial e você seja lançado na prisão. (NKJ)
2.22 OBJETIVO DOS CINCO DONS
A. As próprias pessoas são os dons e através desses dons Deus demonstra Sua
habitação entre Seu povo. (Salmos 68:18).
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B. Aperfeiçoamento dos santos - Maturidade - (Efésios 4:12).
C. Obra do ministério (Efésios 4:12).
D. Edificação do Corpo Corporativo. (Igreja).
2.23 CARACTERÍSTICAS DA INTEGRIDADE. SALMOS 24:3-4 / ISAÍAS 33: 15-16
A. Mãos limpas.
B. Coração puro.
C. Não adore ídolos.
D. Não jura enganosamente.
E. Anda em retidão.
F. Fala corretamente.
G. Rejeita ganho de extorsão.
H. Não aceita subornos.
I. Não planeja assassinato.
J. Não contempla o mal.
2.24 A LIBERDADE NA PRESENÇA DE DEUS É RETRATADA POR
• ENTREGA DE PAULO E SILAS
Quando a presença de Deus se manifestou na prisão - Paulo e Silas foram libertados (Atos
16:26).
• LIBERTAÇÃO DE PEDRO
Pedro foi libertado de suas correntes quando o Anjo do Senhor (Anjo da presença de Deus) o
visitou (Atos 12:7).
Além disso, o Espírito Santo conduz a toda verdade.
(João 16:13) "Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a
verdade; porque não falará por si mesmo, mas tudo o que ouvir falará, e o fará".
(NKJ)
A verdade traz liberdade.
(João 8:32) "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." (NKJ)
2.25 A EDIFICAÇÃO OCORRE ATRAVÉS DE:
ALEGRIA
(Salmos 16:11) Você me mostrará o caminho da vida; em Tua presença há plenitude
de alegria; à tua destra há delícias perpetuamente. (NKJ)
(Atos 8:8) E havia grande alegria naquela cidade. (NKJ)
Esta alegria vem de Jesus (João 15:11), através do Espírito (Gálatas 5:22). Nota: "... porque a
alegria do senhor é a vossa força." (Neemias 8:10)
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CALOR E CONFORTO
(João 14:1, 18) 1 Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em
mim.18 Não vos deixarei sem consolo: irei a vós. (KJV)
(Lucas 24:32) E diziam uns aos outros: "Não ardia nosso coração dentro de nós
enquanto Ele falava conosco no caminho, e enquanto Ele nos abria as Escrituras?"
(NKJ)
A presença de Deus dá calor e conforto. O Espírito Santo é chamado de "Consolador".
(João 14:26) Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu
nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito. (KJV)
(Atos 9:31) Então as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tiveram paz e foram
edificadas. E andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, eles se
multiplicaram. (NKJ)
DONS DO ESPÍRITO
Esses dons são manifestações do Espírito Santo (1Cor 12,6) que edificam a Igreja.
(1 Coríntios 12:6-7) E há diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus que opera
tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito de
todos: (NKJ)
DESCANSO
(Êxodo 33:14) E Ele disse: “Minha Presença irá com você, e Eu lhe darei descanso”.
(NKJ)
Jesus disse em:
(Mateus 11:28) "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei." (NKJ)
CORAGEM
(2 Timóteo 4:17) Mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu, para que a mensagem
fosse pregada plenamente por meu intermédio, e para que todos os gentios a
ouvissem. E fui libertado da boca do leão. (NKJ)
(Isaías 41:10) 'Não temas, pois estou contigo; não desanime, pois eu sou o seu Deus.
Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, eu te sustentarei com minha destra justa..'
(NKJ)
(Salmos 27:14) Espera no Senhor; tenha bom ânimo, e ele fortalecerá o seu coração;
espere, eu digo, no Senhor! (NKJ)
33

Se não houver edificação em uma reunião da Igreja, eu duvidaria da afirmação de que a
presença de Deus se manifestou poderosamente.
2.26 2 TIMÓTEO 3:16
2.27 CARACTERÍSTICAS
MANIFESTA

REVELADORAS/ILUMINADORAS

DA

PRESENÇA

A. Revelação do Senhorio de Cristo (Atos 9:3-6 João 20:27-28).
B. Sabedoria, conhecimento, entendimento (Exodo 35: 30-32).
C. Revelação do fim dos ímpios (Salmos 73: 17).
D. Revelação do preconceito (Atos10: 13-16).
E. Revelação do Deus verdadeiro (Daniel 3: 29).
F. Revelação do estado pecaminoso (Isaías 6: 5; Lucas 5: 8).
2.28 SEMELHANÇAS DA ARCA DA ALIANÇA E PRESENÇA MANIFESTA
ARCA DA ALIANÇA:
28.1 Poder
obstáculos:

para

28.2 Prosperidade:

superar Josué 3:15-16
Obede Edom 2 Samuel 6:11

28.3 Vitória sobre o inimigo: Dagom 1 Samuel 5:4
Jericó Josué 6

PRESENÇA MANIFESTA:
Juízes 14:6; 14:19; 15:14
José Gênesis 39:2-3;
Ezequias 2 Reis 18:7;
Davi 2 Samuel 5: 10
Josué 3:10 1 João 4:4

2.29 ICABODE
• Um filho de Finéias. O nome significa - "a glória se foi de Israel" (1 Samuel
4:19-22). A esposa de Finéias deu o nome à criança, nascida na época em que a Arca foi
roubada e seu sogro morreu, para refletir a vergonha de Israel.
• Ofni e Finéias violaram o sacerdócio. Eles levaram mais do que sua parte das
ofertas. Eles se entregaram ao pecado sexual (1 Samuel 2:22). Eli falhou em disciplinar
seus filhos. As regras relativas ao ministério na Arca não foram observadas.
Não há registro de que as medidas apropriadas tenham sido tomadas para cobrir a arca
durante o trânsito. Essa violação do sacerdócio resultou na retirada da Arca pelos
filisteus. Esta partida da Arca é igual à glória partindo de Israel - a partida da Presença
Manifesta de Deus.
2.30 O NASCIMENTO DE ICABODE EM UMA IGREJA É IGUAL A PARTIDA DA
PRESENÇA MANIFESTA E É RESULTADO DE INDULGÊNCIAS CARNAIS, A
SABER: FALTA DE ORAÇÃO/LASCÍVIA/DESOBEDIÊNCIA
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2.31 AS 3 CATEGORIAS DA PRESENÇA DE DEUS
• DEUS É ONIPRESENTE
Este é o atributo pelo qual Deus está invisivelmente presente em todas as partes do universo
ao mesmo tempo que Pai, Filho e Espírito Santo.
(Provérbios 15:3) Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os
bons. (NKJ)
(Jeremias 23:24) "Alguém pode se esconder em lugares secretos, para que eu não o
veja?" diz o Senhor; "Não preencho o céu e a terra?" diz o SENHOR. (NKJ)
(Efésios 1:23) que é o Seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos.
(NKJ)
• A PRESENÇA DE DEUS EM TODOS OS CRISTÃOS
Isso pode ser referido como a presença "salvadora" de Deus.
(1 Coríntios 3:16) Você não sabe que você é o templo de Deus e que o Espírito de
Deus habita em você? (NKJ)
(1 Coríntios 6:19) Ou você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo que
está em você, que você tem de Deus, e você não é seu? (NKJ)
O Espírito Santo habita em cada cristão nascido de novo. A ausência do Espírito Santo em
uma pessoa representa um estado não regenerado.
(Romanos 8:9-10) Mas você não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de
Deus habita em você. Ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E
se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida
por causa da justiça. (NKJ)
• A PRESENÇA "SENTIDA" OU "TANGÍVEL" DE DEUS - REFERIDA COMO A
PRESENÇA MANIFESTA DE DEUS
Isso faz parte da glória de Deus. A presença de Deus será sentida por aqueles que se
achegarem a Ele.
(Tiago 4:8) Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Limpem suas mãos,
vocês pecadores; e purificar seus corações. (NKJ)
2.32 SINAIS DE UMA PRESENÇA MALIGNA
• Medo/intimidação mórbida (por exemplo, a presença de Golias intimidou e
paralisou Israel com medo).
• Impureza (Demoníaco de Gadara).
• Pobreza - inimigo em sua habitação - (1 Sm 2:36).
• Doença (especialmente recorrente).
• Apatia - falta de interesse pelas coisas de Deus.
35

• Descrença.
• Manifestações demoníacas óbvias.
2.33 CARACTERÍSTICAS DE UM RÁPIDO DECRETO POR DEUS: ISAÍAS 58
A. Solte as correntes da injustiça. - ou seja, fazer a coisa certa.
B. Libertar os oprimidos - para nós isso significaria libertar os cativos através do
evangelho de Cristo.
C. Quebre todo jugo - lide com as amarras e fortalezas pessoais em sua vida.
D. Boas obras - Compartilhe sua comida com os famintos; Abrigue os pobres;
Vestir o nu; Não rejeite seus irmãos e irmãs (parentes).
E. Acabe com o dedo apontado - pare de acusações e culpando os outros.
F. Acabe com a conversa maliciosa - pare de fofocas e calúnias.
G. Guardar o sábado - Descanse de suas próprias obras e entre no descanso de
Cristo. Entre na obra consumada de Cristo. Governado pelo Espírito, estabelecido na fé
e triunfante sobre o mundo, a carne e Satanás.
2.34 BENEFÍCIOS DE ISAÍAS 58
A. Manifestando sua luz.
B. Cura rápida.
C. A Glória do Senhor será sua retaguarda.
D. Oração respondida.
E. Necessidades satisfeitas.
F. Força.
G. Jardim bem regado (Frutilidade).
H. A água nunca falha (Unção).
I. Reconstruir ruínas antigas (construir onde outros falharam).
J. Reparador de paredes quebradas (ministério da reconciliação e proteção do
corpo).
K. Restaurador das ruas com moradias (Igreja plantadora).
L. Encontre sua alegria no Senhor.
M. Cavalgada nas alturas da terra (prosperidade).
N. Festa na herança (aproveite o legado que você recebeu).
2.35 COMO BUSCAR A DEUS: PAROUSIA
P - ORAÇÃO
A - ACLAMAÇÃO
R - ARREPENDIMENTO
O - OBEDIÊNCIA
U - UNIDADE
S - SACRIFÍCIO
I - INTEGRIDADE
A - ASSEMBLEIA EM SEU NOME
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3 OS BENEFÍCIOS DE SUA PRESENÇA MANIFESTA
3.1 ENERGIA
Há poder na presença de Deus:
3.1.1 PODER PARA TESTEMUNHAR
(Atos 1:8) “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra”.
(NKJ)
O maior benefício é a salvação dos perdidos pelo poder do Espírito.
(Atos 2:41) Então os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados; e
naquele dia cerca de três mil almas foram acrescentadas a eles. (NKJ)
3.1.2 PODER PARA SUPERAR OBSTÁCULOS
(Josué 3:15-16) e como os que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos
sacerdotes que carregavam a arca mergulharam na beira da água (porque o Jordão
transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita), que as águas
que descia de montante parou e se ergueu em um monte muito longe em Adão, a
cidade que fica ao lado de Zaretã. Assim, as águas que desciam ao mar da Arabá, o
mar Salgado, se romperam e foram cortadas; e o povo atravessou em frente a Jericó.
(NKJ)
(Juízes 14:6,19) 6 E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele
despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, embora não tivesse nada na
mão. Mas ele não contou ao pai ou à mãe o que havia feito. 19 Então o Espírito do
Senhor veio sobre ele poderosamente, e ele desceu a Ascalom e matou trinta de seus
homens, tomou suas vestes e deu as mudas de roupas aos que haviam explicado o
enigma. Assim, sua ira se acendeu, e ele voltou para a casa de seu pai. (NKJ)
(Juízes 15:14) Quando ele chegou a Leí, os filisteus vieram gritando contra ele. Então
o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele; e as cordas que trazia nos braços
tornaram-se como linho queimado no fogo, e as suas ataduras se soltaram de suas
mãos. (NKJ)
3.1.3 PODER PARA CURAR, ENTREGAR E PREGAR
(Lucas 5:17) 17 Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados fariseus e mestres
da lei, vindos de todas as cidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do
Senhor estava presente para curá-los. (NKJ)
(Lucas 4:18-19) "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para
evangelizar os pobres; enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar
liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em libertar os
oprimidos; para proclamar o ano aceitável do Senhor”. (NKJ)
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Gideão era poderoso por causa da Presença Manifesta.
(Juízes 6:12-14) Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor
está com você, poderoso guerreiro". "Ah, Senhor", Gideão respondeu, "se o Senhor
está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que
os nossos pais nos contam quando dizem: ‘Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? ’
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã". O Senhor se
voltou para ele e disse: "Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de
Midiã. Não sou eu quem o está enviando? " (NVI)
Libertação de Jeremias.
(Jeremias 15:20) Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste
povo; lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e
salvá-lo", declara o Senhor.
3.2 PROTEÇÃO
A proteção é prometida para aqueles que habitam na presença de Deus.
(Salmos 91:1) Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá à sombra
do Todo-Poderoso. (NKJ)
(Isaías 43:1-5) Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó
Israel: "Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome; tu és meu. Quando
passares pelas águas, estarei contigo; e pelos rios, eles não te submergirão. Quando
passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama te queimará. Pois eu sou o Senhor
teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador; Eu dei o Egito para o seu resgate, a Etiópia
e Seba em seu lugar. Como você era precioso aos meus olhos, você foi honrado e eu o
amei; portanto, darei homens por você e pessoas por sua vida. Não temas, porque
estou contigo; trarei a tua descendência do oriente, e te congregarei do ocidente;
(NKJ)
3.2.1 A PRESENÇA DE DEUS PROTEGEU OS ISRAELITAS DOS EGÍPCIOS
(Êxodo 14:19-20) E o Anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel,
moveu-se e foi atrás deles; e a coluna de nuvem saiu de diante deles e ficou atrás
deles. Assim ficou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel.
Assim era uma nuvem e escuridão para um, e de noite iluminava o outro, de modo que
um não se aproximava do outro durante toda aquela noite. (NKJ)
3.2.2 A PRESENÇA DE DEUS PROTEGEU SADRAQUE, MESAQUE E ABEDNEGO NA
FORNALHA ARDENTE
(Daniel 3:24-25) Então o rei Nabucodonosor ficou admirado; e ele se levantou
apressadamente e falou, dizendo aos seus conselheiros: "Não lançamos nós três
homens amarrados no meio do fogo?" Eles responderam e disseram ao rei: "É
verdade, ó rei". "Olha!" ele respondeu: "Vejo quatro homens soltos, andando no meio
do fogo; e eles não foram feridos, e a forma do quarto é como o Filho de Deus."
(NKJ)
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3.2.3 A PRESENÇA DE DEUS NA VIDA DE JOSUÉ LHE GARANTIU SEGURANÇA
(Josué 1:9) "Não te mandei eu? Sê forte e tem bom ânimo; não tenhas medo, nem te
espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares." (NKJ)
3.3 PETRIFICA O INIMIGO
3.3.1 A ARCA É UM TIPO DE PRESENÇA DE DEUS. OS AMORREUS E CANANEUS
FICARAM PARALISADOS DE MEDO
(Josué 5:1) Assim aconteceu que todos os reis dos amorreus que estavam do lado
ocidental do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram
que o Senhor havia secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que
passamos, que seu coração se derreteu; e não havia mais espírito neles por causa dos
filhos de Israel. (NKJ)
3.3.2 OS FILISTEUS ESTAVAM ATERRORIZADOS COM A PRESENÇA DE DEUS
(1 Samuel 4:6-8) Ora, quando os filisteus ouviram o barulho do brado, perguntaram:
"O que significa o som deste grande brado no acampamento dos hebreus?" Então eles
entenderam que a Arca do Senhor havia entrado no acampamento. Os filisteus
ficaram com medo, pois diziam: "Deus entrou no acampamento!" E eles disseram: "Ai
de nós! Pois tal coisa nunca aconteceu antes. "Ai de nós! Quem nos livrará das mãos
desses deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as
pragas no deserto. (NKJ)
3.3.3 OS DEMÔNIOS ESTAVAM ATERRORIZADOS
(Lucas 8:28) Quando ele viu Jesus, ele gritou, prostrou-se diante dele e com grande
voz disse: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me
atormentes!" (NKJ)
(Marcos 1:24) dizendo: "Deixa-nos! Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste
para nos destruir? Eu sei quem és: o Santo de Deus!" (NKJ)
3.4 PREVALECE SOBRE O INIMIGO
EXEMPLOS:
• JERICÓ
Sem a Arca (presença de Deus) tal vitória não teria ocorrido.
(Josué 6:20) Então o povo gritou quando os sacerdotes tocaram as trombetas. E
aconteceu que quando o povo ouviu o som da trombeta, e o povo gritou com grande
brado, que o muro desabou. Então o povo subiu à cidade, todo homem diante dele, e
eles tomaram a cidade. (NKJ)
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• OS INIMIGOS EM CANAÃ
(Josué 3:10) E disse Josué: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que
sem falta expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os
girgaseus, os amorreus e os jebuseus. ." (NKJ)
A vitória sobre esses inimigos foi a prova de que Deus estava com Israel.
• SOBRE DAGOM
(1 Samuel 5:4) E quando eles se levantaram cedo na manhã seguinte, lá estava
Dagom, caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. A cabeça de Dagom e
ambas as palmas de suas mãos foram quebradas na soleira; apenas o torso de Dagom
restou dele. (NKJ)
• SOBRE SATANÁS
(1 João 4:4) Vocês são de Deus, filhinhos, e os venceram, porque aquele que está em
vocês é maior do que aquele que está no mundo. (NKJ)
• GOLIAS
Davi derrotou Golias para mostrar que Deus estava em Israel.
(1 Samuel 17:46) "Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei e
tirarei a tua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do acampamento dos filisteus
às aves do céu e às feras do terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em
Israel”. (NKJ)
3.5 PRAZER
(Salmos 16:11) Você me mostrará o caminho da vida; em Tua presença há plenitude
de alegria; à tua destra há delícias perpetuamente. (NKJ)
3.6 POPULARIDADE
EXEMPLOS:
• JOSUÉ
(Josué 3:7) E o Senhor disse a Josué: “Hoje começarei a exaltar-te diante de todo o
Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, serei contigo”. (NKJ)
(Josué 6:27) Assim o Senhor estava com Josué, e sua fama se espalhou por todo o
país. (NKJ)
• DAVI
(2 Samuel 5:10) Então Davi foi e engrandeceu, e o Senhor Deus dos Exércitos estava
com ele. (NKJ)
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• SALOMÃO
(1 Reis 4:31) Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o ezraíta
Etã; mais sábio do que Hemã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama espalhouse por todas as nações em redor. (NVI)
3.7 PROSPERIDADE
Veja a lição 39 Princípios da prosperidade ABC 1.
3.8 PAZ
(Êxodo 33:14) E Ele disse: “Minha Presença irá com você, e Eu lhe darei descanso”.
(NKJ)
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