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Experimentando mais de Deus
Isaías 6.1-8

ESTUDO
Não importa o nível no qual você esteja, nós sempre podemos experimentar Deus

em um nível maior. Na igreja temos vários tipos de pessoas (Pergunta 1):

● As religiosas: se conformam apenas com a decisão de aceitar a Jesus;

● Os liberais: “eu amo a Jesus, mas primeiro eu, depois eu de novo”;

● Os mornos: já experimentaram, mas deixaram aquilo para trás, estão conformados e só

relatam experiências com Deus no passado.

● Os indiferentes: já experimentaram, mas estão machucados e feridos por pessoas, pela

igreja enquanto instituição.

● Os novos: aqueles que estão experimentando o primeiro amor, estão sedentos e

buscando.

● Os comprometidos e ativos: buscam experiências com Deus constantemente.

Costumamos refletir mais em tempo de luto do que em tempo de festa.

(Pergunta 2).Quando experimentamos mais de Deus:

1. Passamos a enxergar coisas que a maioria não enxerga (v.2-3; Isaías 5.19,

Salmos 77.13). Onde está a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta e

essa glória muda nossa percepção e o nosso interior. (Pergunta 3).

2. Adquirimos experiências pessoais com Deus. Conseguimos perceber e discernir

a glória de Deus e nos movemos no sobrenatural. Ele sempre quer se revelar

mais! (Pergunta 4).

3. Ampliamos o entendimento, a percepção que temos da nossa humanidade. A

gente não esquece que é cristão, a gente esquece que é humano. Isso pode nos

endurecer. Não enxergamos mais o nosso próprio pecado, esquecemos o

quanto precisamos do sangue de Jesus (v.5). (Pergunta 5, 6).

4. Ampliamos nossa consciência em relação à santidade. Quando entendemos que

sem santidade é impossível agradar ao Senhor, entendemos o quão importante é
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essa busca (v.7). Quanto mais experimentamos, mais limpos queremos ser.

(Pergunta 7).

5. Nos dispomos para o serviço. O serviço é importante, mas existe um processo

antes dele. Nossa motivação não deve ser buscar a Deus esperando algo em

troca. Se buscarmos a Deus apenas por aquilo que ele faz, vamos acabar

perdendo aquilo que ele é. (Pergunta 8).

PERGUNTAS
1. Que tipo de pessoa você é?

2. Em tempos difíceis, você corre ou se aproxima de Deus?

3. Por que é importante alinhar a nossa percepção com a glória de Deus?

4. Como perceber a glória de Deus?

5. Quanto mais conhecemos de Deus, mais nos conhecemos. Por quê?

6. Como você tem se aproximado de Deus?

7. Por que sem santidade é impossível agradar a Deus?

8. Como identificar a nossa motivação?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.


