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LIÇÃO 149 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Quais devem ser nossas atitudes quando experimentamos a glória de Deus? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Êxodo 34.6-7   
 
A GLÓRIA REVELADA NA PRESENÇA DE DEUS 

Já vimos em Atos 2.42-47 o que ocorre quando a presença de Deus se manifesta na comunidade de 

células. Nesta lição iremos ver como a palavra descreve a revelação da glória de Deus.  
 
O que é a glória de Deus? A palavra glória (Hebraico = Kavod) signifca: peso, valor e refere-se a 

aquilo que é parte do caráter e dos atributos de Deus, é o seu brilho e excelência.  E no grego 

(doxa), glória significa aquilo que consideramos como de valor, de precioso em Deus.  
 
A religião distorceu a natureza e a gloria da presença de Deus. Para muitos de nós isto se 

restringe as emoções fortes, expressões corporais, canções apaixonadas, etc. Longe de nós  

criticarmos qualquer mover genuino do Espírito.Tudo isto pode fazer parte, mas precisamos daquele 

mover que gera arrependimento, fome de Deus e que destaca os atributos e a de missão de Deus. 
 
O que Deus fala sobre a sua glória revelada através das escrituras? 

Em Êxodo 33.18 Moises pede a Deus para mostrar a sua glória, “sua presença”. O que Deus 

promete e mostra para Moises no verso 19?... Deus mostra sua bondade, e outros atributos! 

A maneira como vemos a Deus e a sua natureza determinará como nos relacionamos com Ele. 
 
Vamos conhecer sete atributos que revelam a glória da presença de Deus em Êxodo 34.6-7a: 

Versos: 6 Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso 

e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade;7 que usa de beneficência com 

milhares; que perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado;... 
 
1º - O primeiro atributo que revela a glória de Deus é a sua misericórdia e compaixão. Onde existe a 

presença e a glória de Deus existe compaixão e misericórdia uns pelos outros. 
 
2º - O segundo atributo que revela a glória de Deus é que Ele é piedoso, ou gracioso. Isto significa 

que Deus é amigável e demonstra favor a você. Como está sua amizade com o Espírito Santo? 
 
3º - O terceiro atributo que revela a sua glória diz que ele é longânimo, tardio em irar-se, paciente e 

não se irrita facilmente. Quem está na presença de Deus não vive irado, inquieto mas tem paz. 
 
4º - O quarto atributo diz que Deus é grande em beneficiência; Ele tem muita bondade e ternura. 

Onde há a presença de Deus as pessoas são atraídas pela gentileza e ternura de Cristo. 
 
5º- O quinto atributo é que Ele é o Deus da verdade. No original essa palavra significa ser fiel ou 

confiável. Só um coração convencido de que Deus é bom por natureza, tem uma fé operante e viva. 
 
6º - O sexto atributo é que Deus guarda a beneficência em milhares. No original é dito que Deus 

guarda cuidadosamente sua bondade para conosco por toda a eternidade. Deus é sempre bom! 
 
7º - O sétimo atributo que Deus revelou afirma que Ele é perdoador. Ele absolve, remove e nunca 

mais se lembra dos seus pecados. Na presença de Deus você sempre tem o poder para recomeçar! 
 
Conclusão: A presença de Deus é cheia de sua glória e nela temos tudo precisamos para viver 

a vida eterna hoje. Ore uns pelos outros para que tenhamos experiências com a glória de Deus. 

 
EVANGELISMO - APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários Márcio, Nelson e famílias no interior do Paraguai. 
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