
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 

18h30  
  

 

 
ROTEIRO – Base 07/08/2022 

 
EU RESOLVO TER UM ENCONTRO COM A GLÓRIA DE DEUS! 

# Êxodo 40:34 # 

 

“Então a nuvem cobriu a Tenda do Encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo." 

 

INTRODUÇÃO: 

Sabemos que Deus “tabernaculou” (habitou) primeiro no Tabernaculo físico construído 

cuidadosamente por Moisés sob a instrução de Deus (Êxodo 25 a 39 ). Mas, tanto o Tabernaculo 

quanto os seus utensílios eram apenas imagens que apontavam para uma realidade espiritual 

que se manifestaria em Cristo. Jesus veio e “tabernaculou” entre nós e depois, fez de nós o seu 

próprio Tabernaculo, definitivamente vindo habitar em nós: Eu e você. Mas todos sabemos que 

embora Ele habite em nós, nem sempre nos percebemos cheios dessa Glória, ou mesmo, essa 

Glória cobrindo a nossa vida e nos fazendo refletir a Sua imagem por onde vamos e com quem 

convivemos. Daí surge a pergunta: Como ter em encontro com a Glória de Deus? 

 

• A PRESENÇA DE DEUS DEFINE A GLÓRIA DE DEUS.  (Ex. 40:1-3). 

• Por que precisamos começar pela presença de Deus?  

• Existe alguma dificuldade na sua vida que o impede a permanecer na 

presença dEle? 

• ORGANIZAÇÃO REFLETE A GLÓRIA DE DEUS. (Ex. 40:4-8). 

• Você tem procurado organizar a sua própria vida, família, rotina?  

• Quais fatores impedem você ser mais organizado e produtivo no Reino? 

• A CONSAGRAÇÃO ATRAI A GLÓRIA DE DEUS. (Ex. 40:9-15)  

• Você tem separado a sua própria vida para Ele? 

• Você tem tido distrações na sua vida que lhe impedem de uma vida 

consagrada a Deus? 

• A OBEDIENCIA MANIFESTA A GLÓRIA DE DEUS. (Ex. 40:16:30). 

• Você tem obedecido as instruções dadas por Deus?  

 

CONCLUSÃO: 

A presença de Deus organiza, separa para Ele, produz obediência e dá proteção e direção. 

Quando a Glória de Deus enche nossa vida, não tem mais espaço para nenhum de nós e para 

nada de nós. Só tem espaço para Ele (Ex. 40:35). 
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