
528-Impregnados da presença de Deus 

28/10/2018 à 03/11/2018 

 

Quebra-gelo: Você já entrou em algum lugar e saiu impregnado com o cheiro do ambiente? 

Texto Bíblico: Exodo 34.27-29 

Introdução 

Porque o rosto de Moisés resplandecia?  No capítulo 33 vesículo18 Moisés faz um 

pedido a Deus. Ele pede: Mostra-me a tua Glória. E Deus responde para ele que nenhum 

homem pode ver seu rosto e viver, que Moisés apenas o veria pelas costas. A Bíblia ainda diz, 

que Moisés passou então quarenta dias na presença de Deus em Jejum total. Ele estava 

totalmente mergulhado na presença de Deus.  Nesse tempo Moisés escutava Deus, Moisés 

sentia Deus, Moisés não queria saber de outra coisa a não ser de Deus. Então o que aconteceu? 

Moisés ficou impregnado de Deus! Moisés foi tão contagiado pela Glória de Deus que ele 

tanto queria ver, que ele  chegou a refletia-la. As pessoas olhavam para ele e viam a glória de 

Deus. As pessoas olhavam para Moisés e viam um homem que tinha estado verdadeiramente 

com Deus e a presença do Senhor o acompanhava. 

Se as pessoas olharem para a sua vida, poderão dizer que você está impregnado de 

Deus?  

Você sabe o que significa a palavra Entusiasmo?  Vem do Grego EnTheos (em Deus). 

Uma pessoa que está cheia de Deus. Era isso que os grandes homem de Deus, que vivenciaram 

poderosos avivamentos eram. Eram: “entusiasmados” no sentido literal da palavra. Nossa 

geração não conhece o que é um grande avivamento. Um avivamento acontece quando pessoas, 

igrejas, cidades, nações... ficam entusiasmadas, impregnadas da presença e da glória de Deus. E 

como isso acontece?  Há algumas coisas que não podem faltar. O v. 28 começa dizendo sobre 

Moisés: E, ali, esteve com o SENHOR 

1.  Estar na presença de Deus 

O que é que nos impede de desfrutar da presença de Deus? Mas as vossas iniqüidades fazem 

separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que 

vos não ouça. 

o Um das evidencias de um verdadeiro avivamento é quando se vive a verdadeira 

santidade. É quando nosso caráter, nosso coração, está impregnado de Deus a 

ponto da nossa vida ser um reflexo da Glória de Deus. “Portanto, quer comais, 

quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.” 

(1.Cor.10.31) “Sede santos, porque eu sou santo” ( 

o A gente olha para nossa vida e começa pensar o quão longe estamos disso. Mas 

humildade para reconhecer quando erra e arrependimento são frutos de 

santidade de coração.  

2.   Buscar Consagração 

V.28 Esteve com o SENHOR quarenta dias e quarenta noites; não comeu pão, nem bebeu água 

• Para que sua vida esteja cheia de Deus, impregnada da Glória de Deus. É preciso gastar 

tempo com Deus. O estar com Deus exige santidade. O Estar com Deus gera Adoração. 

Mas é preciso permanecer com Deus. Moisés esteve várias vezes com Deus. Mas dessa 



vez foi diferente. Ele desceu refletindo a Glória de Deus de tão intenso que foi esse 

período.  

• Vemos aqui que Moisés estava em Jejum, isso mostra como ele encarava esse momento 

com seriedade É necessário: Adoração  verdadeira. Não existe avivamento sem 

verdadeira adoração.  Aquela eu vem do interior:João 4.23 

• Em momento de intensa adoração é que acontecem poderosos derramamentos do 

Espírito Santo. Precisamos resgatar com urgência a essência da verdadeira adoração em 

nossas vidas.  

3. Amor à Palavra de Deus 

V. 29 Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do 

Testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto 

resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. 

• Moisés passou quarenta dias ouvindo Deus. E nós  hoje? Queremos receber a palavra de 

Deus em nossa vida? Deus sempre tem algo a nos dizes por meio da sua palavra. Que 

lugar a Bíblia tem ocupado na sua vida? 

• Que Lugar a Bíblia deve ocupar na Igreja?  Muitos crentes não prestam atenção nos 

sermões, ou só retém o que lhes agrada os ouvidos.  Um dos sinais da frieza espiritual é 

o descaso para com a Palavra de Deus.   

• Os grandes avivamentos foram marcados por uma busca pela palavra de Deus. Quando 

pregadores cheios de Deus proclamam a Palavra de Deus com poder multidões vem 

ouvir. Quem deseja resplandecer a Glória de Deus na sua vida tem que encher a vida 

com sua Palavra.  

Conclusão 

Avivamento só acontece quando a presença de Deus é buscada e experimentada com. Temos 

um avivamento quando nosso cristianismo deixa de ser uma religião nominal e se transforma 

em verdadeiro entusiasmo (estar em Deus). Quando há um fogo santo ardendo em nossas vidas 

e igrejas. Quando passamos tempo suficiente com o Senhor a ponto de sua presença, sua glória 

nos impregnar. Quando quem olhar para nós diga: Deus está na vida dessa pessoa. Até quando 

vamos nos conformar e viver um cristianismo de pouco poder? Oremos sobre isso.  
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