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Lugar do Encontro 

Pregador: Missionário Bruno Nogueira 

Data: 17/04/2016 

Culto: Domingo 

Igreja: Sara Nossa Terra (Parque Marinha) 

Texto base: Êxodo 33:7-11 

 

Êxodo 33:7-11 

Existe um ambiente específico para a manifestação de Deus: o lugar do encontro. 

Lugar do encontro: lugar onde o homem se rende. 

Havia uma distância muito grande do lugar da tenda ao acampamento: onde estavam os hábitos sujos do povo. 

Quem quisesse consultar à Deus, podia ir à tenda, mas algo especial acontecia quando Moisés ia à tenda: havia 

manifestação de Deus. 

// Qualquer um pode ir à igreja e subir no altar para ministrar, mas quando alguém que tem um relacionamento íntimo 

e sincero com Deus o faz há manifestação especial da presença de Deus. 

 

Tenda do encontro Cume do monte 

Intimidade, renovo: pressões, rasgar o coração. Orientação. 

 

Ir à tenda do encontro constantemente traz mudança constante à vida. 

Na tenda, a intimidade era tão profunda que Deus falava com Moisés como com um amigo. 

Deus mudava as sentenças do povo por causa da intercessão de Moisés na tenda. 

Deus pode reverter a sentença de uma nação inteira quando há clamor da parte da igreja. 

O anseio do coração de Deus é se relacionar conosco e ver o nosso coração queimando por ele. 

Deus muda a história de quem para, se retira e o busca. 

Nosso problema é que no meio da tempestade ficamos gritando junto com os outros, quando só o que muda é busca-

lo. 

O lugar do encontro está no a sós com Deus. 

Eu sou aquilo que sou quando estou sozinho. 

Aquele que busca a Deus se torna um para-raios da glória dele. 

Onde tem a presença de Deus tem a solução para os problemas da vida. 

Moisés buscava a Deus espontaneamente: não precisava de problemas para motivá-lo. 

Moisés tinha em Deus amigo: para as horas boas e ruins. 
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Deus poupa seus amigos 

Moisés Usá 

“Viu” a glória de Deus na fenda da rocha “Tocou” na arca da aliança durante o transporte 

Ficou vivo Morreu na hora. 

 

Quando nos apresentamos diante de Deus como somos (de forma transparente) ele nos transforma em quem ele deseja 

que sejamos. 

Quem vai para a tenda do encontro recebe renovação das suas forças (alegria e ânimo renovados): mais forte e com 

mais ousadia em Deus. 

A tenda do encontro traz uma comunhão especial com Deus: impacto, existem algumas coisas que só algumas pessoas 

viverão em Deus. 

O lugar de resolver os problemas é no joelho. 

 


