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   5ENVOLVIMENTO

A maneira mais rápida de liberar o céu na terra 
é adorando. A adoração é a principal atividade 
do céu e o destino de todas as coisas criadas.

- Jeremy Riddle

Eu subi ao púlpito na igreja Allen AME em Nova York. Os 
músicos haviam terminado de cantar e tocar, mas ainda havia uma 
sensação persistente do peso da presença de Deus. Eu sabia qual 
mensagem que Ele queria que eu declarasse. Ele havia colocado no 
meu coração mais cedo, e o momento para isso era perfeito.

PRIMEIRA CHAVE

ENVOLVIMENTO

1



6    MARAVILHADO - SETE CHAVES PARA A ENCONTRAR DEUS

Fiz sinal ao tecladista para que continuasse tocando. Os acordes 
de jazz abertos eram bem apropriados para o que estávamos sentindo 
em nossos corações. O ambiente estava elétrico com a sensação de 
que algo incomum estava para acontecer.

Eu abri minha Bíblia e li esse cântico: 

Oh, adorai ao Senhor na 
beleza da santidade; temei 

diante dele toda terra. 
Sl 96:9

De repente, lá no fundo da igreja, uma mulher gritou. Algo 
extraordinário estava acontecendo. No lado oposto, alguém começou 
a chorar copiosamente. Adoradores estavam em pé com as mãos 
levantadas, embora eu tivesse começado a pregar. 

Em alguns momentos eu tinha que parar por que estava 
totalmente envolvido. Em outros momentos eu cantava partes da 
mensagem. Era como se alguém estivesse falando através de mim, 
pintando um quadro da adoração do outro lado. Eu lutava contra as 
lágrimas. O peso da Presença Manifesta de Deus era pesado sobre 
nós.

Três coisas importantes aconteceram naquela noite:

Primeiro Princípio

O ministério de louvor nos dirigiu em canções transcendentes 
de louvor e adoração a Deus. Cantamos nosso caminho a Presença 
Manifesta de Deus.

Quais canções você deveria cantar ou liderar que realizaria 
essa forte ligação com Deus desta maneira? Liste cinco canções 
trascendentes.

NÓS ESTÁVAMOS 
RECEBENDO 

VISLUMBRES DA 
GRANDEZA E DA 
GLÓRIA DE DEUS
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1. 
2.
3.
4.
5.

Segundo Princípio

Os adoradores presentes estavam famintos por Deus, com os 
corações focados, receptivos, e ansiando por encontrarem-se com 
Deus. Eles estavam lá para adora-lo e encontrá-lo.

O que você pode fazer para ser mais desesperado por Deus 
e adentrar no teu tempo de adoração com mais fé e desejo por 
encontrar-se com Deus?

Liste três coisas que construirá essa expectativa e paixão por 
encontrar a Presença de Deus.

1.
2.
3.

Terceiro Princípio

Por último, porém o mais importante, nós estávamos 
contemplando e focados na grandeza e na glória de Deus, o que nos 
levou a um nível mais elevado de adoração.

Quando escrevo músicas, tento escrever de 
maneira ... a ser um farol e não uma lanterna.  

- Chris Tomlin
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O que você pode fazer para focar com mais clareza na grandeza 
e no caráter de Deus em seu tempo de adoração ou no momento em 
que você liderar a adoração? Como suas escolhas das escrituras e 
canções podem ser diferentes?

Liste três coisas que você pode fazer para focar mais no caráter 
de Deus.

1.
2.
3.

Afim de nos encontrarmos com Deus, devemos focar nEle, 
devemos olhar para aquilo que Deus revelou sobre Si mesmo. Um 
vislumbre da natureza divina de Deus, elevará nossas mentes e 
corações a Ele.

Por exemplo,

Deus é Autoexistente 

Deus não tem origem e existe independentemente de todas as 
outras criaturas. Ele é autoexistente e autodependente. Ele existe 
para Si mesmo. Ele permanece o Único.

Deus é Autosuficiente 

Também, Ele é antes de todas as coisas, e nEle todas as coisas 
consistem. Ele contém tudo e Ele dá tudo o que é dado. Ele sustenta 
todas as coisas. Ele mantém e sustém todas as coisas sem a ajuda de 
nada ou de ninguém.
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Quando meditamos ou declaramos estes atributos de Deus 
nossos espíritos são elevados a Ele. O contemplamos como Altíssimo 
e nossos corações são totalmente envolvidos. Neste momento nos 
sentimos a Presença de Deus.

O que o Espírito Santo está Dizendo?

O que o Espírito santo esta dizendo a você sobre a Grandeza 
de Deus? Como você pode ajustar a sua vida para focar mais na 
grandeza de Deus?

Seus Pensamentos O Que Você Vai Mudar?

Ore Comigo,… 

Pai Celestial,

Mostre-me mais de Ti e do quão perfeito es em todos os teus 
caminhos. Quero me maravilhar e Te conhecer mais.

Em Nome de Jesus, 

Amém.

Leia e RefLita

Leia Salmo 96:6 e Exodo 15:11



Para mais recursos acesse 

www.lamarboschman.com/shop
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TRANSCENDENTE

Busque conhecer o coração de Deus!
- Brian Houston

Certa vez, o autor prolífico e pilar da igreja Jack Hayford disse: 
“O mundo real não foi apenas criado por Deus, mas testifica a 
respeito dele. Nunca estamos tanto no ‘mundo real’ como quando 
atribuímos a Deus a glória ou ‘peso substancial da glória devida a 
Ele.”

SEGUNDA CHAVE

2
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Deus revela aspectos de Sua glória na criação que nos cerca.

Quando estudamos seu caráter, vemos como Ele é, e isso nos 
inspira e evoca a adorar. Quando você percebe Seus únicos e perfeitos 

atributos, você se inspira a adorar em alto 
nível. 

PRINCÍPIO - a verdadeira adoração 
sempre flui da revelação do caráter perfeito 

de Deus.

Embora, a compreensão total de Deus esteja além da compreensão 
humana, a Bíblia nos oferece vários vislumbres reveladores de Sua 
multiforme natureza.

Deus é Eterno 

Formaste a terra e o mundo, de eternidade 
a eternidade, Tu es Deus. 

Sl 90:2 

Desde o início de tudo até o fim de tudo, Yahweh é Deus. Deus 
vive na eternidade agora. Ele não tem passado e nem futuro. Deus 
habita na eternidade aparece no início e no fim simultaneamente, o 
que para Ele são a mesma coisa. Se falarmos sobre ele em termos de 
tempo, cometemos um erro grave.

Como a eternidade de Deus te impacta?

NESTES MOMENTOS 
VOCÊ TRANSCENDE O 
TERRENO E FAMILIAR



   13TRASCENDENCIA

Deus é Infinito

Grande é o nosso Senhor, e de grande 
poder; o seu entendimento é infinito. 

Sl 147:5

Quando dizemos que Deus é infinito, estamos dizendo que 
Ele não tem limites, e eh impossivel para nossas mentes limitadas 
compreender Aquele que é ilimitado.

Nao ha idioma, livro, pintura ou imagem digital que possa 
expressá-Lo.

Yahweh está além da definição. Deus é acima de tudo, fora de 
tudo, e além de tudo que existe. Não há medidas ou graus com 
Ele. Deus não tem intervalos, tamanho, peso ou distâncias. Ele é 
totalmente ilimitado, indefinido e incontrolável.

Como contemplar a infinidade de Deus te impacta?

Deus é Soberano 

Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, 
Salmo 135:6

Ele é livre para fazer o que O agrada a qualquer lugar e tempo 
para conter Sua infinita sabedoria, propósito com poder infinito. Ele 
tem controle soberano sobre toda natureza, humanidade e história.
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Em Sua soberania, Deus permite o mal existir como fugitivo 
renegado em áreas restritas de Sua criação, em uma capacidade 
limitada e temporária. Deus tem o controle de tudo.

Como a soberania de Deus te impacta?

Amo aquelas músicas que nos levam a 
contemplar, a grandeza e à magnificência, 

fazem você olhar para o alto e perceber 
que Deus é muito mais santo do que você 

jamais poderia cantar a respeito. 
- Matt Redman

Ao contemplar a transcendência da natureza de Deus,nossa 
resposta natural e espiritual é adorá-Lo. Talvez você sinta o desejo de 
adorá-Lo agora, apenas por ler sobre Ele.

Lágrimas desceram pelo meu rosto enquanto eu escrevia essas 
palavras tão primitivas sobre a perfeição do nosso Pai Celestial. É 
nestes momentos que nossa teologia se transforma em doxologia e 
não podemos evitar o cantar de Sua grandeza. Ele é imensuravel e 
numinoso.  

O que o Espírito Santo Está te Falando?

O que o Espírito Santo está te falando a respeito da Transcendência 
de Deus? Como você ajustaria a sua vida para focar mais na Grandeza 
de Deus?
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Seus Pensamentos O Que Você Mudará

Ore Comigo… 

Pai Celestial,

Mostre-me mais de Ti e o quão perfeito Tu És em todos os teus 
caminhos. Quero conhecer mais de Ti e de Tuas maravilhas.

Em Nome de Jesus,

Amém.

Leia e Reflita

Leia Salmos 113:4-6 e Salmos 90:2.

Para mais recursos acesse

www.lamarboschman.com/shop
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TRONO

A chave para uma vida de adoração poderosa 
e apaixonada é contemplarmos a Deus. 

- Matt Redman

Nós magnificamos Aquele que é 
digno acima de todos e O adoramos 

simplesmente por quem Ele é.
- Jack Hayford

João deitou-se em sua cama na cela da prisão. Seus pensamentos 
voltaram para a experiência que teve aquela noite. Ele relembrou 
a visão na qual ouviu e viu algo muito incomum - a maravilha do 
mundo celestial.

TERCEIRA CHAVE
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João se lembrou de um Trono branco e Aquele de grandiosa 
majestade assentado sobre ele. 

Havia tons de âmbar e esmeralda ao redor da Cadeira Real. À 
frente estavam vinte e quatro tronos com 
vinte quatro líderes da terra, coroados com 
ouro e vestes brancas e reluzentes.

Ele lembrou-se dos seres viventes de 
quatro-cabeças, seis asas e muitos olhos que 
cantavam sem parar, “Santo, Santo, Santo, é 
o Senhor Deus Todo-Poderoso, Que era e é e 
há de vir!”

João foi tomado pelo grande poder do 
canto deles e desmaiou, caindo no chão.

Adoração Perfeita

PRINCÍPIO - No céu, a adoração e o maravilhar-se acontecem 
continuamente em absoluta perfeição. Adorar diante do Trono de 
Deus é simplesmente como Ele quer que seja, sem interferências das 
paixões e preferências terrenas ou malígnas.

Adoração sobe genuína e pura dos corações afeiçoados dos santos 
e serafins. Essa adoração flui destes seres celestiais em expressões 
lindas e apropriadas. 

O perfeito culto de adoração seria aquele 
em que nós estaríamos inconscientes; 

nossa atenção estaria em Deus. Mas toda 
novidade impede isso. Mantém nossa 
atenção no culto em si; e pensar em 

adoração é algo diferente de adorar.
- C.S. Lewis

ELE LEMBROU-
SE DOS SERES 

VIVENTES 
DE QUATRO-

CABEÇAS, SEIS 
ASAS E MUITOS 

OLHOS QUE 
CANTAVAM 
SEM PARAR
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Eu não acho que você consideraria sua adoração perfeita aqui na 
terra. Então, como o perfeito maravilhar-se e adoração nos céus te 
desafiam? Liste três maneiras em que a adoração celestial desafiam 
você:

1.
2.
3.

O Trono

O Assento soberano é o centro de tudo: céu e terra, tempo e 
eternidade, todo espaço e o infinito, todas as coisas passadas, presente 
e futuro. É neste assento altamente estimado que todas as coisas se 
concentram.

Todas as estradas de terráqueos ou anjos terminam no trono do 
Todo-Poderoso. Todas as canções do reino celestial são para Aquele 
neste trono que é perfeitamente ilustre e glorioso. O trono é o que 
traz maravilhamento a nossa vida e nossa adoração.

Como o trono afeta seu maravilhar e adoração? Liste três 
maneiras dentre as quais o trono impactam a sua adoração a Deus.

1.
2.
3.

Aquele no Trono

Sobre o trono assenta-se o Senhor dos céus e da terra - teu Pai 
Celestial, ilimitado em poder, perfeito em sabedoria, e criatividade 
infinda.
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O Rei no trono deveria estar sempre no meio de nosso culto e o 
foco central da nossa adoração. É essencial que O Grande Soberano 
esteja no centro de nossas letras, das nossas orações e de nossos 
sermões. Deus é o ponto central de tudo.

PRINCÍPIO - O Trono e Aquele que se assenta sobre ele traz 
extasia e reverência para nossas vidas e adoração. 

Toda a história está se movendo em 
direção a um grande objetivo, adorar 
ardentemente a Deus e a seu Filho ...... 

Quando essa era terminar, e os incontáveis 
milhões de remidos prostrados em seus 

rostos diante do trono de Deus. 
- John Piper

O que o Espírito Santo está Dizendo?

O que o Espírito Santo está dizendo a você sobre o Trono 
Celeste? O que você ajustaria para que foque mais no seu encontro 
com o Trono de Deus?

Teus Pensamentos O que Você Mudará?
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Ore Comigo… 

Pai Celestial,

Mostre-me a maravilha e a adoração dos céus. Revela-me o poder 
e a autoridade do Teu Trono. Que tua realeza e soberania aumentem 
meu conhecimento e admiração por Ti.

Em Nome de Jesus,

Amém.

Leia e Reflita

Leia Apocalipse 4 e Apocalipse 7:9-11

Para mais recursos acesse

www.lamarboschman.com/shop
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REVERÊNCIA

Toda adoração é uma resposta a uma 
revelação - é apenas quando inspiramos mais 

maravilhas de Deus que podemos respirar 
uma resposta mais completa a Ele.

- Matt Redman

O primo de Jesus, João, agora com mais de oitenta anos, escreveu 
no pergaminho o que viu em sua visão. Eu mal tinha me recuperado 
de desmaiar quando ouvi mais cantos.Vi vinte e quatro líderes 
terrestres descerem do trono e inclinarem a cabeça no chão diante 
dAquele que se assenta no grande Trono branco.

QUARTA CHAVE

4
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De repente, eles tiraram as coroas e as jogaram violentamente 
diante do trono, rompendo em cânticos, cantando: ‘Tú és digno, ó 
Deus, de receber toda a glória, honra e poder.’

Mais uma vez, fiquei impressionado, 
escreveu João. Meu corpo ficou mole e 
chorei com o peso e maravilha do que 
testemunhei.

Exuberante

As expressões dos adoradores no céu são extremas. Há constante 
ação de reverência Àquele que está assentado no trono. Não somente 
os vinte e quatro anciãos caem no chão com humilde reverência, mas 
também lançam suas coroas ao pé do trono. 

Entregue Tudo

Ao adorar, você coloca todas as tuas realizações, vitória e sucesso 
aos pés de Jesus. Você não tem mérito próprio.

Você reconhece Yahweh como o Rei Supremo. Todos os reis 
menores de Seu domínio se curvam em honra a Ele e colocam os 
símbolos de seu reinado e poder aos Seus pés.

Eles sabem que toda a sua autoridade e bênçãos vêm dele. 
Nenhum de nós tem mérito ou virtude suficiente para vir e ministrar 
diante dEle. Simplesmente colocamos tudo em total submissão ao 
Senhor do céu e da terra.

PRINCÍPIO - Esse ato de reverência não cessa no reino celestial.

CHOREI COM O PESO 
E MARAVILHA DO 

QUE TESTEMUNHEI
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O que você deve lançar diante do grande rei do céu e da terra? 
Liste três itens: graduação, genealogia, prêmios, conquistas e 
realizações. O que você deve entregar diante do trono de Deus?

1.
2.
3.

Surpreendente

PRINCÍPIO - Ter essa atitude de honra e reverência faz com que 
nossa adoração seja cheia de admiração. Colocar o Santo e Seu único 
Filho no centro de nossas vidas e nossa adoração causa espanto.

Maravilhar-se é a qualidade que nos surpreende e nos faz pensar 
sobre isso. É o que nos faz perder o fôlego. É a evidência de Sua santa 
presença revelada. É a evidência de Sua essência. Quando Deus vem, 
nós nos maravilhamos.

O impressionante Mistério ... nunca pode 
ser compreendido intelectualmente, apenas 

sentido nas profundezas do espírito humano ... 
O homem que assim é tocado e confrontado é 

derrubado e só pode tremer e ficar em silêncio.
- A. W. Tozer

A adoração diante do trono não é sobre homens e sua arte 
musical. Todos os artistas, dançarinos, músicos, cantores e líderes 
cairão de bruços diante do Onipotente, sem fôlego com o que vermos 
e ouvirmos Dele.
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Você já experimentou esse contemplar? Quais são as três coisas 
que você pode fazer para se deixar levar por esta gloriosa presença?

1.
2.
3.

O que o Espírito Santo Está Dizendo?

O que o Espírito Santo está te falando agora? Responda 
apropiadamente.

Teus Pensamentos O que Você Mudará?

Ore Comigo... 

Pai Celestial, 

Quero entregar minha vida e minhas realizações aos seus pés em 
adoração. Continue a me revelar sua majestade e glória.

 Em nome de Jesus, 

Amém.

Leia e Reflita

Leia Apocalipse 5

Para mais recursos acesse

www.lamarboschman.com/shop



   27ENCONTRO

 ENCONTRO

Toda adoração é uma resposta a uma 
revelação. -é apenas quando respiramos 
mais maravilhas de Deus que podemos 

respirar uma resposta mais completa a ele.
- Matt Redman

Ele apareceu no mesmo lugar onde sempre vinha todos os dias 
ao pôr do sol e começou seu passeio pelo jardim. Seu movimento era 
forte e poderoso.

Adão ouviu. “Rápido, vamos nos esconder!” ele avisou.

QUINTA CHAVE

5
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Eles sempre gostaram de seu relacionamento e interação com Ele. 
Eles encontraram tanta felicidade e carinho um pelo outro. Hoje foi 
diferente. Algo estava errado.

“Eu estou vendo você atrás das 
árvores”, disse ele. “Saia!”

“O que é que você fez?” Ele perguntou. 
Ele sabia a resposta, mas queria registrar 

que haveria consequências para a desobediência deles.

“Você está banido da minha presença.” A Voz anunciou. “Você 
não pode mais estar perto de mim.” 

Foi um momento muito, muito triste, quando Adão e sua esposa 
deixaram o jardim fértil de Sua abundante provisão. 

Exilado

Adão ficou cabisbaixo ao entrar no pó de um novo mundo no 
qual ele teria que trabalhar duro para prover subsistência para si.

“O que acabou de acontecer?” ele perguntou a Eva. “É difícil de 
acreditar. Nós o veremos novamente?

Para impedir Adão de voltar, poderosos querubins foram 
posicionados na entrada do local onde Ele Se revelou. Uma espada 
flamejante ameaçava qualquer um que tentasse entrar na presença 
novamente e comer da árvore da vida.

PRINCÍPIO - O homem foi exilado da presença manifesta de 
Deus. 

VOCÊ ESTÁ BANIDO DA 
MINHA PRESENÇA.” 

A VOZ ANUNCIOU
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O que você acha que as consequências do pecado de Adão, e 
do exílio subsequente da presença de Deus, significam para você? 
Escreva aqui.

O Segredo Foi Revelado

Deus providenciou um caminho para a humanidade retornar à 
Sua presença revelada. Deus deseja a interação e a intimidade que 
Ele já teve com Adão. O convite foi feito:

Nas escrituras, há uma conexão entre cantar louvores e a 
presença de Deus. Quando adoramos em canto, a presença de Deus 
se manifesta entre nós.

Adoração é um encontro. É sobre 
entrar na presença de Deus 

- Jack Hayford

Milhões de cristãos em todo o mundo estão descobrindo o poder 
da presença de Deus em suas vidas enquanto adoram o Senhor em 
particular e em público.

Não posso viver na mediocridade, contente 
em saber apenas que há mais de Deus 

para experimentar e explorar - e depois 
não fazer nada a respeito. ... Sempre que 
Deus nos revela a verdade, Ele está nos 
convidando para um encontro divino. 

- Bill Johson
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Seu Pai Celestial forneceu um plano para você voltar à presença 
revelada de Dele mais uma vez. O segredo é abordá-lo em canções 
do seu coração cheias de adoração e carinho por ele.

No entanto, Tú és santo, entronizado 
nos louvores (cantados) de Israel. 

Sl 22:3 NLT Ênfase minha.

Liste três coisas que você fará para entrar na presença de Deus 
cantando. Isso pode ser um desafio se você não se considera um 
cantor. Mas lembre-se, Deus olha e ouve o teu coração, não na tua 
voz. (1 Sm 16: 7)

1.
2.
3.

O Que o Espírito Santo Está Dizendo?

O que o Espírito Santo está te dizendo sobre encontrar a presença 
dele? Você quer viver como um peixe fora d’água; como uma planta 
fora do solo? O que você fará para se aproximar de Deus?

Teus Pensamentos O que Você Mudará?
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Ore Comigo... 

Pai Celestial, 

desejo conhecê-lo mais intimamente e passar mais tempo contigo. 
Quero encontrar a maravilha da sua presença enquanto canto seus 
louvores. 

Em nome de Jesus, 

Amém.

Leia e Reflita

Leia Gênesis 3:1-24 e Salmos 95:1-2

Para mais recursos acesse

www.lamarboschman.com/shop
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MANIFESTAÇÃO

Podemos ignorar, mas não podemos fugir 
da presença de Deus. O mundo está cheio 
Dele. Ele anda por toda parte incógnito. 

- C.S. Lewis

Deus está de fato em toda parte porque Ele é onipresente. Ele 
enche o céu e a terra. Ele preenche passado, presente e futuro, tudo 
ao mesmo tempo. Nunca se pode sair ou voltar à Sua presença. Ele 
está sempre em todo lugar.

No entanto, a Bíblia nos diz que depois que Adão e Eva pecaram;

SEXTA CHAVE

6
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Touviram o som do Senhor Deus andando 
no jardim durante o dia fresco, e o homem 
e sua esposa se esconderam da presença do 
Senhor Deus entre as árvores do jardim. 

Gn 3:8

Se Deus está absolutamente em toda parte, 
como alguém pode se esconder de Sua presença 
atrás de uma árvore? Deve haver outra dimensão 
de Sua presença. A palavra hebraica para presença 
aqui significa “ na intimidade ou na face”. É um 

nível maior de intimidade.

Maior Intimidade

Adão e Eva se esconderam da face ou da intimidade de Deus. 
Adão e Eva se esconderam da presença manifesta. Esta é a presença 
revelada de Deus que é revelada em um determinado local e tempo. 
É Sua essência evidente: Sua presença tornada visível e discernível. 
Embora Deus esteja em todo lugar, Ele não é evidente em todo lugar.

PRINCÍPIO - A presença manifesta é a essência palpável e 
tangível de Deus. 

Deus indicou em Sua Palavra como Sua presença revelada pode 
ser encontrada. É necessário um esforço para encontrar a presença de 
Deus em sua vida e em sua adoração.

Busque ao Senhor e sua força; busque 
sua presença continuamente! 

Sl 105:4 

 Como a palavra presença é traduzida “na face,” o salmista está 
incentivando você a se aproximar da face Deus.

ADÃO E EVA SE 
ESCONDERAM 
DA PRESENÇA 

MANIFESTA
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Você me buscará, perguntará e exigirá [como uma necessidade 
vital] e Me encontrará quando me procurar com todo o seu coração, 
a escritura nos diz.

Você deve ser proativo para procurar e buscar a presença de 
Deus. É essencial que um adorador tenha paixão por Sua presença.

Quão forte é sua paixão por Deus? Liste três maneiras pelas quais 
você pode aumentar sua paixão pela presença de Deus.

1.
2.
3.

O Espírito de Deus está com ciúmes 
de nós; Ele não quer comunhão 

superficial, mas intimidade genuína. 
- John Bevere 

Quem quer se aproximar de Deus deve [necessariamente] 
acreditar que Ele nos recompensará consigo mesmo. Quando você 
persistentemente busca a presença do Senhor, você o encontrará e o 
conhecerá. Ao buscar a Deus, você se tornará alguém que busca a 
Deus.

Quem quer vir a ele deve acreditar que 
Deus existe e que ele recompensa aqueles 

que o procuram sinceramente. 
Hb 11:6

O Que o Espírito Santo Está Dizendo? 

Você deseja um maior nível de intimidade com Deus? 
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O que o Espírito Santo está lhe dizendo sobre experimentar a 
presença revelada de Deus? 

Teus Pensamentoss O que Você Mudará?

Ore Comigo...

Pai Celestial, 

Quero conhecer sua presença manifesta em minha vida. Quero 
poder estar face a face contigo e ter comunhão contigo com admiração 
e admiração. Ensina-me a Te buscar. 

Em nome de Jesus, 

Amém.

Leia e Reflita 

Leia Jeremias 29:13; Hebreus 11:6 e Salmos 105:4

Para mais recursos acesse 

www.lamarboschman.com/shop
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PORTAIS

É no processo de ser adorado que Deus 
comunica Sua presença aos homens

- C.S. Lewis

Adão e Eva se esconderam do rosto de Deus, atrás das árvores 
no jardim exuberante. Eles não queriam se aproximar dele ou vê-lo.

“Por que você está fugindo da Minha presença?” Ele perguntou. 
Geralmente, quando Deus aparecia, eles corriam para encontrá-lo, 
animados com o próximo encontro com o melhor amigo. Ele cuidava 
muito bem deles e do jardim. Tudo era perfeito. Nada estava errado, 
insatisfatório ou fora do lugar.

SETIMA CHAVE 

7
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Agora eles tinham que desocupar o local onde encontravam 
Deus - onde conversavam e passavam tanto tempo juntos.

Fora e Lançados Fora.

Como Adão e Eva foram criados para viver na presença revelada 
de Deus, sabemos que você foi feito para a 
presença de Deus também.

Você não está completo sem a presença 
manifesta Dele. Se você vive sua vida fora 
da presença revelada de Deus, sua vida se 

torna muito sombria, difícil e seca. Você rapidamente se torna como 
um peixe sem água, ofegante pela respiração - lutando por sua vida.

Tentar ser feliz sem sentir a presença de Deus 
é como tentar ter um dia brilhante sem o sol. 

- A.W. Tozer

Não me lance da tua presença e não retire 
o teu Espírito Santo de mim. 

Sl 51:11

Como sua vida seria diferente sem a presença de Deus? Liste três 
maneiras pelas quais sua vida pareceria diferente.

1.
2.
3.

Seu Lugar Mais Feliz e Seguro

Como um peixe, você morrerá espiritualmente fora do ambiente 
para o qual foi criado. A presença revelada de Deus é a sua saúde do 

AGORA ELES TINHAM 
QUE DESOCUPAR 

O LOCAL ONDE 
ENCONTRAVAM DEUS
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corpo, alma e espírito. Há segurança contra as coisas que atormentam 
e destroem.

Você é  mais feliz e realizado na presença íntima de Deus. É 
o caminho da vida; onde você pode experimentar a plenitude da 
alegria.

Nada neste mundo mede até o simples prazer 
de experimentar a presença de Deus. 

- A.W. Tozer

A Entrada 

Agora temos acesso à presença manifesta de Deus mais uma vez. 
Há um portal no qual você pode entrar. É a música.  

Adore o Senhor com alegria! Entre na 
presença dele com um canto alegre! 

Sl 100:2

As Escrituras dizem que podemos entrar na presença de Deus 
cantando. Mas não qualquer música. A chave para entrar na presença 
de Deus é que nosso canto seja louvor e espontâneo.

A importância de entrar na presença 
de Deus vale a pena superar todos os 

obstáculos ao longo do caminho.
- A.W. Tozer

Essa música extemporânea é tão pessoal que sai dos nossos 
corações como pão fresco - quente e saindo do forno dos nossos 
corações. Este é o tipo favorito de adoração do nosso Pai Celestial.

Sabemos disso porque Ele diz que habita ou se revela nessas 
canções espontâneas.
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Ele colocou uma nova canção (fresca) na minha boca, 
uma canção de louvor (tehillah) ao nosso Deus. 

Sl 40:3

Tehillah é uma canção de louvor nova ou espontânea. 

No entanto, Tú és santo, entronizado 
nos louvores (tehillah) de Israel. 

Sl 22:3

Há Poder no Louvor.

Quando cantamos esse louvor, Deus revela o poder de Sua 
presença e habita ou se revela. Então, somos convidados a entrar nos 
portões dele com louvor.

Entre em seus portões com ação de graças 
e em seus átrios com louvor (tehillah)!

 Sl 100:4

Quando você canta espontaneamente a Deus, encontra entrada 
nas cortes do rei, ou presença. 

Você se lembra de uma época em que cantou espontaneamente e 
sentiu a proximidade de Deus?

É uma experiência maravilhosa cantar para Deus e conhecer Sua 
presença revelada. Aquece o coração e traz alegria ao espírito.

Deus nos chamou para um lugar de ternura, 
quando ninguém está olhando, ...Quando 
há apenas duas pessoas em uma sala, é aí 
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que você o conhece. É aí que você conhece 
o batimento cardíaco dele. É aí que você 

conhece a presença. É aí que você conhece 
a voz. É nos momentos em que ninguém está 

assistindo, ...quando é só você e ele. .
- Bill Johnson

Sabendo agora como entrar na presença de Deus, tome  a 
liberdade de entrar na presença revelada de Deus a qualquer hora e 
em qualquer lugar. Agora depende de você conhecê-Lo de perto e de 
forma pessoal.

Sabendo que você pode entrar na presença de Deus a qualquer 
momento e em qualquer lugar, quando e onde você tentará entrar na 
presença de Deus que você nunca tentou antes?

O Que o Espírito Santo Está Dizendo? 

O que o Espírito Santo está lhe dizendo sobre entrar na Sua 
presença manifesta?

Teus Pensamentos O que Você Mudará?
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Ore Comigo...

Pai Celestial, 

Quero conhecer a alegria que vem da sua presença revelada 
em minha vida. Então, vou me aproximar do seu rosto cantando 
seu louvor. Obrigado por me convidar para conhecê-lo de perto e 
pessoalmente. 

Em nome de Jesus, 

Amém.

Leia e Reflita

Leia Salmos 22:3; Salmos 100:2 e Salmos 16:11

Para mais recursos acesse: 

www.lamarboschman.com/shop
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FERRAMENTAS

Maravilhado - o sentimento de 
surpresa e pavor de algo glorioso, 

inesperado e inexplicável.

ESCRITURAS SOBRE MARAVILHADO 
	z Isaías 9:6 “Seu nome se chama Maravilhoso” 

	z Isaías 57:15 “... pois assim diz Aquele que é alto 
e elevado, que habita a eternidade, cujo nome 
é Santo:“ Eu habito no lugar alto e santo”

ADENDO
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	z Êxodo 15:11 “Quem entre os deuses é como Tú, 
Senhor? Quem é como Tu, majestoso em santidade, 
reverenciado com louvores, realizando maravilhas?” BSB

	z Jó 5:9 “Quem faz coisas grandes e insondáveis, 
maravilhas sem número.” BSB

	z Deuteronômio 7:21 “... o Senhor teu Deus, que está 
entre vós, é um Deus grande e temível.” BSB

	z Deuteronômio 10:17 “Porque o Senhor, teu 
Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, 
o grande, poderoso e temível Deus ...” BSB

	z Salmos 89:7 “Na assembléia dos santos Deus é temível, 
mais do que todos os que o rodeiam.” NLT

	z Salmos 47:2 “Quão impressionante é o Senhor, o 
Altíssimo, o grande rei sobre toda a terra!”  BSB

	z Salmos 89:5 “Todo o céu louvará as tuas 
grandes maravilhas, Senhor; miríades de anjos 
te louvarão por sua fidelidade.” NLT

	z Ezequiel 43:2 “Vi a glória do Deus de Israel vindo 
do leste. A sua voz era como o rugido de muitas 
águas, e a terra brilhava com a sua glória.” BSB

	z Apocalipse 4:8 “os quatro seres viventes, cada um deles com 
seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e dia 
e noite eles nunca deixam de dizer:“ Santo, santo, santo, é o 
Senhor Deus Todo-Poderoso, quem era e é e deve vir! ” ESV

	z Isaías 6:1-3 “...vi o Senhor. Ele estava sentado em um 
trono elevado, e a orla de sua túnica encheu o templo. 
O cercavam  poderosos serafins, cada um com seis asas. 
Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os 
pés e com duas voavam. Eles estavam clamando um ao 
outro: “Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos do 
Céu! A terra inteira está cheia da sua glória!” NLT
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	z Apocalipse 7:11 “... todos os anjos estavam ao redor do trono 
e ao redor dos anciãos e das quatro criaturas vivas. E eles 
caíram prostrados diante do trono e adoraram a Deus.” BSB

	z Apocalipse 19:4 “os vinte e quatro anciãos e os quatro 
seres viventes caíram e adoraram a Deus que está 
sentado no trono, dizendo:“ Amém, aleluia!” BSB

	z Apocalipse 14:14 “Então vi uma nuvem branca 
e, sentado na nuvem, havia alguém como o Filho 
do Homem. Ele tinha uma coroa de ouro na 
cabeça e uma foice afiada na mão.” NLT

	z Apocalipse 6:1-2 “... ouvi uma das quatro criaturas vivas 
dizer com uma voz estrondosa:“ Vem! ” Então olhei e vi 
um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco. E ele 
recebeu uma coroa e saiu para vencer e conquistar.” BSB

	z Apocalipse 19:11 “Então vi o céu aberto e eis um 
cavalo branco! Quem está sentado é chamado de Fiel e 
Verdadeiro, e em justiça ele julga e faz guerra.” ESV

	z Apocalipse 11:19 “E o templo de Deus foi aberto 
no céu, e no seu templo foi vista a arca do seu 
testamento; e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, 
e um terremoto, e grande saraiva.” BSB

	z Apocalipse 1:7 “Eis que ele vem com as nuvens, 
e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o 
traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão 
por causa dele. Mesmo assim. Amém. “Eu sou o Alfa 
e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “quem é e quem 
foi e quem está por vir, o Todo-Poderoso.”  ESV

	z Daniel 7:13 “Vi alguém como um Filho do homem 
vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do 
Ancião dos Dias e foi levado à Sua presença.” BSB
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	z Mateus 16:27 “Porque o Filho do Homem virá 
na glória de Seu Pai com Seus anjos, e então Ele 
retribuirá cada um de acordo com o que fez.” BSB

	z Mateus 24:30 “Naquele momento o sinal do Filho do 
Homem aparecerá no céu, e todas as tribos da terra 
se lamentarão. Eles verão o Filho do homem vindo 
nas nuvens do céu, com poder e grande glória.”

	z Marcos 13:26 “Naquele momento, eles verão o Filho do 
Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.” BSB

PALAVRAS SOBRE MARAVILHADO
	z Maravilhoso, Milagroso, Sagrado 

	z Espantoso, Surpreendente, Extasiante

	z Misterioso, Glorioso, Ilustre, Tremendo, Fabuloso

	z Impressionante, Incompreensível

	z Admirável, Fascinante

	z Inigualável, Inesgotável, Incomparável

	z Fenomenal, Excepcional, Sensacional

	z Admirável, Distinto, Notável 

	z Inacreditável, Inimaginável, Insondável, 

	z Infalível, Impecável, Incrível, Imensurável, 
Indescritível, Indefinível

	z Surpreendente, De tirar o fôlego, Encantador, Intrigante, 
Inspirador, Deslumbrante, Impressionante, 

	z Lindo, Maravilhoso
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	z Excelente, Imaculado, Brilhante, Benevolente, 
Proeminente, Magnífico, Radiante, Extravagante, 
Resplandecente, Transcendente

	z Invencível, Ímpar, Insubstituível

EXPRESSÕES SOBRE MARAVILHADO
	z Maior que, Mais Alto que, Mais Elevado que

	z O Maior, Santo dos Santos, o Altíssimo,

	z Surpreendentemente magnífico, 
Maravilhosamente majestoso; 

	z Surpreendentemente maravilhoso, 
Surpreendentemente espetacular

	z Magnificamente majestoso, inexplicavelmente 
inexprimível, Incrivelmente indescritível

	z Acima de toda compreensão e todo cálculo;

	z Teu é o reino, o poder, e a glória, e a a majestade;

TITULOS SOBRE MARAVILHADO
	z Deus das Maravilhas 

	z Majestoso 

	z Soberano Supremo 

	z O Senhor dos Senhores 

	z O Rei dos Reis 

	z Criador do Céu e da Terra

	z Glorioso em Poder
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	z Ancião de Dias 

	z O Senhor Altíssimo 

	z Resplandecente 

	z Senhor dos Exércitos de Anjos 

	z O Altíssimo 

	z O Senhor Deus Todo-Poderoso

ORAÇÃO SOBRE MARAVILHADO

Soberano Majestoso, Deus de Maravilhas e Temor,  

Quem no céu pode ser comparado ao Senhor? Quem pode ser 
comparado a Ti, Todo-Poderoso Senhor Deus dos exércitos de anjos? 

Surpreenda-nos com sua maravilha e invada nossas vidas com o 
incomum, desconhecido e o inesperado. 

Surpreenda-nos com uma exibição esplêndida e completa de 
Sua majestade divina em sua glória revelada, tanto quanto podemos 
suportar.

Oh, Pai Misericordioso e Celestial perdoa nossa adoração 
diluída, nossa mistura de carnalidade e nos ajuda a ver a adoração 
transcendente do Reino dos Céus. 

Torne nossos corações tão simples quanto de uma criança, 
transborda-nos com o espiritual e o eterno. Nos dê novamente a 
alegria e a emoção de nos maravilharmos.
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Remova as escamas de nossos olhos, a insensibilidade de nossos 
corações, a teimosia de nossas vontades e nos dê um anseio por suas 
maravilhas. 

Ajude-nos a reconhecer e mudar onde pecamos, onde nos falta 
admiração por Ti. 

Livra-nos da “rotina do culto”, “retórica do culto”. Liberta-nos da 
“forma sem força” e da “liturgia sem vida”. 

Dê-nos um apetite pelo vertical e pelo espiritual, pelo mistério e 
pelo maravilhoso. 

Mostra-nos a glória de quem Tu és o nosso Pai Maravilhoso, 
Exaltado e Santo Celestial.

Em nome de Jesus, 

Amém.

INSTAGRAM - LEVANTA_BRASIL
FACEBOOK - LEVANTA BRASIL

INSTAGRAM - LAMAR BOSCHMAN 
YOUTUBE - LAMAR BOSCHMAN

Me escreva em contact@lamarboschman.
com me contando como este livro te 

ajudou a te contemplar as maravilhas 
de Deus em sua vida e adoração.
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