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Série: Visões de Deus:

Introdução

A
Vida normal



Quando foi 
abandonado, a filha 
de Faraó o tomou e 

o criou como seu 
próprio filho. 

At 7.21

Moisés foi educado 
em toda a sabedoria 

dos egípcios e era 
poderoso em 

palavras e obras. 
At 7.22

O SENHOR realizou, 
diante dos nossos olhos, 

sinais e maravilhas 
grandiosas e terríveis 

contra o Egito e contra o 
faraó e toda a sua família.

Dt 6.22



e ele disse: “Ouçam as 
minhas palavras: Quando 

entre vocês há um 
profeta do SENHOR, a ele 
me revelo em visões, em 

sonhos falo com ele.
Nm 12.6

Não é assim, 
porém, com meu 

servo Moisés, que é
fiel em toda a 

minha casa. Nm 12.7

Com ele falo face a face, 
claramente, e não por 

enigmas; e ele vê a forma 
do SENHOR. Por que não 

temeram criticar meu 
servo Moisés?”

Nm 12.8



O espetáculo era tão 
terrível que até

Moisés disse: “Estou 
apavorado e 

trêmulo!”
Hb 12.21

1º Costume
Deus se agrada e 
retribui os homens

Deixe-me agora, para 
que a minha ira se 

acenda contra eles, e 
eu os destrua. Depois 

farei de você uma 
grande nação”.

Ex 32.10



E o SENHOR feriu o 
povo com uma 
praga porque 

quiseram que Arão 
fizesse o bezerro.

Ex 32.35

Se vocês ouvirem 
atentamente o que ele 

disser e fizerem tudo o que 
lhes ordeno, serei inimigo 

dos seus inimigos, e 
adversário dos seus 

adversários.
Ex 23.22

2º Costume
Deus inclui a 
participação 

humana 



3º Costume
Deus que se revela 
aos seus profetas

4º Costume
Deus está presente

Agora, pois, se achei graça aos 
teus olhos, rogo-te que me 

faças saber neste momento o 
teu caminho, para que eu te 

conheça e ache graça aos teus 
olhos; e considera que esta 

nação é teu povo. 
Ex 33.13 RA



“Eu sou a videira; vocês são 
os ramos. Se alguém 

permanecer em mim e eu 
nele, esse dá muito fruto; 
pois sem mim, vocês não 

podem fazer coisa alguma.
Jo 15.5

Se vocês permanecerem 
em mim, e as minhas 

palavras permanecerem 
em vocês, pedirão o que 

quiserem, e lhes será
concedido. 

Jo 15.7

Se vocês obedecerem aos 
meus mandamentos, 

permanecerão no meu amor, 
assim como tenho obedecido 
aos mandamentos de meu Pai 

e em seu amor permaneço.

Jo 15.10



5º Costume
Deus de extrema 

bondade

Conclusão


