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CRER PARA VER
I – INTRODUÇÃO: texto Jo. 11: 40
“Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus?”
Segundo a Palavra do Senhor, a ordem das coisas para ver a Glória de Deus é inversa à
nossa. Para os homens é necessário ver para depois crer. Mas para o Senhor, é preciso crer
primeiro para depois ver. Se desejamos ver a Glória, teremos de inverter a ordem das coisas.
O Senhor Jesus condenou a Tomé por sua incredulidade. Ele precisou ver para crer. Jo. 20: 2427: “Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos
cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de
maneira nenhuma o crerei.
E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando
as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco.
Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; e chega a tua mão, e põe-na no meu
lado; e não sejas incrédulo, mas crente.”
II – DETALHES DA GLORIA DE DEUS
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;Romanos 3:23
- A primeira coisa que impede a manifestação da Glória de Deus é o pecado. Por isso, o
primeiro passo é romper com toda forma de pecado em nossa vida.
Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.João 12:43
- A segunda coisa a fazer é colocar a gloria de Deus em primeiro lugar. É melhor ser honrado por
Deus do que pelos homens. A glória de Deus permanece para sempre e a dos homens é passageira.
Quantos deixam de glorificar a Deus diante dos homens só para não perder a simpatia dos
homens. Mas com isso, perdem a amizade de Deus.
O próprio Jesus disse que não recebe glória dos homens. “Eu não recebo glória dos
homens”;João 5:41

Isso porque os mesmos homens que o glorificaram na entrada triunfal de Jerusalém foram os
mesmos que gritaram “crucifica-o, crucifica-o”.
E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam
pelo caminho.Marcos 11:8
Disse-lhes Pilatos: Que farei

então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja

crucificado.Mateus 27:22

III – A MANIFESTAÇÃO DA GLORIA DE DEUS PODE OPERAR MARAVILHAS
Lázaro foi ressussitado pela manifestação da glória de Deus. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito
que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40
Ana viu a glória de Deus sobre sua vida, pois creu quando o sacerdote Eli disse a ela: “O Senhor
te conceda o que deseja o teu coração”. I Samuel 1: 17.
O seu coração clamava com todo o seu ser, com desespero, sabendo que se o Senhor lhe fosse
favorável, seu desejo seria cumprido. Ela buscou com toda sua alma ao Senhor. O Senhor disse: E
buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13
CONCLUSÃO:
Se desejarmos a manifestação da glória de Deus, teremos de nos arrepender, afastar de todo
caminho mal, e buscar de todo coração a presença do Senhor. Ele nos cobrirá com Suas asas e nos dará
o óleo de alegria em nossos corações.

