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TEXTO BÍBLICO
Isaías 44.6-8; 43.10

CONHECENDO

DEUS

Mensagem da Semana
ENFOQUE BÍBLICO
“E a vida eterna é esta:
que conheçam a ti só por único
Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”
João17.3

A maior revelação do Deus verdadeiro está em Jesus Cristo, seu Filho.
Nesta lição você verá como Deus se
revela a nós e como deseja ter uma
comunhão mais íntima e progressiva
conosco. Conhecendo os atributos
(qualidades) de Deus, você poderá
compreender a sua natureza, seu caráter e vontade. Obedecendo à vontade
do Senhor, você será mais semelhante
a Jesus e muito mais feliz.
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DEUS E VOCÊ
Segunda Os 6.3
Precisamos conhecer a Deus mais e mais.
Terça Jr 33.3
Deus deseja se revelar a cada dia para nós.
Quarta Êx 3.14,15
É necessário termos experiências pessoais com Deus.
Quinta 2 Cr 11.15
Quem está por trás dos falsos deuses?
Sexta 1 Pe 1.16
Em que sentido devemos ser mais semelhantes a Deus.
Sábado Is 42.8
O que Deus não dá a ninguém.

MINHA ORAÇÃO

FIQUE
ALERTA!

Algum dia, talvez, você se perguntou ou escutou alguém fazer
as seguintes perguntas: “Quem é
Deus?” “Como podemos provar
a sua existência?” “O que Deus
espera de nós, seres humanos?”
Deus é totalmente necessário; sem
Ele nada seria possível. Infelizmente,
não são poucos os que, por falta de
entendimento, dizem não acreditar
no Todo-Poderoso.
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Ore a fim de aumentar a sua comunhão com o Pai. Peça a Deus que
afaste de você qualquer coisa que esteja tentando ocupar o espaço reservado
a Ele em seu coração. Peça também um
maior discernimento das coisas que
Ele não se agrada e uma maior sensibilidade à voz do Espírito Santo, a fim
de que você possa obedecer melhor a
vontade do Senhor.

BÍBLIA EM FOCO
Quem é Deus?
O Dicionário Teológico (CPAD) nos
dá a seguinte definição de Deus: “Ser
Supremo, absoluto e infinito por excelência; Criador dos céus e da terra (Gn 1.1);
eterno e imutável (Is 26.4); onipotente,
onisciente e onipresente (Jó 42.2; Sl 139).
Deus é espírito (Jo 4.24). Ser incriado, é a
razão primeira de tudo quanto existe”.

A Existência de Deus
Para estudarmos sobre Deus, é
necessário crer que Ele existe. Muitas
pessoas duvidam e tentam explicarse dizendo que Deus não pode ser
visto nem apalpado. Essa é uma ideia
completamente absurda porque não
responde de forma inteligente a seguinte pergunta: “Quem criou todas
as coisas?” Sabemos, através da Bíblia, que Deus criou todas as coisas
e formou o homem à sua imagem e
semelhança. Deus é espírito (Jo 4.24),
infinitamente superior a nós e, por
isso, não podemos tocá-Lo nem vê-Lo
de forma natural como fazemos com
um ser humano. Essas pessoas que não
crêem em Deus nem na Bíblia estão
cegas espiritualmente (2 Co 4.4). Em
momento algum a Bíblia procura nos
dar prova da existência de Deus. Em vez
disso, ela declara a sua existência e apresenta suas características ou atributos.

A Natureza de Deus
A natureza de Deus é um assunto

complexo. Todavia, é possível saber
acerca de sua natureza essencial, analisando os atributos (características ou
qualidades) naturais e morais de Deus
manifestos na Bíblia:
Deus é onipresente – Significa
que Deus está em todos os lugares ao
mesmo tempo. Ele vê tudo o que você
faz, não importa onde você esteja (Sl
139.7-12).
Deus é onisciente – Ele conhece
tudo, até mesmo os nossos pensamentos. Conhece o passado, o presente
e o futuro (Sl 139.1-6; Jr 17.9,10; Is
42.9).
Deus é onipotente – Ele tem todo
poder sobre todas as criaturas e tudo
que existe. Ele tem liberdade para fazer
tudo que esteja em harmonia com a
sua natureza e controlar todas as coisas
(At 17.24,25).
Deus é transcendente – Ele é
infinitamente superior à sua criação
(Is 6.1-3; 40.12-26; 55.8,9). A sua
existência não depende absolutamente
de nada.
Deus é eterno – Nunca houve um
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momento em que Deus não existisse.
Ele não está limitado pelo tempo (Êx
3.14; Sl 90.1,2; Jo 8.58).
Deus é imutável – Nunca haverá
mudança na natureza de Deus. O que
Ele é hoje permanecerá para sempre
(Is 41.4; Hb 1.11,12).
Deus é perfeito e santo – Ele
nunca pecou porque a sua natureza
completamente santa, perfeita e
justa não permite que Ele peque (Lv
11.44,45; Hb 6.18).
Deus é trino e uno – Um só Deus
manifesto em três pessoas (Dt 6.4; Is
45.21; 1Co 8.5,6; Ef 4.6) Pai, Filho
e Espírito Santo. A Trindade Divina é
uma comunhão eterna entre o Pai, o
Filho e o Espírito Santo. O Pai é igual
ao Filho e ao Espírito Santo, mas não
são três deuses e sim um só Deus. Isso
ultrapassa o nosso entendimento.

Atributos Morais de Deus
São as características de Deus que
refletem a essência e o caráter divino.
Deus é santo – E exige que todos os
seus servos também o sejam (Lv 19.2).
Deus é bom (Sl 25.8; Mc 10.18) –
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A bondade de Deus alcança até mesmo
as pessoas que não creem nEle e não O
amam (Mt 5.45; At 14.17). Ele faz cair
a chuva e brilhar o sol para as pessoas
boas e más (S 104.10-28). Ele cuida de
toda a sua criação.
Deus é amor – A maior prova do
amor de Deus foi Ele ter entregue o seu
único Filho para morrer em nosso lugar,
sendo nós pecadores. Nunca houve
nem haverá amor maior do que esse
(Jo 3.16; 1 Jo 4.8; Rm 5.8).
Deus é misericordioso e clemente – Ter misericórdia é preservar
do castigo alguém que merece. Como
pecadores, merecíamos ser exterminados por Deus (Sl 103.10; Êx 34.6).
Em vez disso, Ele nos dá o seu perdão
através de Jesus (1 Tm 1.15,16).
Deus é compassivo – A compaixão de Deus pelos homens foi demonstrada através de Jesus (Sl 86.15;
Lc 4.18; Mt 9.36; Mc 1.41).
Deus é paciente e lento em
irar-se – Deus está dando tempo e
oportunidade a todos os homens para
que se arrependam de seus pecados
(Gn 2.16,17; 2 Pe 3.9).
Deus é a verdade – Tudo o que Ele
diz ou faz é completamente verdadeiro, por essa razão, a Bíblia é chamada
de verdade (Sl 119.43; Jo 17.17).
Quem vive mentindo não é filho de
Deus, pois Ele detesta a mentira (Nm
23.19; Tt 1.2; Jo 8.44b).
Deus é fiel – Tudo o que Deus
promete, cumpre (Nm 14.32-35; At
13.23, 32, 33).
Deus é justo – Deus ama ao
pecador, mas detesta o pecado (Rm
5.12; 4.25; 6.23; 1.18; 1 Jo 4.9,10).
Ele deseja que de igual modo, sejamos
justos também (1 Jo 3.7).

Deus é sábio – Ele reparte conosco
sua sabedoria (Tg 1.5).

A Vontade de Deus para Você
Deus espera de você uma maior
obediência à sua Palavra, pois o criou
para o louvor da glória dEle (Ef 1.12).
O Senhor deseja que você seja mais
parecido com Jesus! Porque Ele é o

nosso modelo e o nosso alvo, devemos
amá-Lo, viver para Ele, em santificação,
testemunhando de seu amor para os
não crentes. Devemos deixar Cristo
controlar a nossa vida pelo Espírito
Santo! À medida que crescemos em
comunhão com Deus, o Espírito Santo
vai revelando para nós quem é Deus,
sua natureza e seu caráter.

PASSANDO A LIMPO
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
( 1 ) Onipresença
( ) Um só Deus em três pessoas.
( 2 ) Onipotência
( ) Estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
( 3 ) Onisciência
( ) Conhecer todas as coisas.
( 4 ) Eterno
( ) Existe de eternidade a eternidade.
( 5 ) Trino e uno
( ) Poder sobre tudo e todos.

2) Coloque (V) na afirmação verdadeira e (F) na falsa.
• Paulo em Atenas (Atos 17.15-34) afirmou que o “Deus desconhecido”:
a) ( ) Era igual aos ídolos da Grécia.
b) ( ) Era o único e verdadeiro Deus.
c) ( ) Habita em templos feitos pelos homens.
d) ( ) Anuncia a todos os homens que se arrependam.

PENSE NISSO

“O máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que Ele é.”
Tomás de Aquino
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