
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quem é Deus? 

Por David Batty 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lição 108 

Terceira Edição 

 
Nome do Aluno________________________________________________________ 
 
Data do Início__________________________________________________________ 
 
Data do Fim ___________________________________________________________ 

 
 
 
 



Lição 108 – Quem é Deus. 

2 

As referências Bíblicas usadas nesta Lição são retiradas das seguintes versões da Bíblia: 

 

Versículos assinalados com (RAB) são retirados da Bíblia Shedd. Edição Vida 

Nova Sociedade Bíblica do Brasil, 1998. 

 

Direitos de Autor 1978, 1979,1982, Comité para o Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA. 

 

Todos os direitos, incluindo o direito de apresentação ou reprodução no todo ou em parte, sob 

qualquer forma, é reservado sob a Convenção Mundial dos Direitos de Autor e outras 

convenções pertinentes, tratados, ou proclamações. 

 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem a permissão do Comité para o 

Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA 

 

Essa lição é parte dos Estudos Pessoais para Novos Cristão, desenvolvida para uso com 

novos cristãos e outros interessados em crescimento espiritual. Essas lições são usadas 

correntemente em igrejas, escolas, ministérios em prisões, Desafio Jovem, e ministérios 

similares que trabalhem com novos cristãos. Os Estudos Pessoais para Novos Cristãos 

são designados para serem usados num programa de educação individualizado. Um 

curso de treinamento do professor está disponível para todos os interessados em usar 

estes materiais. Para mais informação procure: 

 

 

Desafio Jovem  

Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP. 

Cep: 13.500 - 162 

Telefone: (19) 3534-1999 

desafiojovemdobrasil@terra.com.br 

www.desafiojovemdobrasil.com.br  

Reimpresso no Desafio Jovem do Brasil. 

 
 
 
 



Lição 108 – Quem é Deus. 

3 

Quem é Deus? 
 

Quantas vezes você tem feito essa pergunta a si mesmo? Você não é o único com 

questões acerca de Deus. Obeserve o que  o Jerónimo disse. Ele tinha ouvido algo 

acerca de Deus e estava tentando decidir o que fazer com a sua vida:  

“Gostaria de poder saber que Ele existe. Quando oro, sinto que estou falando com uma 

parede, ou com o ar apenas. Dobro os meus joelhos, mas não tenho certeza se Ele me 

ouve. Ficarei contente quando acontecer – quando souber que Ele me ouve.” 

Várias semanas mais tarde, ele continuava com algumas questões acerca de Deus: 

“Estou constantemente sendo tentado a voltar a fumar. Eu estou sempre pedindo a Deus 

que me ajude. Mas estou descobrindo que é realmente muito difícil lidar com isso. 

Por que razão tenho esse desejo pelo cigarro? E por que motivo as minhas orações não 

podem ser respondidas e o desejo de fumar ser completamente vencido? Isso é algo que 

não compreendo. Porque eu lhe peço continuamente que me ajude nesta área. Por que 

razão Deus não ouve as minhas orações?” 

Jerónimo é apenas uma pessoa. Existem outras pessoas que têm mais questões acerca de 

Deus. 

Eis agora uma lista de perguntas sobre Deus, talvez você tenha algumas destas questões 

na sua mente. Se está à procura de respostas para algumas delas , coloque um "X" à sua 

frente (1A). 

 
1. Como é que sei que Deus escuta as minhas orações? 
 
2. Como é que sei se Deus está zangado comigo? 
 
3. Eu penso que Deus não me ama. 
 
4. Pode uma pessoa sentir Deus quando Ele está perto? 
 
5. Como posso ter a certeza de que os meus pecados foram 

perdoados? 

_______ 
 

_______ 
 

_______ 
 

_______ 
 

_______ 
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Abaixo encontram-se enumeradas algumas das perguntas que o Jerónimo tinha. 

Coloque um "X" em frente de qualquer uma das questões que gostaria de ter uma 

resposta. Existe espaço para acrescentar quaisquer outras dúvidas que você tenha acerca 

de Deus. (1B). 

 
6. Como posso crer que existe um Deus? 

 
7. Quanto tempo demora antes de eu saber que Deus escuta 

as minhas orações?  
 

8. Por que motivo responde Deus às minhas orações?  
 

_______ 
 

_______ 
 
 

_______ 
 

 
As minhas questões: 

 
9. ___________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
10. ___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
11. ___________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
12. ___________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

Esperamos que esta lição  ajude você a encontrar as respostas a algumas dessas 
perguntas acerca de Deus. Enquanto você está  trabalhando nessa lição, poderão surgir 
mais algumas questões acerca d’Ele. Se for o caso, volte a essa página e coloque-as nos 
espaços em branco. 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

dessa lição. 
 

Assinatura do Professor:_____________________________________________ 
(1A, 1B) 
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Quem é Deus? 
 
 
É muito fácil obter respostas diferentes a esta questão. Se for perguntado a um 

muçulmano, ele irá responder: “Alá é Deus.” Se perguntar a um budista, ele responderá: 

“Buda é Deus.” Se perguntar a um Judeu, ele dirá: “Jeová é Deus.” Se perguntar a 

outras pessoas elas dirão: “Eu não sei.” Se perguntar a um cristão mais velho que você 

conheça, ele irá provavelmente responder de forma bastante diferente das pessoas acima 

mencionadas. Ele poderá dizer: “Jesus é Deus. E o Espírito Santo é Deus. E Deus  Pai 

também é Deus.” Tudo isso é simples para você? Ou é confuso?  

Vamos dar mais atenção àquilo que a Bíblia diz acerca de Deus. Quem é Ele? Como é 

Ele? O que Ele faz? O que Ele pode fazer hoje por mim? Como posso conhecê-lo 

melhor? 

A palavra “Deus” é um título, não o nome de uma pessoa. De alguma forma semelhante, 

a palavra "homem" é um título. Cada homem tem um nome. Cada pessoa que é Deus 

também tem um nome. Na Bíblia lemos uma carta escrita aos cristãos da cidade de 

Éfeso. Num versículo da Bíblia, Efésios 4:6 (RAB) o escritor diz: 

“Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e 

está em todos.” 

A Bíblia é clara quando nos diz que existe um só Deus verdadeiro. Num dos primeiros 

livros da Bíblia, é dito que existe um só Deus. 

 

Deuteronómio 6:4 (RAB diz: “Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único 

Senhor.” Noutra versão da Bíblia, este versículo aparece com o nome de Deus - Jeová. 

 

Vamos voltar novamente às declarações daquele cristão mais velho: “Jesus é Deus. E o 

Espírito Santo é Deus. E Deus o Pai também é Deus.” Assim, temos três pessoas, certo? 

 

Vejamos o que nos diz um livro do Novo Testamento sobre Deus. João 1:1- 4 diz:  

 

“1,2: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 

estava no princípio com Deus3:Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, 

sem ele, nada do que foi feito se fez. 4: A vida estava Nele e a vida era a luz dos 

homens.” (RAB) 
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Questões para Responder 

 

1. A palavra “Deus” é um (2)_________________, não o (3)______________ de uma 

pessoa. 

2. De acordo com Efésios 4:6, quantos deuses verdadeiros existem? (4)____________ 

3. Os cristãos dizem que existem três pessoas que são Deus. Quais são os nomes 

dessas  pessoas? (5) 

A. _________________________________________________________ 

 

B. _________________________________________________________ 

 

C. _________________________________________________________ 

 

4. Em João 1:1- 4 (RAB) diz: “No princípio de tudo, aquele que é a (6) 

______________ já existia.” Isto mostra-nos que Jesus não é a única pessoa que é 

Deus, pois este versículo nos diz que Ele estava com Deus. 

 
5. Em João 1:1-2 (RAB) está escrito que Jesus estava com Deus. Mas a  

passagem continua dizendo: Desde (7) ___________ Ele (8)___________ com 

(9)_________. 

Os cristãos tentam explicar Deus desta 
maneira: “Deus é, ao mesmo tempo, 
três pessoas.” Olhem para este 
triângulo. O que faz dele um 
triângulo? Porque tem três lados, 
certo? Será que um lado ou uma linha, 
por si só faz um triângulo? Não! Três 
linhas têm que ser colocadas  de uma 
determinada maneira para formarem 
um triângulo. 

 
 
De uma forma similar, as três pessoas são Deus. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e 

Deus Espírito Santo é Deus. Eles são três pessoas, no entanto Eles são um só Deus. Eles 

são Deus. 

Isso parece te confundir? Não faz mal! Pois há milhares de anos que estudiosos e 

teólogos tentam perceber esta verdade. E eles continuam a não ter todas as respostas. 
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A palavra “trindade” é usada para explicar que Deus é três pessoas e ainda assim um 

único Deus.  

Vamos tomar o exemplo de um 
ovo. O que diferencia um ovo de 
outras coisas? Um ovo tem três 
partes distintas: a casca, a gema e a 
clara. Estas três partes constituem o 
ovo – não três ovos. 
 
 
Três pessoas: Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo são Deus – um Deus. Não 

existem três deuses separados. Somente um. 

Alguma vez você já pensou, em como deve ser Deus? As imagens que vemos nas 

igrejas e lares mostram realmente como é Ele?  

A Bíblia nos dá algumas descrições de Deus: 

1. Deus tem sentimentos, tal como você. Procure na Bíblia e leia João 3:16. Que 

sentimento é revelado neste versículo e o que a Bíblia diz que Deus possui? (10) 

_________________________________________________________________ 

 

2. Efésios 4:30 nos diz que as nossas ações afetam os sentimentos de Deus. 

Nós podemos fazer o Espírito Santo sentir-se (11) ________________________ 

 

3. Leia Efésios 4:25-32. O que você pensa que pode provocar tristeza no Espírito 

Santo quando Ele olha para a sua vida? (12) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
4. Leia o Salmo 139:1,2,17,18. O que é esses versículos nos dizem acerca de Deus? 

(13) 
1._______________________________________________________________ 

 
2._______________________________________________________________ 

 
3._______________________________________________________________ 

 
4._______________________________________________________________ 
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5._______________________________________________________________ 
 

Deus é capaz de pensar. Ele sabe o que se passa nas nossas vidas hoje. Ele também tem 

desejos. Efésios 5:10 (RAB) diz: “Provando sempre o que é agradável ao Senhor.” 

 

Um dia Jesus estava a falar com uma mulher em Samaria. E Ele lhe disse: “Deus é 

Espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” João 

4:24 (RAB). Nessa lição não vamos estudar em detalhe o fato de Deus ser espírito.  

 

A Bíblia está cheia de exemplos que mostram que Deus é mais do que um poder de uma 

força da natureza. Deus é três pessoas. Estas três pessoas são eternas – não têm 

princípio nem fim. 

 

Você poderá em outra ocasião realizar um estudo suplementar sobre esse tema. Mas por 

agora avancemos e prestemos atenção ao que a Bíblia diz que Deus tem feito no nosso 

mundo. 

 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício 
nesta lição.  
 

Assinatura do 
Professor:_______________________________________________ 

 
(todas, especialmente a 12 e a 13) 
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O trabalho de Deus no passado 
 
 
O primeiro versículo da Bíblia nos fala sobre Deus: "No princípio criou Deus os céus e 

a terra" (Génesis 1:1). Os primeiros dois capítulos da Bíblia nos dão mais informação 

acerca da forma como Deus criou a terra e todas as coisas que nela existem.  

No Novo Testamento, o livro de João nos mostra mais relatos acerca da maneira como 

Deus esteve envolvido na criação. 

 

1. Procure na Bíblia e leia João 1:1-3. 
Quem criou o mundo? 

(14)_____________________________________________ 
 

2. Que partes do mundo foram criadas por Ele? 
(15)___________________________ 

 
Temos visto que Jesus Cristo é uma pessoa que é Deus. Ele veio e viveu na terra há 
cerca de 2000 anos atrás. 
 

3. Procure na Bíblia e leia Filipenses 2:5-7 e João 1:1-5. Há quanto tempo Jesus 
tem sido Deus? 
(16)______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

4. O versículo 7 se refere a Jesus que colocou de lado os Seus poderes como Deus 
quando Ele veio viver na terra. Qual é a sua opinião? Porque você acha que ele 
fez isso? (17)  
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
5. Em Marcos 10:45 Jesus disse aos seus amigos duas das razões, pelas quais Ele 

veio à terra. Quais foram as suas razões? 
1. (18)_______________________________________________________ 

 
2. (19)_______________________________________________________ 
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Jesus escolheu morrer por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que não 

fôssemos para o inferno. Vamos prestar atenção e dar a devida importância a aquilo que 

Jesus fez por nós. 

Colossenses 1:19-22 (RAB) 

“19. Porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude; 20. e que, havendo 

feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele,  também, por meio dele, 

reconciliar consigo todo o universo, fazendo as pazes pela morte de seu Filho na 

cruz. E assim tudo o que existe na terra e no céu ficou em paz com Deus. 

21.Também vocês dantes estavam longe de Deus e no vosso íntimo eram seus 

inimigos por causa do mal que praticavam. 22. Mas agora, por meio da morte do seu 

Filho, Deus fez de vocês seus amigos, para vos trazer à sua presença perfeitos, 

dignos e sem culpa.” 

 

1. Jesus reconciliou todo o (20)____________. Por causa da (22) __________ de seu 

(23)______________ na cruz, tudo o que existe na terra e no céu ficou em (21) 

____________. A morte de Cristo fez com que ficassemos (24) ____________ de 

Deus.  

 

2. O que nos acontece no nosso íntimo se não temos um relacionamento pessoal com 

Deus? 

(25)________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. De que forma Cristo tornou possível a nossa aproximação de Deus? (26) 

____________________________________________________________________ 

 

4. De acordo com Colossenses 1:22 que tipo de mudança Cristo pode fazer nas nossas  

vidas, se permitirmos que Ele seja o Líder das nossas vidas? (27) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Lição 108 – Quem é Deus. 

11

Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele passou 

cerca de 40 dias visitando os Seus amigos antes de  voltar ao céu. O primeiro capítulo 

do livro de Atos fala-nos acerca do seu regresso ao céu. 

 
1. Procure na Bíblia e leia Atos 1:1-11. Que promessa fez Jesus aos Seus seguidores, 

antes de Ele regressar ao céu (Versículo 8)? (28) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Os versículos 10 e 11 nos falam acerca de dois anjos, que vieram e deram outra 

promessa a estas pessoas. Qual foi essa promessa? (29) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ainda estamos esperando o regresso de Jesus Cristo. Esse evento é chamado de segunda 

vinda de Cristo. 

 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

dessa lição.  

 

Assinatura do 

Professor:_______________________________________________ 

(16, 17) 
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Como é que a presente obra de Jesus Cristo afeta 
minha vida hoje? 
 
O que Jesus está Jesus  fazendo para me ajudar? 

 

1. Hebreus 7:25 (RAB) diz que Jesus: “Por isso, também  pode salvar totalmente os 

que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.” É bom 

saber isso. Jesus está no céu a interceder por ti. Ele fala com Deus o Pai a teu 

respeito.  

 

2. Efésios 4:7 (RAB) diz: “A graça foi concedida a cada um de nós segundo a 

proporção do dom de Cristo.” Se você permitir que Jesus se torne o Líder da sua 

vida, Ele te dará dons para que você possa ser um cristão bem sucedido. Ele tem um 

trabalho para você um ministério. Ele quer que você use esses dons para ajudar 

outros a crescer.  

 

3. Jesus te ama. E mesmo que você tome um caminho que o leve a uma vida cheia de 

pecados, Ele continuará te amando da mesma maneira.  

 

4. Jesus quer ser o seu amigo. Leia  João 15:14. E explique como podemos construir 
uma amizade com Jesus. (30) 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
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Questões para responder: 

 
1. De acordo com Hebreus 7:25, o que  Jesus faz por nós hoje (e todos os dias) no céu? 

(31)______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

2. Efésios 4:7 (RAB) diz: “A cada um de (32)___________foram (33)____________ 

os (34)______________ de (35)________, conforme a (36) ______________ que 

(37) ______________ achou (38) ___________." 

 
3. Leia novamente o que está escrito na página 11. Como são distribuídos esses dons? 

(39) 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
4. Leia I João 3:16 na Bíblia (não confundir com João 3:16) e Romanos 5:8. Como é 

que Jesus mostra que Ele nos ama através das Suas ações? (40)  
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

5. Um amigo seu vem até você  e diz: "Tornei-me cristão há alguns dias atrás. Gostaria 
de saber como posso conhecer melhor a Jesus. Como posso me tornar amigo de uma 
pessoa que eu nem posso ver?" O que você diria ao seu amigo? (41) 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição  
 

Assinatura do 
Professor:_______________________________________________ 

(41) 
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Deus Pai: Um olhar mais atento a quem Ele é 
 
Como já dissemos antes, Deus  Pai é uma das pessoas da Trindade. Por vezes a Bíblia 

simplesmente refere-se a "Deus" quando fala acerca de Deus o Pai. 

 

1. Leia João 3:16 

Quando este versículo diz Deus, está a falar de (42)__________ o (43)__________ 
 

2. O que nos diz João 3:16 acerca de Deus  Pai?(44) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Vamos prestar atenção a algumas das outras coisas que Deus  Pai tem feito por nós. 

 

1. I Coríntios 8:6 (RAB) diz: “Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são 

todas sa coisas, e para quem existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são 

todas as coisas, e nós também por ele.” 

Deus  Pai e Jesus Cristo são os (45)______________ de (46)___________ as coisas. 

 

2. Leia I João 1:9. 

Quais são as duas coisas que Deus  Pai fará se nós confessarmos os nossos pecados? 

(47)________________________________________________________________ 

(48)________________________________________________________________ 

 

3. Leia João 1:22 e I João 3:1 na sua Bíblia. Que tipo de relacionamento Deus o Pai 

terá  com aqueles que Lhes entregam as suas vidas ? (49) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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4. Todo aquele que entrega a sua vida a Deus torna-se Seu filho. Mas Deus tem um 

relacionamento especial com pessoas cujo pai ou mãe já tenha falecido. Na Bíblia, o 

Salmo 68:6 (RAB) nos diz mais acerca deste relacionamento especial com Deus o 

Pai: 

“Deus faz que o solitário more em família; tira os cativos para a prosperidade; só os   

rebeldes habitam em terra estéril.” Se um ou ambos os meus pais morrerem, então 

(50)__________ o (51)___________ promete no (52)__________________ tornar-se 

meu (53)________________. 

 

5. Você é especial para Deus. Ele tem planos para a sua vida. Você quer encontrar 

alegria e significado na vida. Deus  Pai sabe que você pode encontrar este tipo de 

vida. Jeremias 29:11,12 (RAB)  diz: “11: “Eu é que sei que pensamentos tenho a 

vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim 

que desejais.” 12Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.” 

 

6. Jeremias 29:12 (acima) diz outra coisa que Deus o Pai faz. O que Ele faz? (54) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Não somente Ele escutará as nossas orações, mas Ele também as responde. Porquê? 

Porque você é Seu filho, e Ele se preocupa com você. 

 

7. Em João 14:26, Jesus disse aos seus discípulos o que Deus  Pai faria depois de Jesus 

ascender (subir) aos céus. Leia João 14:26. O que Deus  Pai fez? (55) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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O Espírito Santo: Quem é Ele? 
 
O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como Jesus Cristo. Os 
livros do Novo Testamento estão cheios de versículos que nos falam acerca d'Ele e da 
Sua obra. Vamos ver alguns desses versículos. 
 
1. Leia João 14:15-17 na sua Bíblia. Que nome é usado para descrever o Espírito Santo 

no versículo 16? (56)  
      ___________________________________________________________________ 
 
2. De acordo com João 14:17, como podemos conhecer o Espírito Santo? (57)  
 
    ___________________________________________________________________ 
 
3. Quais as duas coisas que Jesus prometeu que o Espírito Santo faria por nós? (Leia 

João 14:26) 
(58)________________________________________________________________ 

 
(59)________________________________________________________________ 

 
4. Quando uma pessoa  torna-se um cristão, o Espírito Santo promete fazer algumas 

coisas por ele. Leia Romanos 8:16 na sua Bíblia e escreva o que Ele faz. (60)  
      ___________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
5. Romanos 5:5 fala de uma coisa que o Espírito Santo nos traz. O que é? (61)  
      ___________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

6. Romanos 8:9 explica outro trabalho muito importante do Espírito Santo. Quando 
uma pessoa decide entregar a sua vida a Deus, e começao a segui-Lo, o Espírito 
Santo vem e habita dentro dele. É isso mesmo: assim que você se tornar um Cristão  
o Espírito Santo vem na sua vida. E Ele está pronto pra começar a  te ajudar a viver 
como filho de Deus. Ele te dará o poder para resistir às tentações do pecado.  

 
De acordo com Romanos 8:9, quem deve viver em você? Isso se você já é um 
cristão um filho de Deus? (62)  
____________________________________________________________________ 

 
7. Romanos 8:27 explica outra obra muito importante do Espírito Santo. Ele ora por 

nós: “E aquele que sonda os coraçõessabe qual é a mente do Espírito, porque 

segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.” Romanos 8:27 (RAB) 
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Expresse uma situação em que desejasse que o Espírito Santo intercedesse  por 

você? (64) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Tire um minuto agora para orar. Peça ao Espírito Santo para interceder por você, com 

relação principalmente a essa necessidade que você acabou de expressar acima. 

 

Poderíamos continuar, porque existem muitos  versículos que nos falam de diferentes 

coisas que o Espírito Santo faz hoje. 

 

Vamos tomar atenção e rever algumas das coisas que temos discutido acerca de Deus. 

Existe um só Deus. Três pessoas são Deus (A Trindade). Quais os seus nomes? (65) 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 

Cada um deles tem certos ministérios e responsabilidades, às quais dão continuidade a 

cada dia. Eles te conhecem pessoalmente. Eles se preocupam com você. Eles te amam 

muito.  

Vamos agora considerar algumas idéias e sentimentos acerca de Deus. 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessta lição. 

 

Assinatura do 

Professor:_______________________________________________ 

(64) 
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As Minhas Idéias e Pensamentos Acerca de Deus 
 
Alguns de nós temos muita dificuldade em tentar perceber quem é Deus. Podemos 

apenas repetir alguns fatos acerca daquilo que as outras pessoas dizem que Deus é. Mas 

e quanto a você? Quando pensa em Deus, o que vem na sua mente? Tire alguns minutos 

para pensar acerca de Deus. Depois escreva as suas idéias. 

 

1. Quais eram as suas idéias acerca de Deus há alguns anos atrás? (66) 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
2. De que forma as suas idéias acerca de Deus se modificaram nesses últimos anos? 

(As suas idéias acerca de quem é Ele, e o que faz.) (67) 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
3. O que é que você gosta mais em Deus? (68) 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

4. O que é que te causa mais receio em Deus? (69) 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
5. O que é que te provoca mais dúvidas em relação a Deus? (70) 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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Deus é ativo. Temos visto alguns versículos da Bíblia que nos falam acerca de 
algumas das coisas que Ele faz. Mas e quanto à sua vida? O que é que Deus tem 
feito na sua vida? Pensa nos últimos anos ou semanas. Escreva uma situação em que 
tenha visto Deus fazer algo na tua sida. Fala do que aconteceu. (71) 
____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  
nessa lição. 

 
Assinatura do 
Professor:___________________________________________ 

(66-71) 
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Questões acerca de Deus 
 
Uma das razões principais que levou à criação dessa lição é te ajudar a conhecer melhor 

a Deus. 

Eis aqui algumas questões que outros tem colocado na sua procura de conhecer melhor 

a Deus. 

 

1. ___ 
 
2. ___ 
 
3. ___ 
 
4. ___ 
 
5. ___ 

 

Como posso me comunicar com Deus? 
 
Como saber que é Deus quem fala comigo? 
 
Como posso fazer amizade com uma pessoa invisível? 
 
O que é necessário fazer para sentir-me perto de Deus? 
 
Desejo realmente tornar-me amigo de Deus? 

 

Leia novamente essas perguntas. Alguma delas se aproxima daquelas que você tem 

acerca da forma como pode conhecer melhor a Deus? Coloque um X em frente das 

perguntas que você gostaria de ver respondidas.  

Abaixo você poderá acrescentar mais perguntas. (72) 

______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Conhecendo a Deus 
 
Se você já entregou o controle da sua vida a Deus, pedindo-lhe que fosse o seu Líder, 
então é importante para você  aprender mais acerca da forma como Ele irá te direcionar 
todos os dias. Um dos principais objetivos de cada cristão é tornar-se como Jesus. Isto 
significa desenvolver as qualidades de carácter que Ele tem – paciência, simpatia, 
coragem, amor, e muitas mais. 
 

Como se pode fazer isto? 
 

1. Fale com Ele. Você pode fazer isso a qualquer hora do dia. Diga a Eleo que se 
passa na sua mente. Fala pare Ele dos problemas pelos quais você está passando 
nesse momento da sua vida. 

 
2. Leia a Bíblia e estude-a. Ela é a Palavra de Deus. Ele a escreveu para nós. A 

Bíblia é o nosso manual, o nosso guia. Tente encontrar idéias na Bíblia que você 
possa aplicar nas suas atividades diárias.  

 
3. Outra forma, pelaa quais você pode conhecer a Deus melhor, é trabalhar com 

Ele. "Como posso fazer isso?" perguntas. Vamos voltar à Bíblia? O que é que 
Deus nos diz para fazer? Leia Lucas 10:27. Quais são as duas coisas que Deus 
nos diz para fazermos? 

 
1. (73)__________________________________________________________ 

 
2. (74)__________________________________________________________ 

 
Você conhecerá melhor a Deus quando colocar em prática o que Ele disse nesse 
versículo. 
Leia Efésios 4:32. Quais são as duas coisas que Deus diz para fazermos nesses 

versículos? 
1. (75)__________________________________________________________ 

 
2. (76)__________________________________________________________ 

 
Como você pode fazer estas duas coisas? À medida que conhecer melhor a Deus, 
você irá adquiri novas idéias sobre a forma de como fazer aquilo que Ele deseja.  

 
4. Se você desejar construir uma amizade com outra pessoa, você  tentará fazer 

coisas que irão atrair essa pessoa até e tentará faze-la feliz. Efésios 5:10 (RAB 
diz: “Provando sempre o que é agradavél ao Senhor.” O que você pensa em fazer 
hoje que possa agradar a Deus? (77) 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
Nessa lição vimos quem é Deus. Pare um pouco e pense acerca d’Ele. Até que 

ponto você acha que o conhece e o compreende ? 
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___ 

 
 

___ 
 
 

___ 
 
 

Eu sinto que conheço Deus muito bem e que O 
compreendo plenamente. 
 
Eu aprendi muito nessa lição, mas continuo a ter 
algumas questões. 
 
Estou confuso quanto a Deus. Ainda tenho 
muitas questões que não foram respondidas. 

Assinale a resposta que melhor descreve a forma como você se sente. (78) 
 
Deus deseja que você tenha uma amizade íntima com Ele. Tire alguns minutos para 
pensar acerca do seu relacionamento com Deus. Agora escreva uma oração a Deus. 
Diga a Ele o que quiser. Você pode querer agradecer-lhe por tudo aquilo que Ele já fez 
na sua vida. Ou pedir a Ele alguma coisa que gostaria que Ele te ajudasse. Ou lhe contar 
as perguntas que tens acerca d’Ele. (79) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Agora tire alguns minutos e pense acerca dos próximos dias. Existem alguns problemas 
que você está a enfrentando? Exponha abaixo duas ou três áreas da sua vida em que 
você gostaria que Deus te ajudasse nessa semana. (80) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
PARE: Assinatura do seu Professor_________________________ Classificação ____ 

(77-80) 
 

Assinatura do Professor:________________________________  

 
 


