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CONHECENDO A DEUS
"O NOSSO DEUS É UM DEUS DE RELACIONAMENTO, E A BASE DESSE RELACIONAMENTO É O AMOR"
”E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a
quem enviaste” (Jo. 17.3).
INTRODUÇÃO
Quando estivermos naquele dia na presença do Senhor, alguns versículos da Palavra
de Deus ainda terão a sua força:
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o
amor” (1Co. 13.13).
“Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; como a alva, a sua vinda é certa; e ele
descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra” (Os. 6.3).
Esse conhecimento irá continuar pela eternidade à fora:
“Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos!” (Rm. 11.33).
I – O TEMA PRINCIPAL DAS ESCRITURAS: NOSSO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO
O propósito maior das Escrituras é o desenvolvimento do plano da salvação da
humanidade, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A excelência do Evangelho está nas palavras de Jesus, ditas logo após a sua
ressurreição: “A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando
ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de Moisés,
nos Profetas e nos Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as
Escrituras; e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer, e ressuscitar
dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para
remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas
destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois, na cidade
até que do alto sejais revestidos de poder” (Lc. 24.44-49). Arrependimento e perdão dos
pecados, por meio daquele que morreu e ressuscitou, para todas as nações, no poder do
alto.
Primeiro acontece o novo nascimento (João 3), depois vêm o conhecimento e a prática
dos ensinamento de Jesus (Colossenses 3).
Teorias Teológicas:
 FALSA = Tudo começa com a percepção humana até chegar a Deus.
 VERDADEIRA = Tudo começa com Deus e suas revelações até chegar ao homem:
“Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros,
e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda” (Jo. 15.16).
Quanto mais entendermos o agir de Deus a nosso favor, através da leitura e meditação
da Sua Palavra, mais iremos entender a expressão "tal" de João 3.16. Eu chamo isso “A
CORRIDA DO AMOR”.
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II – GÊNESIS 1.1
"No princípio criou Deus os céus e a Terra". Tudo o que vemos na natureza é obra da
criação de Deus. Cremos nisso pela fé “...sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb. 11.6).
a) A importância do livre arbítrio
“Tomou, poi, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar
e guardar. E lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da
árvores do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás” (Gn. 2.15-17).
A tentação de Eva, e a queda do homem, lemos em Gênesis 3.1-6. “Certamente não
morrerás” é o diabo falando, por isso sabemos hoje quem é o pai da mentira.
A morte não foi o plano de Deus para o homem, porque DEUS É AMOR (1João 4.8).
b) As terríveis consequências da desobediência do homem (Gn. 3.7-8).
 Para a serpente “Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és
entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos: rastejarás sobre
o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida” (Gn. 3.14).
 Para o diabo “porei inimizadade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o
seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar” (Gn. 3.15).
 Para a mulher “E à mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua
gravidez, em meio de dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te
governará” (Gn. 3.16).
 Para o homem “E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste
da árvore que eu te ordenara não comesses: maldita é a terra por tua causa; em fadigas
obterás dela o sustento durante os dias de tua vida“ (Gn. 3.17-19).
 Para a Terra “...maldita é a terra por tua causa...” (Gn. 3.17).
c) No processo de reconciliação do homem com Deus, toda iniciativa partiu de Deus:
 “E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Adão, onde estás?” (Gn.
3.9). Então aconteceu o primeiro ato da graça de Deus, diante da vã tentativa do homem de
resguardar-se:
 “Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, coseram
folhas de figueira e fizeram cintas para si” (Gn. 3.7)
 “Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu” (Gn.
3.21)
 “...sem derramamento de sangue não há remissão” (Hb. 9.22b). Na Antiga Aliança o
homem era redimido do pecado através do sacrifício de animais.
d) A primeira destruição (Gn. 6.7).
A corrupção geral do gênero humano está relatada em Gênesis 6.5-6. Vemos então o
segundo ato da graça de Deus para com o homem (Gn. 6.8, 13-14, 22).
 Deus não se esquece de ti. “Lembrou-se Deus de Noé...” (Gn. 8.1).
 Após 150 dias sobre as águas, Deus cuida de ti (ver também 1Reis 17.1-14; 20-24).
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III - DEUS CONTINUA EM BUSCA DO HOMEM, ATRAVÉS DE UM RELACIONAMENTO
VERTICAL (ANTIGO TESTAMENTO).
a) Toda Iniciativa Parte de Deus.
 Adão: “Adão, onde estás?” (Gn. 3.9).
 Noé: “...Então, disse Deus a Noé...” (Gn. 6.13).
 A chamada de Abraão: “Em ti serão benditas todas as famílias da Terra” (Gn.12.1-3).
A segunda menção profética sobre a vinda de Jesus.
 O Evangelho no Antigo Testamento? Ver Gálatas 3.8.
 Esaú e Jacó. Jacó foi escolhido por Deus desde o ventre (Gn. 25.23).
 As 12 Tribos – A escravidão no Egito, predita pelo Senhor em Gn. 15.13-14 - José.
 A chamada de Moisés - Êxodo 3.1-7 (ver Dt. 18.15 e At. 3.22).
 A chamada de Gideão - Jz. 6.11-12, “O anjo do Senhor” (Teofania/Jesus).
 A chamada de Samuel - 1Sm. 3.10, “Samuel, Samuel...”
 A chamada de Davi - 1Sm. 16.7,12-13, o Senhor atenta para o coração.
 A chamada de Isaías - Is. 6.1-8.
 A chamada de Jeremias - Jr. 1.4-9.
b) Deus continua nos chamando hoje (Ez. 22.30).
Agora esse relacionamento vai ser feito de forma horizontal, com o cumprimento da
profecia de Isaías 7.14 “...Eis que uma virgem conceberá...”
Chegada a “plenitude do tempo” o relacionamento passa a ser horizontal “Vindo,
porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos” (Gl. 4.4).
Há um tempo determinado “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo
propósito debaixo do céu” (Ec. 3.1).
c) O que aprendemos com tudo isso?
Aquele que não estava sob o domínio do tempo, entrou no tempo e teve o TOTAL
DOMÍNIO SOBRE O TEMPO: para nascer; para iniciar o seu ministério; para saber a hora de agir;
para instituir a ceia; para saber a hora da sua prisão; para morrer; para ressuscitar, e com
certeza para voltar e vir buscar a sua igreja: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo
teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos
receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também” (João 14.1-3).
d) No tempo determinado, Jesus começou seu ministério terreno
 A chamada dos apóstolos (Mt. 4.18-20) – 12 homens simples.
 O homem é o mesmo desde Gênesis. Compare Gn. 6.5 com Mt. 23.33-35.
 O nascimento de Adão/O nascimento de Jesus (Rm. 5.17-21).
 A tentação de Cristo (Lc. 4.1-13).
 Satanás em sua primeira tentativa - Adão/Eva = SUCESSO
 Satanás em sua segunda tentativa - CRISTO = DERROTA. O tentador ausentou-se de
Jesus por algum tempo.
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e) Vamos entender um pouco mais a maneira "TAL" de João 3.16.
 A mulher samaritana: “Mulher, dá-me de beber” (Jo 4.7).
 Zaqueu: “Zaqueu, desce depressa” (Lc. 19.5).
 Jesus cumpriu o plano perfeito de Deus: “ESTÁ CONSUMADO” (Jo 19.30).
f) A Vitória Incomparável da Cruz
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida...” (Jo 11.25). Jesus, agora ressurreto,
continua intercedendo junto aos homens por alguns dias:
 Maria: “Mulher, porque choras?” (Jo 20.11-16.)
 Os discípulos no caminho de Emaús: “O que é isso que vos preocupa...” (Lc .24.1532).
 Os discípulos no Mar de Tiberíades: “Filhos, tendes alguma coisa de comer?
Responderam-lhe: Não” (Jo 21.1-5).
 Você pode alimentar o Senhor hoje “Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam
dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não
conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém lhe
trazido o que comer?” (Jo. 4.31-34).
 A Grande Comissão “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizandoos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo;ensinando-os a guardar todas as coisas que
vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”
(Mt. 28.19-20).
Deus quer usar você. Ele quer levá-lo a ter um relacionamento maior com Ele: “O
segredo do Senhor é para os que o temem” (Salmo 25.14).
DEUS AINDA CONTINUA CHAMANDO O HOMEM. GLÓRIA A DEUS!
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