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LIÇÃO 2 
Deus 

 
     Era ainda criança quando a minha mãe me ensinou a apreciar uma tempestade. Ficávamos à janela 
da nossa casa na América Latina e ela punha o braço sobre o meu ombro. O vento soprava por entre as 
bananeiras do terreiro fronteiro. Era uma cena magnifica ver as folhas agitadas, molhadas pela chuva, 
brilhando à luz dos relâmpagos. Os trovões eram tambores a proclamarem que a erva e as flores 
gostavam de uma chuva refrescante. 
     Apreciamos ou tememos uma tempestade conforme a educação que recebemos. Importante 
também é saber como é essa tempestade – se benéfica se destruidora. 
     Como compreender uma tempestade? Qual a forma do vento, da chuva e dos relâmpagos? É 
possível engarrafar um temporal? Claro que não. Compreendemos uma tempestade quando estudamos 
os seus componentes: por exemplo, o ar frio encontrando-se com o quente. Podemos estudar os seus 
efeitos – os resultados que provoca no mar e em terra. 
     Em certo sentido, Deus compara-Se a uma tempestade. Uns receiam-No enquanto outros amam-No 
– tudo depende do que sabemos d’Ele. 
     Não podemos ver Deus mas podemos analisar e estudar a Sua acção. Na Lição Nº 1, vimos ser a 
Bíblia que nos revela Deus – as Suas qualidades e o Seu modo de lidar com a Humanidade. Nesta 
lição, através da Bíblia, analisaremos algumas das muitas coisas que ela nos diz de Deus. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Sua Relação Connosco 
A Nossa Relação com Ele 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Indicar diversos atributos de Deus. 
Explicar qual deve ser a nossa atitude para com Deus. 
 
A SUA RELAÇÃO CONNOSCO 
Objectivo 1: Indicar pelo menos cinco atributos de Deus. 
     Em João 4:24, a Bíblia afirma que Deus é Espírito. O dicionário diz que um espírito é o princípio 
vital que fornece vida. Como Deus é Criador, isso significa que Ele é a força sobrenatural que dá vida 
a toda a Sua criação. Como é Espírito, só pode ser visto se decidir mostrar-Se de uma forma visível. 
     Ele manifestou-Se através do Seu Filho. João 1:14 diz: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, 
e vimos a sua glória, como a glória do unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade.” 
     Deus revelou-Se como Pai, Filho e Espírito Santo, três Pessoas que designamos por Divindade ou 
Trindade. De entre muitas passagens que se Lhe referem, encontramos Mateus 28:19: “Portanto, Ide, 
ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.” 
     Uma boa maneira de conhecermos Deus melhor é estudar os Seus atributos ou qualidades. Deus é 
bom, santo, justo, todo-poderoso, omnisciente e eterno. Vejamos alguns versículos que mencionam 
estas e outras qualidades. 
 
“Eu sou Jeová, o Deus misericordioso e compassivo, lento em zangar-me e rico em demonstração 
constante de amor e de verdade” (Êxodo 34:6*). 
 
“Porque eu sou o Senhor, vosso Deus; porquanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou 
santo...” (Levítico 11:44). 
 
     Daniel 4:35* revela o carácter todo-poderoso de Deus: “... Ninguém pode opor-se-lhe nem perguntar-
lhe: Para que serve o que fazes?”. 
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Deus sabe e conhece todas as coisas. 
 
“E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos 
daquele com quem temos de tratar” (Hebreus 4:13). 
 
     A Bíblia diz-nos que Deus é eterno. Um anjo “... jurou, por aquele que vive para todo o sempre, o 
qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há...” (Apocalipse 10:6). 
     Os poucos versículos que acabámos de ler e que nos dão uma breve descrição de Deus ajudam-nos 
a compreender quão grande é Ele. Ele é poderoso e forte – mas é também misericordioso e bondoso e 
quer ter uma íntima relação connosco, a Sua criação. 
 

Para Fazer 
 

1 Leia as referências bíblicas, transcreva e reflicta sobre elas. 
 
 a) Mateus 6:9-11            
 
             
 
             
 
             
 
 b) Isaías 66:13             
 
             
 
2 Leia as seguintes Escrituras. Ao lado de cada uma, escreva o atributo de Deus que elas  
 
 sugerem, como santo, justo, etc. 
 
 a) 2 Reis 4:42-44           
 
 b) Génesis 9:13-17           
 
 c) 2 Crónicas 7:13-14           
 
 d) Êxodo 3:7            
 
 e) Salmo 97:10-12           
 
     O exercício anterior é muito útil para os que querem conhecer mais sobre os atributos de Deus. 
Utilize essa ideia para um Salmo à sua escolha e, à medida que o for lendo, escreva as descrições que 
ele faz de Deus e que têm para si um significado algo especial. Tanto o Salmo 103 como o Salmo 139 
contêm belas descrições de Deus e do cuidado que Ele manifesta por nós. 
 
A NOSSA RELAÇÃO COM ELE 
Objectivo 2: Reconhecer que a nossa primeira responsabilidade é para com Deus. 
     Em Mateus 22:37, Jesus disse: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu pensamento.” 
     Há diversas formas de mostrarmos a Deus que O amamos. A nossa adoração e o nosso louvor 
podem traduzir por palavras o amor que temos por Ele. Mas devemos também mostrar o nosso amor. 
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“Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, 
que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração 
e com toda a tua alma. Para guardares os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje te 
ordeno, para o teu bem?” (Deuteronómio 10:12-13). 
 
“Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado: nisto 
conhecemos que estamos nele” (1 João 2:5).  
 
     Se queremos mostrar o nosso amor pelo Senhor, devemos seguir as instruções que Ele nos deixou 
na Sua Palavra. 
     Uma outra forma de mostrarmos o nosso amor por Deus é dar e ajudar o próximo. 1 João 3:17-18 
diz: “Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, 
como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra 
e em verdade.” 
     O amor que obedece e compartilha é um amor que satisfaz e que obtém retribuição. Em           
Lucas 10:28, Jesus diz que “viveremos” se amarmos a Deus acima de tudo o resto. Alguns pensam que 
a “verdadeira vida” consiste em riqueza, poder e posição social. Mas tais coisas em si mesmas nunca 
satisfarão porque fomos criados à imagem de Deus e para Sua glória. O nosso espírito só se satisfaz 
com o espiritual. 
     Não nos limitemos às coisas de menor importância. Amemos a Deus com todo o nosso coração. 
     A verdadeira vida é amar a Deus. Jesus disse: “Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, 
e todas estas coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6:33). 
 

Para Fazer 
 
3  Indique a alínea que melhor completa a seguinte frase: Acima de tudo, devemos amar 
 a) o poder para podermos controlar a nossa vida. 
 b) a Deus e pôr em prática esse amor. 
 
4  Leia os seguintes versículos e assinale os que indicam qual deve ser a sua primeira 
 responsabilidade para com Deus. 
 a) Deuteronómio 6:5 
 b) Deuteronómio 10:12 
 c) Deuteronómio 13:3 
 d) Josué 22:5 
 e) Marcos 12:30 
 f) Judas 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




