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LIÇÃO 12 
Nós e Deus 

 
     Já vimos que a nossa principal responsabilidade como Cristãos é amar a Deus. Como estudamos na 
Lição n.º 11, guardamos os Seus mandamentos porque O amamos. Assim, a nossa relação com Deus é 
uma relação de amor. 
     1 Coríntios 13 dá-nos uma bela descrição de amor. Os versículos 4-8 dizem-nos que o amor é 
paciente e amável, não é invejoso, nem orgulhoso, nem egoísta, nem malcriado, não faz diferença 
entre as pessoas, nem se irrita. Não se alegra com o mal mas com a verdade, nem guarda lembrança 
dos erros. O amor nunca acaba – é eterno. Isto pode parecer um quadro muito idealista do amor. Mas é 
este tipo de amor que cada crente cristão deve ter por Deus e pelo seu próximo. É este tipo de amor 
incondicional que Deus nos oferece. 
     Não é por acaso que os capítulos que rodeiam o capítulo 13 de 1 Coríntios versam sobre os dons 
que Deus tem para os crentes. O capítulo sobre o amor está intimamente ligado aos capítulos sobre os 
dons porque o amor é também um dom. O amar e o dar caminham a par porque quando amamos os 
outros queremos dar-lhes o que mais lhes agrada. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Os Dons Que Deus Tem Para Nós 
Os Dons Que Temos Para Deus 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever pelo menos três dons de Deus para os Seus filhos. 
Comprometer-se a dar a Deus os dons de amor de que Ele é digno. 
 
OS DONS QUE DEUS TEM PARA NÓS 
Objectivo 1: Identificar diversos dons que Deus tem para os seus filhos. 
     O primeiro dom que Deus nos dá quando optamos por Lhe obedecer é o dom da salvação. 
 
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; Não vem das 
obras, para que ninguém se glorie” (Efésios 2:8-9). 
 
     Se somos crentes, Deus é o nosso Pai celeste, e nós somos Seus filhos. Mateus 5:16 dá a Deus este 
nome precioso. “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” É maravilhoso podermos falar a Deus como a um 
pai de amor. Jesus ensinou-nos a falarmos com Ele desse modo quando afirmou: “... Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu Nome” (Mateus 6:9). 
     Embora Criador, Deus é Pai apenas dos que fazem parte da Sua família. 
 
“Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não 
ama o seu irmão, não é de Deus” (1 João 3:10). 
 
     Para fazermos parte da família de Deus, devemos aceitar Seu Filho Jesus Cristo como nosso 
Salvador e Senhor. Então, começamos uma nova vida. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome” (João 1:12). 
     Todo o pai que tem amor gosta de suprir as necessidades de seus filhos. O nosso Pai Celeste supre 
todas as nossas necessidades. “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas 
necessidades em glória, por Cristo Jesus” (Filipenses 4:19). 
     Deus olha por nós, como filhos Seus que somos. Ele olha por nós dia e noite. “Não deixará vacilar o 
teu pé: aquele que te guarda não tosquenejará” (Salmo 121:3). “Os olhos do Senhor estão sobre os 
justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor” (Salmo 34:15). Há muitos versículos como este nos 
Salmos que nos falam do amor e do cuidado de Deus por nós. 
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     Quando o nosso Pai nos diz na Sua Palavra que nos fará determinadas coisas, chamamos promessas 
a esses versículos. Promessas são dons de Deus. Podemos receber bênção e ter as promessas de Deus 
por meio da oração e crendo na Sua Palavra. “... aquele que crê em mim também fará as obras que eu 
faço... E, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho”, são 
palavras de Jesus Cristo em João 14:12-13. 
     Os cristãos podem também receber bênçãos de Deus ajudando o próximo. O Salmo 41:1 declara: 
“Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o Senhor o livrará no dia do mal.” Podemos receber 
muitos dons de Deus se crermos e Lhos pedirmos. A este acto chama-se fé. A nossa fé agrada a Deus e 
traz-nos não só salvação e outros dons já mencionados mas também cura e baptismo no Espírito Santo. 
 
“Ora, sem fé, é  impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia 
que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11:6). 
 
     Em Tiago 5:15, descobrimos que recebemos cura por meio da fé: “E a oração da fé salvará o doente, 
e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.” 
 
     O baptismo no Espírito Santo também se recebe por meio da fé. 
 
“Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós 
recebamos a promessa do Espírito” (Gálatas 3:14). 
 
     O maior dom, porém, encontra-se em Romanos 6:23: “... o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por 
Cristo Jesus, nosso Senhor.” 
 
“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há 
mudança nem sombra de variação” (Tiago 1:17). 
 

Para Fazer 
 
1  Leia Salmo 91. Que palavras pode utilizar para descrever estas promessas que são um dom de 
 Deus? 
 
             
 
2  Leia as referências na coluna em baixo. Ao lado, escreva o número da promessa (coluna em 
 cima) mencionada no versículo. 
  
 1. Sabedoria, conhecimento e felicidade. 
 2. Capacidade. 
 3. Graça abundante. 
 4. Um novo coração e uma nova mente. 
 5. Descanso. 
 
   a) Romanos 5:17 
  
   b) Eclesiastes 2:26 
  
   c) Ezequiel 11:19 
  
   d) Mateus 11:28 
 
   e) 1 Coríntios 12:6 
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3  Nas linhas abaixo, escreva pelo menos três dons que já tenha recebido de Deus desde que 
 aceitou Jesus como Seu Salvador. 
 
             
 
             
 
OS DONS QUE TEMOS PARA DEUS 
Objectivo 2: Reconhecer pelo menos seis dons que os crentes podem dar a Deus. 
     Não parece estranho podermos dar algo a Deus que possui todas as coisas? Na Sua Palavra, o 
próprio Deus diz-nos o que Lhe podemos dar. 
      Podemos dar a Deus a nossa adoração. Salmo 95:6 diz: “Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; 
ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.” Podemos adorar orando, agradecendo a Deus as Suas 
bênçãos, louvando-O e contribuindo para a Sua obra. Colossenses 3:16 fala-nos de “... com salmos, e 
hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.” 
     Também adoramos quando nos damos a Deus sem reservas. 
 
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:1-2). 
 
     Dar dinheiro como oferta é outra forma de adoração. Quando damos, recebemos também. Deus 
prometeu-nos isso em Malaquias 3:10: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir 
as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança.” 
     O dízimo é a décima parte do nosso rendimento. 
     Como Cristão, tudo o que fazemos deve ser feito como se fosse feito ao Senhor. Jesus, em     
Mateus 25, faz um interessante relato de pessoas que foram recompensadas por Lhe terem dado 
comida e água e por O terem visitado na prisão. Quando Lhe perguntaram quando é que isso 
aconteceu, Ele respondeu: “... vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a 
mim o  fizestes” (Mateus 25:40). Por outras palavras, a nossa oferta torna-se um modo de vivência. 
     Adoração contínua não significa estar continuamente de joelhos em oração. Se todos os dias 
vivermos de modo que agrade ao Senhor – Ele aceita isso como adoração contínua. Não nos será de 
modo nenhum difícil nem pesado “Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do 
nosso Senhor Jesus Cristo” (Efésios 5:20) porque Ele é digno. 
 

Para Fazer 
 
4  Qual o dom que podemos dar a Deus mencionado nos seguintes versículos? 
  
 a) Isaías 38:20            
 
 b) Habacuque 2:20           
 
 c) Salmo 103:1            
 
 d) João 4:23            
 
 e) 1 Timóteo 2:8           
 
 f) Hebreus 10:25           
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5  O Salmo 76:11 diz que devemos trazer a Deus todos os dons que Lhe,     
 
             
 
6  Quais dos seguintes podem ser considerados adoração ou dons ao Senhor? 
 a) Cantar coros enquanto lavamos as mãos. 
 b) Não mostrar rancor quando o patrão não é razoável. 
 c) Ir à Igreja ao Domingo. 
 d) Dar graças a Deus antes da refeição. 
 e) Sentar em silêncio, pensando na bondade de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




