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Lição 2: Qual a Verdade Sobre Deus? 
 
     No mundo de hoje, há muitas ideias acerca de Deus. Encontramos as 
mais variadas religiões que procuram responder a perguntas como: Quem é 
Deus? Como é que O podemos encontrar? Ele preocupa-se comigo? 
     Ao estudar a história humana, verificamos que os homens sempre têm 
procurado responder a perguntas tais como estas. Ao longo dos tempos, 
apareceram e desapareceram muitas religiões juntamente com as 
civilizações a que pertenciam. O mesmo acontecerá no futuro. Religiões e 
filosofias que hoje estão na moda e são grandes, poderosas e influentes, 
amanhã deixarão de existir. Mas a pergunta: “Quem é Deus?” continuará a 
perturbar e a interessar a muitos. 
     Entre as diversas respostas, encontra-se uma que tem satisfeito milhões 
de seres humanos em todos os tempos e lugares e que ainda hoje, nos 
nossos dias, continua a satisfazer. Essa resposta foi dada pelo próprio Deus 
e encontra-se na Bíblia Sagrada. 
     Aio estudar esta lição, que Deus o ajude a encontrar a resposta. 
 
Nesta lição, vai estudar... 

• Por Que Precisa Saber a Verdade Acerca de  
        Deus? 
• Como Saber a Verdade Acerca de Deus? 
• Como é Deus? 
• Como é Que Deus Quer Que O Adore? 

 
 

Por Que Precisa Saber a Verdade Acerca de Deus? 
 
     Esta é uma pergunta que muitas pessoas levantam. Umas por 
desconhecimento, outras como meio de fugirem a uma resposta. 
     Precisa saber a verdade acerca de Deus: 
 
Por ser Deus quem Ele é – porque Deus é Deus: Deus é o Criador, o 
Senhor e o Juiz do Universo. Como Criador, possui tudo quanto criou. 
Como Senhor, deu certas leis para o bem de toda a Sua criação. Como Juiz, 
premiará ou castigará cada ser humano, segundo a sua obediência ou 
desobediência. Uma vez que Deus é o nosso Criador, Senhor e Juiz, 
precisamos de conhecer a verdade sobre Ele, e o que Ele espera de cada um 
de nós. 
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     Deus é também um Pai amoroso – oferece-nos verdadeira alegria. 
Necessitamos de O conhecer para gozar o Seu amor e bênçãos. 
 
Porque desse assunto dependem a sua vida e morte: Deus é o dador da 
vida e oferece-nos agora uma vida melhor e plena e, após a morte, uma vida 
perfeita e eterna. 
 
Para Decorar 

 
João 17:3 E a vida eterna é esta: que Te conheçam, a Ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a Quem enviaste. 
 
 
Porque para agradar a Deus, deve conhecê-Lo: Os filhos de Deus amam-
No e querem agradar-Lhe. Se já aceitou Jesus como seu Salvador, tornou-se 
filho de Deus. Cada dia desejará conhecer melhor o seu Pai celestial e 
descobrir o que Ele gosta, para Lhe agradar em tudo quanto fizer. Este é o 
único caminho para encontrar satisfação verdadeira, visto que fomos criados 
para fazermos o que agrada a Deus. 
 
Exercícios: 

 

1. Preencha os espaços em branco utilizando as seguintes palavras na ordem 
certa: 
 
 agradar; morte; vida; Deus; conhecê-Lo; amor. 
 
É importante saber a verdade sobre Deus porque Deus é 
 
         
 
e porque é um assunto de        
 
e de          
 
e porque para       a Deus,  
 
devo         . 
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2. Preencha os espaços no versículo abaixo com as seguintes palavras na 
ordem certa:  
 
    Jesus Cristo; vida eterna; por único Deus verdadeiro. 
 
E esta é a         
 
que Te conheçam a Ti só        
 
         
 
e a                
 
a Quem enviaste (João 17:3). 
 
 

Como Saber a Verdade Acerca de Deus? 
 
Contemplando as Suas Obras: Temos uma ideia do carácter e das ideias 
de uma pessoa por meio das suas acções e obras. Quando contemplamos o 
mundo que Deus criou, descobrimos que Ele é muito sábio e poderoso. 
 
     Romanos 1:20 Porque as Suas coisas invisíveis, desde a criação do 
mundo, tanto o Seu eterno poder, como a Sua divindade, se entendem e 
claramente se vêem pelas coisas que estão criadas. 
 
Por Meio dos Outros: Podemos conhecer alguém por meio de outros que 
têm com tal pessoa um relacionamento pessoal. Na Bíblia, lemos 
emocionantes descrições de muitos que conheceram Deus pessoalmente. 
Ele falou com eles, resolveu os seus problemas, satisfez as suas 
necessidades, curou-os e deu-lhes força e alegria. Deus não mudou. 
Presentemente, em todos os continentes, há milhões de seres humanos que 
conhecem e amam Deus e que lhe podem dizer como Ele é maravilhoso. 
 
     1 João 1:3 O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que 
também tenhais comunhão connosco; e a nossa comunhão é com o Pai e 
com Seu Filho Jesus Cristo. 
 
Ouvindo o Que Ele Diz: Podemos saber quem uma pessoa é, lendo os seus 
escritos e ouvindo-a falar. Deus fala-nos através da Bíblia, onde 
descobrimos o Seu carácter, planos, sentimentos e amor por nós: 
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     João 5:39 Examinais as Escrituras... e são elas que de mim testificam. 
 
Pela Experiência Pessoal: Mas a melhor forma de conhecermos uma 
pessoa é viver com ela, falando e trabalhando juntamente com ela. Deus 
sempre quis que o conhecêssemos assim, pelo que enviou Seu Filho Jesus 
Cristo para viver entre os homem. Jesus é como Seu Pai. Assim, vendo-O, 
vemos Deus. N’Ele, podemos ver a natureza de Deus. Podemos, pois, 
conhecer Deus por meio de Cristo. 
 
     Hebreus 1:1-3 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de 
muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos 
dias pelo Filho... o Qual é o resplendor da Sua glória e a expressa imagem 
da Sua pessoa... 
 
     No momento em que O aceitámos como Salvador, Jesus revelou-nos a 
pessoa de Deus. Na medida em que falarmos com Ele em oração e lermos a 
Sua Palavra, experimentaremos a Sua presença e iremos conhecê-Lo de um 
modo que jamais pensaríamos possível. 
 
     João 14:21, 23 Aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o 
amarei e me manifestarei a ele... Se alguém me ama, guardará a minha 
palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. 
 
Exercícios:  

 

3. Em relação às diversas maneiras de conhecermos Deus, circule as letras 
    em frente das afirmações que achar VERDADEIRAS. 
a) contemplando as Suas obras na Natureza. 
b) escutando o que dizem de Deus as pessoas que não O conhecem. 
c) escutando o que dizem de Deus os que já O conhecem. 
d) Lendo o Seu livro, a Bíblia. 
e) Por meio do Seu Filho Jesus Cristo. 
f) Falando pessoalmente com Deus em oração. 
 

 
Como é Deus? 

 
Deus é um Espírito Infinito e Eterno: Deus não está limitado nem pelo 
tempo, nem pelo espaço, nem pelas leis naturais como nós. Deus sempre 
existiu e sempre existirá. Ele está em todo o lado, sabe tudo e pode todas as 
coisas. 
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     João 4:24 Deus é Espírito e importa que os que O adoram O adorem em 
espírito e em verdade. 
 
Deus é Três Pessoas em Uma Só: Para muitos, Deus é como se fosse uma 
força impessoal que controla o Universo ou apenas uma influência que 
produz e vela pelo bem. Mas, pela Bíblia, sabemos que Ele é uma Pessoa, 
porque pensa, sente e actua. 
     Na realidade, a Bíblia ensina-nos que Deus é três pessoas em uma só, 
isto é, um Deus trino. Não três deuses, mas sim três pessoas em uma só. O 
Pai, o Filho e o Espírito Santo são idênticos em natureza, poder e propósito. 
Eles cooperam em perfeita harmonia como uma Pessoa – um Deus. 
 
     Mateus 28:19 ...Ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Deus é Amor: Deus é amor. O amor é a Sua natureza íntima. Ele ama-nos a 
todos nós. Ele ama-o a si e quer dar-lhe o melhor para a sua vida. E uma 
dessas coisas é que, como Seu filho, viva com Ele no Seu maravilhoso lar 
no Céu. 
 
     1 João 4:18 Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é 
amor. 
 
Deus é Perfeito: Deus é perfeito e completamente bom, puro, verdadeiro e 
justo em tudo quanto faz. É generoso e amável. 
 
     Mateus 5:48 Como é perfeito vosso Pai que está nos Céus. 
 
Deus é Justo: Deus fez leis para o bem de todos os homens. Ele é um Juiz 
justo. Isso significa que tudo o que Deus fez e faz está bem feito. 
Recompensa os que observam e obedecem às Suas leis e castiga os que as 
quebram e infringem. O Seu desejo é salvar-nos do pecado mas se não Lhe 
permitirmos, só nos pode dar o castigo que merecemos. 
 
     Eclesiastes 12:14 Porque Deus há-de trazer a juízo toda a obra e até o 
que está encoberto, quer seja bom quer seja mau. 
 
     Génesis 18:25 Não faria justiça o Juiz de toda a terra? 
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Deus Sabe Todas as Coisas: Ele conhece o passado, o presente e o futuro. 
Deus vê, ouve e compreende tudo o que acontece. Conhece os nossos mais 
íntimos pensamentos e sabe quais os motivos das nossas acções. Deus sabe 
o que é melhor para nós e quer ajudar-nos a fazer as escolhas certas. 
 
     Génesis 16:13 Tu és o Deus da vista... Aquele que me vê. 
 
     1 João 3:20 Maior é Deus... e conhece todas as coisas. 
 
Deus Tudo Pode: Isto é, Deus é Todo-Poderoso. O Criador estabeleceu 
certas regras a que costumamos chamar leis da Natureza. Tudo funciona 
segundo esse padrões ou regras. Porém, Ele está acima destas leis naturais 
não estando, por isso, limitado por elas. Faz obras sobrenaturais, chamadas 
milagres, isto é, coisas que estão para lá do poder do homem e da Natureza. 
Jesus fez muitos milagres durante o Seu ministério neste mundo. Curou 
enfermos, ressuscitou mortos e transformou vidas. Ele é ainda o grande 
Médico e alegra-Se em tornar-nos sãos, tanto no corpo como na alma. 
 
     Mateus 19:26 A Deus tudo é possível. 
 
     Êxodo 15:26 Eu sou o Senhor que te sara. 
 
Exercícios:  

 

4. Circule as letras em frente das afirmações que achar VERDADEIRAS. 
a) Deus ama-me e quer ajudar-me. 
b) Deus é um juiz justo que castiga o pecado. 
c) Deus é uma influência impessoal. 
d) Deus vê e conhece todas as coisas em todo o lugar. 
 
5. Pense: Sente-se bem ou mal, sabendo que Deus observa a sua vida?  
 
         
 
PORQUÊ?         
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Como é Que Deus Quer Que O Adore? 
 
     Na adoração mostramos a Deus que O amamos, O honramos e O 
respeitamos. Agradecemos-Lhe por tudo quanto tem feito e falamos com 
Ele como falamos a um dos nossos amigos. A forma de ser adorado varia de 
igreja para igreja. Então, é natural que se pergunte: “Como é que eu O devo 
adorar? Como é que Ele quer que eu O adore? Qual o modo que mais Lhe 
agrada?” 
 
Sendo Honesto e Sincero: Deve sentir as palavras que pronuncia na 
adoração. Deve crer em Deus e desejar obedecer-Lhe. 
 
     João 4:24 Deus é espírito e importa que os que O adoram O adorem em 
espírito e em verdade. 
 
     Hebreus 11:6 Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 
 
Adorando Somente a Deus: O seu Criador é o único Deus verdadeiro e 
não quer que adore quaisquer outros deuses, pessoas, imagens ou coisas. 
Nem tão-pouco quer que use imagens quando O adora. 
 
     Êxodo 20:3 Não terás outros deuses diante de mim. 
 
     Actos 14:15, 17:29 E vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. E 
não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou 
a pedra esculpida. 
 
Agradecendo ao Senhor pelas Suas Bênçãos: Quer no cântico, quer na 
oração e mesmo no silêncio do seu coração, dê graças a Deus pelo Seu amor 
e bondade e por todas as bênçãos d’Ele recebidas. 
 
     Salmo 81:1 Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. 
 
     Salmo 150:6 Tudo quanto tem fôlego louve o Senhor. Louvai o Senhor. 
 
Adorando Humildemente mas com Fé: Reconheça assim que não é 
suficientemente bom para se apresentar diante de um Deus santo. Mas a 
partir do momento em que aceitou Jesus como seu Salvador, Deus perdoou-
lhe os pecados e aceitou-o como Seu filho. Assim, fale com Ele como ao 
seu Pai, dizendo-Lhe e revelando-Lhe tudo quanto está no seu coração. 
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Exercícios: 

 

6. Pergunte a si mesmo, “Será que estou a adorar Deus nas formas sugeridas 
nesta lição?  
  
 Sim _________   Não __________ 
 
    Se não tem adorado Deus assim, deseja agora adorar Deus desta maneira? 
 
 Sim _________   Não __________ 
 
7. Ore agora com as suas próprias palavras, pedindo-Lhe que Ele Se lhe 
revele. Adore-O. 
 
 
Antes de passar à Lição nº 3, reveja esta e preencha o Relatório do aluno 
correspondente à Lição nº 2. 
 
 
Soluções às perguntas na Lição 2: 
 
1 a) amor      
   b) vida 
   c) morte      
   d) agradar 
   e) conhecê-Lo      
 
2 a) vida eterna 
   b) opor único Deus verdadeiro 
   c) Jesus Cristo 
 
3 Todas as frases são Verdadeiras, excepto b) que é Falsa 
 
4 Todas as frases são Verdadeiras, excepto c) que é Falsa. 
 
5-7 As suas respostas. 
 
 
 
 
 




