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Prefácio
É nosso desejo mais ardente que estas lições conduzam a pessoa que
nunca foi instruída na fé cristã a um relacionamento genuíno com Deus
e o seu povo. Esperamos, além disso, que as mesmas possam ser úteis
aos jovens e adultos cristãos que desejem progredir e se aprofundar
no estudo da Bíblia.
Estas lições não têm a intenção de oferecer estudos exaustivos dos
temas que abordamos. No entanto, esperamos que sejam instrutivas
e que despertem o interesse dos leitores para um estudo bíblico mais
aprofundado.
Agradecemos a autorização dada pela Herald Press, Scottdale, PA,
EUA, para usar o esboço geral de seu livro, Doctrines of the Bible
(“Doutrinas da Bíblia”) editado por Daniel Kauffman.
Agradecemos de maneira especial aos irmãos Loyal Troyer, Dan
Byler, Larry Weaver e Dallas Witmer, que revisaram a maior parte
destas lições.
—Lâmpada e Luz



Sugestões

práticas

Este curso foi elaborado com a intenção de você tirar o máximo
proveito do estudo. É necessário salientar que embora seja um curso
de estudos bíblicos, nem todas as citações bíblicas a que nos referimos
na lição foram impressas. Isto quer dizer que você deverá ter ao seu
dispor uma Bíblia e procurar as citações enquanto estuda.
No início de cada lição, você achará o objetivo da lição, referências
bíblicas para ler e estudar e o esboço da lição. Por toda a lição, você
encontrará espaços em branco para preencher e perguntas para responder antes de continuar lendo. As repostas às perguntas estão escritas
na margem esquerda, abaixo das perguntas. Veja este exemplo:
Em toda a natureza há evidências de um Criador divino. Que
livro nos relata exatamente a maneira em que esse Criador fez o
mundo? (1)
a Bíblia (o livro de Gênesis)

É importante notar que o curso não o ajudará muito se você olhar
para a resposta antes de responder à pergunta. Siga os 10 passos seguintes para obter maior proveito deste curso:
1. Abra o livro na primeira página da atividade e cubra-a com uma
folha em branco.
2. Mova o papel para baixo até ver o primeiro número entre parênteses [assim: (1)], para evitar ver a resposta.
	3. Leia o que está descoberto, incluindo a pergunta.
	4. Pense bem na resposta.
	5. Mova o papel uma linha abaixo e leia a resposta.
6. Se respondeu corretamente, continue fazendo o mesmo até chegar
ao próximo número em parênteses.
7. Se respondeu errado, marque com um “X” o número da pergunta,
e prossiga.
8. Depois de haver terminado a lição, volte a estudar as partes
onde se equivocou ao responder às perguntas, bem como outros
conteúdos que não se lembrar direito.


9. Responda às perguntas que aparecem na revisão. Você pode usar
a lição ou sua Bíblia para encontrar as respostas às perguntas.
10. Quando estiver seguro de que aprendeu bem a lição, faça o teste. Faça-o sem olhar para o livro nem para a Bíblia. Depois de
terminá-lo, envie-o para nós. Depois de corrigirmos seu teste,
iremos devolvê-lo o mais breve possível.
Você está pronto para começar a primeira lição. Deus o abençoe!



Lição 1

D eus
• Objetivo desta lição
Ensinar uma compreensão correta do Senhor Deus Todo-poderoso.
• Para ler e estudar
1. A trindade: Gênesis 1:26; Mateus 3:13–17; Mateus 28:19–20
2. O Criador: Gênesis 1–2
	3. O Deus onipresente: Salmo 139:1–12
	4. A bondade de Deus: Mateus 5:45; Salmo 25:8
	5. A ira de Deus: Números 16:1–35; Romanos 2:5–11
6. A lei de Deus
• para Adão: Gênesis 2:16–17
• dada por meio de Moisés: Êxodo 19:16–25; 20:1–21
• exige obediência: Mateus 22:34–40; Gálatas 3:10
• cumprida em Cristo: Mateus 5:17
7. A nova lei toma o lugar da antiga: 2 Coríntios 3; Hebreus 8:6–13;
9:15–18


Lição 1—Deus
• Plano da lição

A. A Trindade
B. Meditando em Deus
C. Características de Deus
D. Provas da existência de Deus
E. Deus se manifesta
F. As obras de Deus
A. A Trindade
A Bíblia nos ensina que há um só Deus. Ele se manifesta em
três pessoas. Quem são? (1)

Pai, Filho e Espírito Santo

Não há três deuses, mas sim um só Deus que se manifestou de
três maneiras. Para nós, é difícil entendermos completamente esta
verdade bíblica, mas como a Bíblia a ensina, nós cremos nela. Deus
se revelou como Pai às pessoas do Antigo Testamento. Revelouse em Jesus Cristo, seu Filho, quando este se fez homem e veio
à terra. Agora se manifesta por meio de sua palavra e do Espírito
Santo que enche a vida dos cristãos.
A quem oramos? (2)

a Deus Pai

Em nome de quem? (3)

de Jesus Cristo

Pelo poder de quem? (4)

do Espírito Santo

Procure Mateus 28:19 e escreva os nomes nos quais devemos ser
batizados:
Procure Marcos 12:29 e escreva o que diz sobre Deus:
Estude Mateus 3:13–17 e veja se consegue encontrar onde se
faz menção das três pessoas da Trindade.
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B. Meditando em Deus
Deus (Pai, Filho e Espírito Santo) é um Deus poderoso. A Bíblia
diz que no princípio Deus criou os céus e a terra pela sua palavra.
Criar quer dizer “fazer algo do nada”. Já que Deus criou todas as
coisas, nós o chamamos de
. (5)

Criador

Deus pode fazer coisas do nada e, além disso, pode estar em
todo lugar ao mesmo tempo. Hoje, agora mesmo, ele vê tudo o que
está se passando. Ele nos vê. Deus está nos céus e tem o controle
do sol, da lua, dos planetas e das estrelas. Mas ao mesmo tempo
está na terra, em todas as partes do mundo. Por exemplo: na China,
uma pessoa pode estar orando a Deus, e ao mesmo tempo no Egito,
na Alemanha e no Paraguai outros podem estar fazendo o mesmo.
Deus ouve a todos nós. Visto que Deus está presente em todas as
partes, dizemos que ele é
. (6)

Onipresente (Omnis quer dizer “todo”. Então, onipresente quer dizer “presente
em todo lugar”.)

Não é maravilhoso saber que nosso Deus Todo-poderoso sempre
está em toda parte? No entanto, isto realmente não é nada estranho
para aquele que criou todas as coisas.
A Bíblia nos mostra um Deus que sente profundo amor por toda
a humanidade. Todavia, ele aborrece intensamente o pecado. Seu
amor fez com que enviasse Jesus ao mundo a fim de morrer para
salvar a humanidade. No fim do mundo, ele mostrará o seu amor
ao recompensar os justos. Mas ele, também, mostrará a sua ira,
lançando o diabo, seus anjos e todo o povo pecador num lugar de
tormento que se chama
. (7)

inferno

Todos temos uma natureza pecaminosa. Ou seja, temos a tendência de fazer o mal desde que nascemos. Esta natureza se chama
. (8)

o velho homem

Mas Deus nos dá uma nova natureza quando pela fé recebemos
a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então servimos a
Deus com novos desejos, vivendo conforme o Novo Testamento. A
natureza que Deus nos dá se chama
. (9)

o novo homem
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No Antigo Testamento, Deus deu certas leis para o povo de
Israel guardar. Enquanto guardavam essas leis, eles eram felizes;
mas quando lhes desobedeciam, Deus os castigava. Que lei era
essa? (10)

a lei de Moisés

Muitas pessoas agradaram a Deus nos tempos do Antigo
Testamento. Mas os homens, tendo em si a velha natureza do
pecado, não conseguiram guardar toda a lei. Então Jesus veio, e
como não tinha a natureza de pecado, guardou toda a lei de Deus
perfeitamente, sem cometer nenhuma falta. Assim ele cumpriu a
lei do Antigo Testamento. Agora Deus nos deu uma nova lei que
os cristãos seguem. Esta é a lei de Cristo. Em que parte da Bíblia
se encontra esta lei? (11)

no Novo Testamento

Hoje podemos seguir o Novo Testamento porque o Espírito
Santo de Deus nos dá o poder necessário. Para agradarmos a Deus
hoje, temos que ser obedientes e fiéis ao Novo Testamento por meio
do poder do Espírito Santo. Se somos cristãos, podemos dizer que
esta lei está escrita em nossos corações? (12)

sim (Pois ela é parte de nós e, assim, temos vontade de cumpri-la)

Leia novamente Hebreus 8:10. Aí se pode ver que Deus fez
um novo pacto com seu povo. (Seu povo se chamava Israel no
Antigo Testamento, mas agora são os cristãos.) As pessoas que se
entregarem a Deus, o todo-poderoso e amoroso Deus, terão suas
leis escritas nos seus corações. Ou seja, Deus lhes dará uma nova
natureza para que assim possam ser seu povo. Portanto, ele pode
ser seu Deus pessoal, um Pai para eles, ajudando-os a viver uma
vida piedosa. Que pessoa da Trindade vive no coração do cristão,
dando-lhe esta ajuda? (13)

o Espírito Santo

C. Características de Deus
1. Eterno (Salmo 90:2; Apocalipse 11:15)
2. Imutável (Malaquias 3:6; Hebreus 13:8)
3. Onipotente (Isaías 40:12–17; Apocalipse 19:6)
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4. Onisciente (Provérbios 15:3)
5. Onipresente (Salmo 139:7–12)
6. Justo (Salmo 119:137; Atos 10:34–35)
7. Fiel (1 Coríntios 10:13)
8. Incompreensível (Romanos 11:33)
9. Benigno (Romanos 2:4)
10. Misericordioso (Salmo 103:17; 2 Pedro 3:9)
11. Amoroso (1 João 4:8)
12. Aborrecedor do pecado (Provérbios 1:24–33; 6:16–19)
13. Santo (Isaías 6:1–4; 1 Pedro 1:16)

D. Provas da existência de Deus
1. A criação
De onde vieram as árvores? (14)

das sementes

De onde vieram as sementes? (15)

das árvores

É lógico, mas teve que haver um começo para as árvores e as
sementes. Tudo o que há no mundo teve um início. Mas quem
existiu antes de tudo para criar tudo? (16)

Deus

2. A natureza
Toda manifestação de vida é uma evidência da existência de
Deus. Ainda que os cientistas conseguissem fazer um grão de
milho, não poderiam fazê-lo crescer.
Os astros são outra prova de que existe um grande Deus. Quanto
mais potentes se tornam os telescópios que os cientistas fabricam,
mais estrelas podem ser vistas. Quanto mais potentes se tornam os
microscópios, mais coisas diminutas podem ser vistas. É racional
11
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não

pensar que todas estas coisas vieram a existir sem que ninguém
as fizesse? (17)
Existe uma lei natural que estabelece que o calor dilata os objetos; e o frio os contrai. Mas quando a água se congela pelo frio,
o que acontece? (18)

Se dilata.

Assim, quando um lago congela, o gelo flutua e fica na superfície da água. Se acontecesse o contrário, ao congelar toda a água
da superfície, o gelo se afundaria e o lago inteiro se congelaria,
matando todos os peixes. Quem fez esta exceção à lei da natureza?
(19)

Deus

A natureza está cheia de evidências que mostram a existência
de Deus.
3. A crença universal em um Deus.
Quase todos acreditam em um ser supremo. Dentro de cada
pessoa há sentimentos ou desejos de adorar a alguém ou alguma
coisa. Deus nos fez assim, e esta é mais uma evidência de que
Deus existe.
4. A Bíblia
Outra prova da existência de Deus é a Bíblia. Mais de 36 homens
a escreveram, levando quase 16 séculos para se escreverem os
66 livros da Bíblia. Com tantos escritores e tantos livros escritos
através dos séculos, não é um milagre que não haja contradições
na Bíblia?
Está demonstrado que todos os escritores escreveram guiados
pelo Espírito Santo. Por isso, seu livro forma uma unidade perfeita.
Como, pois, a Bíblia é uma prova de que há um Deus? (20)

Sua unidade é um milagre. Ela dá testemunho de que Deus existe.

5. A experiência pessoal
Uma pessoa que viveu uma vida de pecado pode ser transformada para viver uma vida santa. Qual o poder que pode fazer tal
mudança? (21)

somente o poder de Deus
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Passos para Deus: Teste 1

Número de identificação ______________________
Favor incluir este número em toda correspondência
com o nosso escritório.

Instruções
Por favor, não responda este teste enquanto não tiver
estudado todas as lições deste livro.
• Depois de estudar todas as lições, complete o teste.
• Depois de completar o teste, destaque-o do livro, ponha-o
num envelope e envie-o para:
Publicadora Lâmpada e Luz
26 Road 5577
Farmington NM 87401, EUA
… ou envie-nos o teste via e-mail, utilizando nosso endereço eletrônico: lamplight@emypeople.net Se optar por
utilizar o e-mail, faça-o de uma das seguintes formas:
(1) Escaneie seu teste e nos envie como arquivo anexo.
(2) Escreva as perguntas com as respostas (e inclua
a letra que corresponde à resposta correta) em uma
mensagem comum, depois as envie para nós.

___________________________________________________
Seu nome

___________________________________________________
Seu endereço

___________________________________________________
___________________________________________________

Passos para Deus: Teste 1
Lição 1
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Qual destas respostas explica quem é Deus?
a. Abraão, Moisés e João Batista
b. o Pai, o Filho e o Espírito Santo
c. o Querubim, o Serafim e o Arcanjo
d. o Céu, a Terra e o Mar
2. Já que Deus está em todo lugar, dizemos que ele é:
a. onisciente.
b. onívoro.
c. onipotente.
d. onipresente.
3. Deus, como Governante supremo do universo:
a. não se preocupa com os pecados dos humanos.
b. está muito ocupado para se compadecer de nós.
c. está em todo lugar, olhando para os maus e para os bons.
d. é muito severo em seu trato com os humanos.
4. Por que os cristãos de nossos dias conseguem obedecer ao Novo Testamento,
enquanto que o povo do Velho Testamento não conseguia guardar toda a lei?
a. porque o gênero humano está mais desenvolvido agora do que antes
b. porque o Espírito Santo dá aos cristãos uma nova natureza
c. porque o Novo Testamento não é tão exigente como o Velho
d. porque a sociedade de hoje nos ajuda mais a viver segundo a vontade de Deus
5. Todos os pecadores vão para o inferno porque:
a. Deus não os ama.
b. Deus não pode tolerar o pecado.
c. Satanás ama o pecador.
d. os pecadores gostam de sofrer.
6. O que temos que fazer para podermos agradar a Deus na atualidade?
a. arrependermo-nos e vivermos uma vida santa, livre de pecado
b. ir à missa
c. adorar a maravilhosa criação que Deus fez
d. confessar todos os nossos pecados ao sacerdote católico
7. A criação:
a. veio a existir sem ninguém a criar.
b. nos ensina que a evolução é verdade.
c. nos ensina que há um Deus que fez todas as coisas.
d. não nos ensina nada sobre sua origem.

8. A Bíblia é:
a. a revelação de Deus ao homem.
b. um conjunto de pensamentos humanos.
c. um livro bom, mas contém muitas fábulas.
d. um livro para todos os idosos, principalmente.
9. Para termos uma melhor idéia da Divindade, é preciso observarmos atentamente:
a. o Papa.
b. a igreja católica.
c. Jesus Cristo.
d. o partido democrático.
10. Como Deus se manifesta por meio dos cristãos?
a. por meio das vidas santas dos cristãos
b. por meio da prosperidade econômica dos cristãos
c. por meio das muitas vezes em que os cristãos vão à missa
d. por meio da devoção dos cristãos de fazerem o sinal da cruz
11. Por que os cristãos não crêem na teoria da evolução?
a. porque pensam que a teoria deles é melhor
b. porque os cristãos não são tão estudados como os cientistas
c. porque crêem no que Deus diz na Bíblia
d. porque os cristãos não se preocupam com a origem da terra
12. Segundo a Bíblia, a terra foi criada há:
a. mais ou menos 12 milhões de anos.
b. aproximadamente 6 mil anos.
c. cerca de 2 milhões de anos.
d. pouco mais de 500 anos.
13. Como Deus frustrou o plano de Satanás de capturar o homem?
a. matando Satanás
b. enviando um Redentor
c. resgatando o homem à força
d. tirando de Satanás a metade de seus anjos
14. Cada ser humano comparecerá perante o tribunal de Cristo para:
a. dar conta de si mesmo e de seus atos.
b. dialogar com Cristo acerca de seu destino eterno.
c. apresentar desculpas por não ter vivido como devia.
d. pedir a Cristo o perdão de seus pecados.
15. Por que Deus pode mudar as leis do universo quando ele bem quiser?

16. Dê um exemplo bíblico que demonstre o poder de Deus sobre as nações.

Lição 1—Deus
A isto chamamos de conversão. Esta mudança, sem dúvida,
é uma prova de que Deus existe. Não há nenhuma outra coisa
que possa fazer com que a pessoa viva em obediência à vontade
de Deus. Nem a educação, nem a ascensão social, nem o poder,
nem a fama, nem qualquer outra coisa pode produzir o milagre
da conversão cristã.

E. Deus se manifesta
Deus podia ter escrito sobre si mesmo nos céus ou ter enviado
um anjo visível para proclamá-lo, mas não fez assim. Ele resolveu
manifestar-se por meio de quatro coisas que aparecem aqui em
seqüência:
1. A Bíblia
A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. O próprio Deus é
o Autor da Bíblia. Na Bíblia ele nos diz muitas coisas a respeito
de si mesmo. Mostra-nos muitas verdades que não poderíamos
descobrir por meio do raciocínio humano nem pela investigação
científica, nem por nenhum outro método. Há ciência verdadeira
que ignore a Bíblia?

Não, não há.

A Bíblia é a sabedoria de Deus
2. A natureza
“Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra
das suas mãos”. Leia Salmo 19:1–6. Deus está na natureza? (23)

não (Mas a natureza é a evidência de que Deus existe.)

3. Jesus Cristo
Leia 1 João 1:1–2. Jesus é Deus? (24)

Sim, Jesus é Deus em carne.

Jesus disse em João 14:9 que o Pai se manifestou no Filho. Para
obter uma idéia melhor da Divindade, estude cuidadosamente a
vida de Jesus Cristo. Leia Colossenses 2:9.
4. Os cristãos
Leia 2 Coríntios 3:3. O desejo de cada cristão é ser como o
Deus que servem. Muita gente não lê a Bíblia, mas aprendem algo
13
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acerca de Deus ao observar a vida dos cristãos. Pode alguém viver
uma vida santa sem se converter?

Não, não pode.

F. As obras de Deus
1. Sua criação
“No princípio”; aqui começa a história. Antes disso, Deus não
nos revelou nada mais a não ser as coisas mencionadas em João
17:5, Efésios 1:4 e em outros versículos semelhantes. Pensem o que
pensarem os filósofos mundanos, a frase “no princípio” marca o
princípio absoluto de todas as coisas materiais. O que existia antes
de Gênesis 1:1 nós, como seres humanos, não o sabemos.
Deus começa o primeiro capítulo de sua revelação, dizendo
(escreva Gênesis 1:1):
Embora na atualidade muitos cientistas proponham diversas teorias sobre como todas as coisas vieram à existência, nós aceitamos
a revelação de Deus: “Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a
terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto
abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou” (Êxodo 20:11).
Alguns cientistas de nossos dias crêem que a terra existe há
vários milhões de anos. A Bíblia não diz exatamente quando a terra
foi criada, mas fornece dados suficientes que nos permitem saber
que não faz milhões de anos que foi criada, mas apenas milhares.
Há motivo para crermos que a terra tem uns 6.000 anos, ou um
pouco mais. Quem viu quando a terra foi criada? (26)

nenhum homem, somente Deus

Assim é muito mais lógico aceitar seu testemunho acerca da
criação do que crer nas teorias inventadas por homens incrédulos.
a. Os seis dias da criação
 No primeiro dia, Deus fez a luz, o dia e a noite (Gênesis 1:3–5).
 No segundo dia, fez a atmosfera (Gênesis 1:6–8).
 No terceiro dia, chamou de terra a porção seca, de mares as
águas, e criou todas as plantas (Gênesis 1:9–13).
14
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 No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e todas as estrelas (Gênesis
1:14–19).
 No quinto dia, fez todos os animais marinhos, grandes e pequenos, e as aves (Gênesis 1:20–23).
 No sexto dia, fez Deus os animais terrenos. E, por último, criou
o homem e o abençoou. Ao terminar de criar tudo, Deus viu com
satisfação tudo o que havia feito (Gênesis 1:24–31).
O que Deus fez no sétimo dia? (Gênesis 2:2) (27)
descansou

b. Considerações sobre a criação
Deus só teve que dizer a palavra e tudo se fez. Por exemplo: “E
disse Deus: Haja luz; e houve luz”. “E disse Deus: Ajuntem-se as
águas (…); e apareça a porção seca; e assim foi.”
Será que o homem pode criar algo só dizendo uma palavra? (28)

Não, não pode.

Nunca devemos nos esquecer do poder maravilhoso e incomparável de Deus. Nós o vemos não somente na criação, mas no
governo do universo.
Tão perfeita é a criação que muitos homens fazem dela um ídolo.
Adoram as coisas criadas; ou dizem que tudo foi criado por si só,
sem o poder do Deus vivo. Como se chama essa teoria falsa? (29)

evolução

Os evolucionistas dizem que as formas mais simples de vida
se transformaram nas mais complexas. Mas será que conseguem
provar isso? (30)

Não podem.

É muito mais lógico aceitar o que a Bíblia diz. Gênesis 1 afirma
nove vezes que Deus criou as plantas e os animais “conforme a
sua espécie”. Isto quer dizer que um macaco sempre será macaco;
e o trigo sempre produzirá trigo. Quem consegue provar que não
é assim? (31)

ninguém

A Bíblia declara categórica e abertamente que o homem foi
criado à imagem de Deus. Não há como concordar com a teoria antibíblica da evolução. Não cremos que o homem evoluiu
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dos animais através de milhões de anos. Em Gênesis 1:26–27,
quantas vezes se afirma que o homem foi feito à imagem de
Deus? (32)

três vezes

Além do mais, cremos também que Deus fez o homem tão
inteligente que pôde dar nome a todos os animais (Gênesis 2:20).
Deus o fez capaz de governar sobre toda a terra. Disse-lhe que se
multiplicasse e enchesse a terra e que a dominasse.
Como se chamou o primeiro homem? (33)

Adão

A criação manifesta a grande sabedoria de Deus. Deus não se
esqueceu de fazer nada que fosse bom e útil. Todas as plantas e
todos os animais cumprem o propósito para o qual Deus os criou.
A quem Deus pediu que cuidasse de toda a criação? (34)

ao homem

Deus planejou que toda a criação tivesse tudo o que ela precisasse. Ele proveu o bem-estar tanto do homem como dos animais.
Como Deus qualificou tudo o que fez? (35)

Disse que era muito bom (Gênesis 1:31).

2. Seu governo
Agora vemos Deus como o Governante supremo de todo o universo. “Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os
maus e os bons” (Provérbios 15:3). Nem mesmo um pardalzinho
cai a terra sem que Deus o perceba; e todos os cabelos de nossa
cabeça são contados (Mateus 10:29–30). Escreva Isaías 40:26.

De que fala este versículo? (36)

das estrelas

Deus deu ao homem o livre arbítrio. Mesmo o homem tendo
domínio sobre a terra, será que ele pode viver sem Deus? (37)

Não pode.

A fraqueza do homem e sua dependência de Deus são tão evidentes que não precisamos falar delas.
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Sobre toda a criação está o Criador, que fez que tudo existisse. Toda
a criação está sujeita à sua vontade, porque ele é o Senhor de tudo.
a. Sobre os anjos
Deus envia estes espíritos ministradores “para servir a favor
daqueles que hão de herdar a salvação” (Hebreus 1:14).
Jesus ama muito as criancinhas. Quem ele manda para cuidar
deles? (Mateus 18:10) (38)

os anjos

O salmista diz: “O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que
o temem, e os livra” (Salmo 34:7).
No fim do mundo, Deus enviará seus anjos e “eles colherão do
seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniqüidade” (Mateus 13:41).
b. Sobre o diabo
A Bíblia diz que o diabo é o “deus deste século”, mas, ele pode
fazer tudo o que quer? (39)

Não, não pode.

Deus impôs certas limitações ao diabo. O primeiro capítulo de
Jó nos dá a entender isso. Ali Satanás não pôde fazer contra Jó
nada a mais do que Deus permitisse. De maneira que, entendemos
que o governo de Deus se estende até sobre o diabo.
c. Sobre os homens
Mesmo fazendo seus melhores esforços, o homem fracassa às
vezes. Mas Deus em sua sábia soberania previu esses fracassos.
Deus sabia de antemão que Adão e Eva iam pecar? (40)

Sim, sabia.

Como Deus frustrou o plano de Satanás de prender o homem
no pecado? (41).

enviando um Redentor

Hebreus 12:6 nos faz lembrar do poder de Deus para corrigir
como Pai a seus filhos. “Porque o Senhor corrige o que ama”. Sim,
seu domínio se estende sobre todos os homens.
d. Sobre as nações
Deus não obriga as nações a fazerem o que que ele quer, assim
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como não obriga as pessoas. Mas as nações têm, na realidade, que
se manterem dentro das limitações estabelecidas por Deus. Ele tem
poder sobre os governos e dá o reino a quem ele quiser (Daniel 4:17).
Ele pode intervir nos problemas das nações quando quer. O que
Deus faz quando as nações chegam ao limite que ele fixou para a
sua iniqüidade? (42)

Ele as castiga.

Há muitos exemplos disso na Bíblia. Vejamos um em Gênesis
19. Como se chamavam as duas cidades que Deus destruiu com
fogo e enxofre? (43)

Sodoma e Gomorra

Por que Deus as destruiu? (44)

por causa de seu grande pecado

O poder de Deus se manifestou sobre as nações quando ele
livrou Israel do Egito. Você pode ler sobre isso em Êxodo 7–14. A
derrota de Babilônia sem guerra (Daniel 5) nos dá outro exemplo
do domínio de Deus sobre as nações. Em outra ocasião, Deus entregou um exército inteiro nas mãos de um profeta (2 Reis 6:8–23).
As nações, tal como as pessoas, muitas vezes desobedecem a
Deus. Às vezes passam muitos anos antes que Deus as castigue.
Isso não é porque Deus está sem poder para castigá-las, mas
simplesmente porque ele tem muita paciência e misericórdia. A
seu tempo, ele manifestará seu poder e as castigará conforme a
sua vontade.
e. Sobre a natureza
Quem pode negar o poder de Deus sobre o tempo quando lê o
que aconteceu nos dias de Elias? Segundo Tiago 5:17–28, o que
aconteceu quando Elias orou? (45)

Deixou de chover e depois voltou a chover (veja 1 Reis 18).

Quando Samuel orou, Deus fez que trovejasse e chovesse no
tempo da seca. O povo temeu diante daquela manifestação do seu
poder (1 Samuel 12:16–19).
Algumas pessoas, embora não duvidem do poder de Deus, insistem em que o clima é governado por leis naturais. Normalmente
é assim. Mas quem fez essas leis? (46)

Deus
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Deus pode mudar essas leis se ele o desejar? (47)

Claro que sim, pois foi ele quem as fez.

Temos um exemplo disso em Mateus 8:23–27. Por que Jesus
pôde acalmar a tempestade? (48)

Porque ele é Deus.

Confiemos, pois, que Deus nos dá tudo, até o tempo, conforme
a sua sabedoria e para o nosso bem.
Para firmar em sua mente a grandeza de Deus e seu governo
sobre todo o mundo, copie os seguintes textos:
Neemias 9:6

Isaías 40:22–23

Deus está sentado no trono de sua glória. Ele esquadrinha os
pensamentos e as intenções mais íntimas de todo coração. Quando ele fala a palavra, as nações mais poderosas são derrotadas.
Ele estende sua mão poderosa, toca a terra e a faz tremer. Como
é poderoso o nosso Deus! Mas não é só isso; todo ser humano
comparecerá perante o tribunal de Cristo. O que farão lá? (49)

Darão conta de si mesmo e de seus atos.

Copie aqui 2 Coríntios 5:10.
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A

chamada à santidade

Deus revelou sua grandeza e sua glória ao profeta Isaías (Isaías
6:1–9). Em uma visão, Isaías viu o Senhor alto e sublime. As orlas de
seu manto enchiam o templo. Por cima do trono havia serafins (anjos)
que tinham seis asas. Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam
seus pés e com as outras voavam.
Os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: “Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória”.
Os umbrais das portas tremiam com a voz do que clamava e o
templo se encheu de fumaça.
Nesse momento, Isaías se sentiu muito pecador e muito pequeno na
presença de um Deus tão grande. Ele exclamou: “Ai de mim! Sendo
eu pecador, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos”.
Um dos serafins voou até ele tendo na mão uma brasa acesa que
havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou a boca de Isaías e lhe
disse:
— A tua iniqüidade foi tirada.
Então Isaías ouviu que o Senhor perguntava:
— A quem enviarei, e quem há de ir por nós?
— Eis-me aqui, envia-me a mim — respondeu Isaías.
Quando Isaías viu Deus e foi purificado de sua iniqüidade, ele ficou
disposto e desejoso de servi-lo. Nós também devemos ver a grandeza
de Deus. Quando a virmos, sentiremos nossa própria fraqueza e necessidade. Como Isaías, diremos: “Ai de mim! Sou pecador.”
Ao reconhecermos nossa maldade, temos que ir a Cristo para sermos
limpos. Ele é o único que pode tirar nossa culpa e vergonha. Ele nos
torna livres do pecado pelo seu sangue. Depois estaremos em condições
de ouvir a voz de Deus: “A quem enviarei? Quem irá por nós?”
Ao ouvirmos esta chamada, vamos responder como Isaías: “Eis-me
aqui, envia-me a mim”.
—Joanna Gingerich
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Revisão
• Sobre a seção “Para ler e estudar”
1. Conforme Números 16, porque Coré foi castigado?
2. Que mandamento Deus deu a Adão?
	3. Todos os que confiam nas obras da lei estão debaixo _____
___________ (Gálatas 3:10).
	4. O Novo Testamento passou a valer quando __________ morreu.
• Sobre a lição
	5. Quem são as três pessoas da Trindade?
6. Como se manifestou o Espírito Santo em Mateus 3?
7. Qual foi a grande prova de amor que Deus nos deu?
8. Os pecadores serão lançados no inferno porque Deus não os ama?
______ Explique sua resposta.

9. Por que podemos seguir o Novo Testamento enquanto que o povo
do Antigo Testamento não conseguia guardar toda a lei?
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10. O que quer dizer: “ter a lei de Deus escrita em nossos corações”?
11. Que palavra significa que Deus está em todo lugar?
12. Por que não conseguimos entender tudo acerca de Deus?
13. Nesta lição demos cinco provas que demonstram a existência de
Deus. Escreva-as aqui.
a.
b.
c.
d.
e.
14. Como a Bíblia é prova da existência de Deus?

15. Em quem habita a plenitude da Divindade?
16. Deus nos mostra ____________ verdades que não poderíamos
aprender por meio do raciocínio humano nem pela _______________________ científica.
17. Como Deus se manifesta por meio dos cristãos?
18. Em quantos dias Deus criou todas as coisas?
19. Em que dia o homem foi criado?
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20. Como se chama a teoria falsa que ensina que os homens se desenvolveram a partir dos animais?
21. Quem são os “espíritos ministradores” que sempre se sujeitam a
Deus e cuidam do seu povo?
22. Dê um exemplo bíblico que mostra o governo de Deus sobre as
nações.
23. Por que Deus pode mudar as leis da natureza quando ele quiser?

Pare
Teste

Repasse a lição 1 antes de fazer o teste 1 que se encontra
no meio deste livro.
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De u s
está sentado
no trono de sua
glória. Ele esquadrinha os
pensamentos e as intenções
mais íntimas de todo o coração.
Quando ele fala a palavra, as nações
mais poderosas são derrotadas. Ele
estende sua mão poderosa, toca
a terra e a faz tremer. Como
é poderoso o nosso
Deus!

