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Conheça o Seu Deus 

  

 Pensa sobre isso um pouco, o Deus de tudo que existe no mundo visível 

e invisível, esses seres, no Deus Pai e Filho tem criado! 

 

 Das estrêlas, galaxias de milhões de anos-luz 

de distância, trilhões de objetos no universo foi 

tudo criado pelo Seu desejo. Nada no universo 

existe sem que Ele fizesse. E além disso, de tudo 

que existe nada acontece sem Sua autoridade. 

Quem entende por exemplo os buracos negros? 

Onde nem mesmo a luz consegue escapar. Alguns 

até dizem que no final deles é o começo de um 

outro universo. Nem poderemos falar da matéria 

escura e a energia escura que existem no universo e ninguém sabe a razão. 

 

E, há uma grande possibilidade de existências de diversos universos, 

alguns cientistas tem predito isso. O que pode ser uma realidade pois ao nosso 

Deus, nada é impossível, “E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é 

isso impossível, mas a Deus tudo é possível”, Mateus 19:26. 

 

 Observa agora as vidas que Deus criou na terra. Dos maiores animais ao 

menor deles. Observe até mesmo organismos microscópios. A vida 

microscopias deles e tão minúscula que temos que ter poderosos aparelhos 

para vê-los. Como entender isso? Como pode ser assim? 

 

 Observe as estações do ano. Olha a agricultura as frutas e verduras da 

terra quando se tornam alimentos para nós. Literalmente, de uma total terra 

que não há vida, uma coisa praticamente morta, plantas surgem de sementes e 

frutas em um milagroso processo aparece deliciosamente para nosso alimento. 

Que coisa magnífica, não? 

 

 Observe as flores do campo e tipos os tipos delas. Observe os insetos 

diversos e cada um com sua finalidade. O que mais dizer pois faltam palavras 

para descrever tudo que o nosso Deus tem criado. É impossível dizer até isso. 

Até hoje em dia novas espécies de animais e micro-organismos são achados. 
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O homem não reconhece seu Criador 

 

 O que podemos mais descrever entretanto o homem tem em tudo isso 

ignorado o seu Deus. O homem simplesmente aceitou as coisas como sendo. A 

Deus nada é dado gloria em tudo isso. O nosso Deus mesmo disse, “Ouvi, ó 

céus, e dá ouvidos, tu, ó terra; porque o Senhor tem falado: Criei filhos, e 

engrandeci-os; mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu 

possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono; mas Israel não tem 

conhecimento, o meu povo não entende”, Isaías 1:2,3. 

 

 Nascemos e vimos tudo isso aqui em existência e acreditamos que a vida 

é isso aí. Naturalmente adaptamos nesta realidade ao nosso redor sem muito 

fazer qualquer tipo de pergunta, como por exemplo 

de onde veio isso tudo? 

 

 Os cientistas e chamados educadores logo no 

início de nossa infância nos ensinam coisas que são 

absurdas e completamente corruptas e que nos levam 

a, desde do início, a desacreditar no nosso Deus. Os 

grandes pensadores que estudamos nas escolas e universidades como Charles 

Darwin em sua obra de Teoria da Evolução em 1859 só nos afastam mais e 

mais de nosso criador. 

 

 Como pode ser isso? Se fosse 

realmente verdade, Deus não falaria 

isso, “E disse Deus: Façamos o homem 

à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; e domine sobre os peixes 

do mar, e sobre as aves dos céus, e 

sobre o gado, e sobre toda a terra, e 

sobre todo o réptil que se move sobre 

a terra”, Gênesis 1:26. Você acredita 

nisso? Seria isso o suficiente para 

você entender que foi Deus que lhe criou? Mas, vejamos mais… 
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 “E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem 

e mulher os criou”, Gênesis 1:27. Certamente não terá a miníma dúvida de 

como o homem passou a existir? Há muito o que dizer sobre esse assunto pela 

bíblia. Observa somente mais um, “E formou o Senhor Deus o homem do pó da 

terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma 

vivente”, Gênesis 2:7. E quando o homem pecou pela primeira vez, Ele 

reafirmou a autoridade que Ele tem sobre os humanos, “No suor do teu rosto 

comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; 

porquanto és pó e em pó te tornarás”, Gênesis 3:19. 

  

 Por que é difícil para o ser humano entender as palavras tão bem descrita 

e esclarecida por Deus? O que nos falta? Por que temos este tipo de atitude? Por 

que não fazemos ou aprendemos o que o nosso Deus nos ensina pela Sua 

própria boca? 

 

O nosso Deus mostrou Seu esplendor 

 

 O povo tem visto Deus. O povo tem visto Sua 

glória. O povo tem visto Seu esplendor. O povo tem 

ouvido Sua magnífica voz. O povo viu os milagres 

inacreditáveis que Deus fez. Tudo isso a leitor verá 

nas escrituras do Antigo Testamento. 

 

 Deus apareceu e falou ao povo em diversas 

formas, “E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os 

guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de 

fogo para os iluminar, para que caminhassem de 

dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a 

coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de 

noite”, Êxodo 13:21,22. O povo viu isso, a nuvem e 

o fogo todos os dias. Imagina isso? O povo viu que 

existia um Deus e que era seu Deus. Se isso não 

fosse suficiente, Deus mostrou Sua glória em 

outras situações também. 

 

 “E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e 

punha-se à porta da tenda; e o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo 
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a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e 

cada um, à porta da sua tenda, adorava”, Êxodo 33:9,10. O povo via Deus 

descendo numa nuvem para falar com Moisés. E isso tocava o coração pois eles, 

“levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava”. 

 

 Por que devemos continuar? Quem não ouviu falar da abertura do Mar 

Vermelho! De todas as pragas que aconteceu no Egito e nada aconteceu onde 

os Israelitas moravam. E sobre os 10 mandamentos onde Deus com Seu dedo 

escreveu nas rochas. Deus mostrou sua grande gloria descendo no monte com 

grande esplendor e gloria que o povo se estremeceu... 

 

 “E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e 

relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina mui 

forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés 

levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus; e puseram-se ao pé do monte. 

E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo; e a 

sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e 

todo o monte tremia grandemente. E o sonido da 

buzina ia crescendo cada vez mais; Moisés falava, e 

Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o 

Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do 

monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do 

monte; e Moisés subiu”, Êxodo 19:16-20. 

 

 Imagina você nessa situação, vendo tudo isso 

acontecendo. Se você ha experimentou um 

relâmpago caindo perto de você e as luzes e o 

trovão altíssimo, então poderá ter alguma ideia do 

que o povo sentiu. Só que no caso de Deus, não 

simplesmente um barulho de trovão mais sim Sua voz conversando com 

Moisés. Com certeza o povo estava com muito medo. E o povo com tanto 

medo, pediu para voltar para a tenda deles por que eles estavam com medo de 

morrer... 

 

 “E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua 

grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo; hoje vimos que Deus fala com 

o homem, e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois 
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este grande fogo nos consumiria; se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor 

nosso Deus morreríamos. Porque, quem há de toda a carne, que ouviu a voz do 

Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu, e 

ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus; e tu nos dirás tudo o que te disser 

o Senhor nosso Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos, Deuteronômio 5:24-27” 

 

 Deus reconheceu que essa atitude do povo duraria pouco tempo. Estavam 

simplesmente com medo de morrer. Em vez de estarem com grande felicidade 

de conhecer o Seu Deus e o poder de Seu Deus que lhe dariam conforto e 

segurança, eles não olharam assim O nosso próprio Deus disse, “Ouvindo, pois, 

o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: Eu ouvi as 

palavras deste povo, que eles te disseram; em tudo falaram bem. Quem dera 

que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus 

mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para 

sempre”, Deuteronômio 5:28,29. 

 

 A muito mais do que falar de quantas maneiras Deus mostrou para os 

próprios olhos do povo a Sua glória, e esplendor e poder. Em nada adiantou. O 

povo continuou a tentar Deus constantemente. O povo simplesmente não 

confiava em Deus. Não é um fato de que eles tinham dúvida que existia um 

Deus por que eles viram Deus. O fato é que eles desconfiavam de Deus. Eles 

testavam Deus continuamente, “E que todos os homens que viram a minha 

glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas dez 

vezes, e não obedeceram à minha voz”, Números 14:22. 

  

 É claro, a consequência disso não foi outra: a saída de Deus do meio 

deles. E isso Deus fez em amor porque a rebeldia deles eram tão grande, que 

Deus não queria destruí-los pela ignorância e arrogância deles, “A uma terra 

que mana leite e mel; porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de 

dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho”, Êxodo 33:3. 

 

 A conclusão que podemos ter aqui e que a pessoa pode se sentir muito 

feliz em estar com Deus. A pessoa pode sentir arrepios e vontade de cantar e 

dançar perante Deus. A pessoa pode defender o nome de Deus com grande 

fervor. Mas, um fato continua, que se isso é somente baseado em emoções, 

isso irá sumir. Isso foi o que aconteceu com o povo. Em grande emoções e 

entusiamos devido a situação supernatural do fogo, dos relâmpagos de Deus 
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falando altamente junto com o medo de morrer, o povo dizia que seguiria 

Deus.  

 

E depois de um tempo sem todos esses milagres, o povo voltava a 

questionar o amor e o poder de Deus. Deus simplesmente não estava em seus 

corações. Deus não era real para eles. Ou seja, amemos Deus enquanto não 

temos tribulações porque quando vier as tribulações e nós estivermos 

passando por momentos muito difíceis, então acusaremos ao nosso Deus. Que 

pena não que nos humanos agimos dessa maneira! 

 

Devemos amar e confiar em Deus não porque Ele pode ressuscitar um 

morto, ou fazer fogo cair do céu, ou porque Ele construiu o universo inteiro. 

Devemos amar e confiar em Deus porque Ele nos amou primeiro, “Nós o 

amamos a ele porque ele nos amou primeiro”, 1 João 4:19, e está em nós 

criando a Sua própria família, “Do qual toda a família nos céus e na terra toma 

o nome”, Efésios 3:15. E por fim, nesse final dos tempos, tem mandado Seu 

próprio filho para morrer por nossos pecados assim que todas as vezes que 

nos arrependemos de nossos pecados e não os fazemos mais, o sangue de 

Cristo limpa nossos pecados e novamente podemos comunicar com nosso 

Deus. Pois é impossível comunicar com Deus por causa de nossos pecados, 

“Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 

vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça”, Isaías 

59:2. 

 

Deus explica que não há outro Deus 

 

 Quando você lê a Bíblia principalmente no Antigo Testamento, perceberá 

que Deus muitas vezes quer nos mostrar que não existe outro Deus a não ser 

Ele mesmo.  

 

 Há muitas escrituras que dizem que só existe um Deus e que não há 

outro. Olhe esta, “A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus; 

nenhum outro há senão ele”, Deuteronômio 4:35. 

 

 As pessoas leem mas não conseguem entender, ou não querem entender, 

que não existe muitos deuses, mas que há um somente. Note que o nosso 

próprio Deus, em Sua própria autoridade fala, “Eu sou o Senhor, e não há outro; 
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fora de mim não há Deus; eu te cingirei, ainda que tu não me conheças; Para 

que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há 

outro; eu sou o Senhor, e não há outro”, Isaías 45:5,6. 

 

 Deus não deixou a mínima dúvida sobre isso: não há outro Deus além 

Dele. Simplesmente, não existe outro. Observe novamente Suas palavras, 

“Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, 

e a fez; ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse 

habitada: Eu sou o Senhor e não há outro. 

Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra; não disse à 

descendência de Jacó: Buscai-me em vão; eu sou o Senhor, que falo a justiça, e 

anuncio coisas retas. 

Congregai-vos, e vinde; chegai-vos juntos, os que escapastes das nações; nada 

sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de 

madeira, e rogam a um deus que não pode salvar. 

Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez ouvir isto desde 

a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o 

Senhor? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não há 

além de mim. 

Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu sou 

Deus, e não há outro”, Isaías 45:18-22. 

 

 Os deuses criados feitos de madeira ou pedra, eles não 

existem. O homem tem sempre se fascinado com ídolos de 

madeira. O homem quer ver um objeto para adorá-lo. Mas, esses 

objetos não vivem... 

 

“Vistes as suas abominações, e os seus ídolos, o pau e a 

pedra, a prata e o ouro que havia entre eles”, Deuteronômio 

29:17. 

 

“E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se 

arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os 

ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem 

podem ver, nem ouvir, nem andar”, Apocalipse 9:20. 
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  “Os ídolos deles são prata e 

ouro, obra das mãos dos homens. Têm 

boca, mas não falam; olhos têm, mas 

não vêem. Têm ouvidos, mas não 

ouvem; narizes têm, mas não cheiram. 

Têm mãos, mas não apalpam; pés 

têm, mas não andam; nem som algum 

sai da sua garganta”, Salmos 115:4-7. 

 

 Parece uma coisa assim tão 

rudimentar, não? Afinal quem adoraria 

objetos de madeira ou outro tipo de estátua? Está enganado; muitos de nós 

assim fazemos. Observe essas religiões de candomblé, com também muita 

religião na Africa. Observe a quantidade enorme de pequenas estátuas que 

colocamos em cima de nossa geladeira, em nossos carros, em nossos 

ambientes de trabalho. Fotos e estátuas que pensamos que são criaturas que 

vivem e não são mais do que demônios fantasiados em criaturas amáveis. E aos 

rituais que fazemos para a rainha do mar e outros tipos de danças e cerimônias 

que são para deuses feitos do homem. 

 

 Quanto claro é isso? Deus mesmo fala que não há outro. Se a pessoa tem 

estudado a história do homem, verá que muitas culturas aceitam vários tipos de 

deuses criados pelo homem. Observe o que o apóstolo Paulo falou dos gregos, 

“E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens 

atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos; 

Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei 

também um altar em que estava escrito: AO DEUS 

DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o 

conhecendo, é o que eu vos anuncio”, Atos 17:22,23. 

 

 Esta atitude de criar estátuas de deuses para serem 

adoradas tem sempre sido feita pelo homem desde do 

tempo dos primeiros homens criados. Há realmente um atração enorme do 

homem querer ver um “deus” para adorá-lo. 
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O nosso Deus é um Deus ciumento 

 

 O nosso Deus nos criou. Ele nos deu vida. Ele nos deu 

uma mente e um coração. E além de tudo, Ele nos fez em 

Sua semelhança. Não acharia por exemplo que Ele ficaria 

com ciúme vendo as pessoas adorando um outro deus que 

não existe. Imagina Ele olhando para as pessoas e vendo ele 

prostrando, e fazendo sacrifício e orando para um Deus de 

madeira. É claro que isso levaria o nosso Deus vivente a ter 

ciúmes. Como podemos trocar o nosso Deus para objetos de 

madeira com essa estátua de um animal que era (ou é) a 

deusa do Egito de amor e fertilidade.  

 

 O ciúme de Deus é de um nível espiritual e não carnal como a gente. Um 

nível que é difícil para a gente entender. Mas, as escrituras fala claramente que 

Deus não quer que o trocamos para aqueles pedaços de estátua de madeira. 

Fazendo isso, nós estamos desrespeitando o Deus que nos criou e que nos 

ama. 

 

 Observe algumas escrituras que Deus descreve Ele mesmo que Ele é um 

Deus ciumento… 

 

 “Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, 

sou Deus zeloso…”, Êxodo 20:5. 

 

 “Porque não te inclinarás diante de outro deus; pois o nome do Senhor é 

Zeloso; é um Deus zeloso”, Êxodo 34:14. 

 

 “Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso”, 

Deuteronômio 4:24. 

 

 Tudo, entretanto, que a pessoa tem que consome mais tempo de sua vida 

e que não é o nosso Deus, isso leva Deus a ciúme. Deus não quer ser o 

segundo ou terceiro em sua vida e sim o primeiro. O tempo de sua vida aqui na 

terra tem que ser feita com seu criador. Não deve passar a sua vida adorando 

as coisas carnais com o novo carro, ou a nova casa, etc. O seu tempo em sua 

grande maioria tem que ser com seu criador. Esse é o comportamento de todo 
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verdadeiro cristão que tem em sua mente a mente de Deus. Observe o rei 

Davi…  

 

“Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de 

noite”, Salmos 1:2. 

 

“Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da 

noite”, Salmos 63:6. 

 

“E eu disse: Isto é enfermidade minha; mas eu me lembrarei dos anos da 

destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor; certamente que eu 

me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas 

as tuas obras, e falarei dos teus feitos”, Salmos 77:10-12. 

 

 O coração, mente e tempo do rei Davi estava devotado a Deus, 

completamente. Não é por acaso que Deus disse dele... 

 

“... Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que 

executará toda a minha vontade”, Atos 13:22. 

 

Quando Deus fala, devemos prestar atenção 

 

 O nosso Deus é muito humilde. Ele não força ninguém a ouvi-lo. Ele quer 

que as pessoas respeitem Ele pelo coração deles e não porque são forçados. 

Note o que Seu filho disse, “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a 

tais que assim o adorem”, João 4:23. Deus quer 

que O adore em verdade e espírito. Que você O 

ame porque você quer. As pessoas que assim 

fazem, eles sempre ouvem com atenção o que 

Deus fala. 

 

 Observe o que Deus mesmo fala de Suas 

palavras, “Por mim mesmo tenho jurado, já 

saiu da minha boca a palavra de justiça, e não 

tornará atrás; que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará 

toda a língua”, Isaías 45:23. Sim, chegará um tempo onde todos nós 
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obedeceremos as palavras de Deus. Sim, também faremos isso com coração, 

dedicação, respeito e amor pelo nosso Deus. Sim, os joelhos dobrarão mas não 

porque Deus os quebrará, mas sim, porque todos nós iremos de acordo com 

nosso coração, dobrá-lo. Ah! que lindo tempo esse será. 

 

 Note novamente que maravilha é o poder das palavras de nosso Deus, 

“Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, 

mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e 

pão ao que come, Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não 

voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para 

que a enviei”, Isaías 55:10,11. 

 

 As palavras de Deus carregam benção, alegria e paz. Quando Deus fala 

ao povo Ele sempre apela a eles para ouví-Lo. A razão disso, é claro, porque 

Deus quer que eles sejam abençoados. Deus quer que eles sigam suas palavras. 

Há muitas passagens na Bíblia em que Deus apela ao povo. Aqui está uma, 

“Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti 

e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto 

aos olhos do Senhor teu Deus”, Deuteronômio 12:28. 

 

“Eu, o Senhor, falei” 

 

 Há um infinito e completo poder nessas palavras. Quando Deus fala 

sobre coisas, não é que simplesmente Suas palavras desaparecem no ar. O 

homem por exemplo, não carrega poder e autoridade em suas palavras. As 

palavras faladas desaparecem. Elas não carregam nem peso e nem autoridade. 

Mas, não é assim com as palavras de 

Deus. 

 

 Como vemos em muitos de nossas 

escrituras já falada, o nosso próprio Deus 

explica que Suas palavras carregam peso, 

e autoridade e um poder tão infinito que 

é impossível de serem medidas. As 

escrituras abaixo mostram o poder de 

Deus do que Ele pode fazer. Nesse tempo falado, é o tempo de julgamento das 

pessoas que andam contrária a Deus… 
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 “E enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão; e a peste e o 

sangue passarão por ti; e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei”, Ezequiel 

5:17. 

 

 “Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade 

escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina; porque o Senhor o 

disse”, Jeremias 48:8. 

 

 Há razão disso é claro é que o tempo de julgamento das pessoas que 

andam contrária a Deus chegou.  

 

 Observe o poder e glória de Deus. Na Sua 

presença nem mesmo o céu e a terra consegue 

ficar, “E vi um grande trono branco, e o que 

estava assentado sobre ele, de cuja presença 

fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para 

eles”, Apocalipse 20:11. 

 

 O nosso Deus treme a terra e o céu. Ele 

estremece tudo com Suas palavras. Nada 

consegue ficar perante Ele, “Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos 

dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou”, 2 Samuel 22:8. Em Sua 

ordem, tudo se treme. Em Sua ordem o tempo para e o universo desaparece. 

Em Sua ordem, o céu perde o seu caminho. Ele mesmo fala que não só treme a 

terra mas também o céu a hora que quer, “A voz do qual moveu então a terra, 

mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão 

também o céu”, Hebreus 12:26. 

  

 Sabendo então que temos um Deus tão poderoso e misericordioso, por 

que não obedecemos Ele? Por que não seguimos a Sua voz? Por que anulamos 

Seus caminhos para mantermos as nossas tradições? 
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O orgulho não deixa a pessoa ouvir as palavras de Deus 

 

Uma das coisas que param a pessoa de ouvir as palavras de Deus é o 

orgulho, “Escutai, e inclinai os ouvidos; não vos ensoberbeçais [fique 

orgulhoso]; porque o Senhor falou”, Jeremias 13:15. 

 

 “Pela altivez [orgulho] do seu rosto o ímpio não busca a Deus; todas as 

suas cogitações são que não há Deus”, Salmos 10:4. 

 

O homem ama suas próprias traduções que invalidam as palavras de Deus 

 

 As pessoas não ouvem as palavras de Deus. Eles leem as palavras de 

Deus na Bíblia e tentam analisarem de acordo com o 

conhecimento do homem. Observe o que Seu filho 

disse, “E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de 

Deus para guardardes a vossa tradição”, Marcos 

7:9. Quando investigado tantas vezes pelos homens, 

Ele finalmente perguntou a eles, “Ele, porém, 

respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós, 

também, o mandamento de Deus pela vossa 

tradição?”, Mateus 15:3. 

 

 Jesus claramente estava falando aqui que os 

homens invalidam as palavras de Deus por causa 

das tradições que o homem criou, “Invalidando 

assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que 

vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas”, Marcos 7:13. 

 

 O homem não obedece as leis e mandamentos de Deus, assim como 

também todos os Seus preceitos, e voz. Estamos longe de agir e obedecer 

como o nosso pai da fé, Abraão, fez, “Porquanto Abraão obedeceu à minha 

voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as 

minhas leis”, Gênesis 26:5. 

 

Um exemplo das leis de Deus é honrar pai e a mãe, a tradição do homem 

anula isso. Muitas leis em vários países proíbem os pais de ensinarem seus 

filhos dizendo que eles estão abusando a autoridade deles. A autoridade dos 
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pais ensinarem os filhos está em várias escrituras; uma delas seria, “O que não 

faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga”, 

Provérbios 13:24. Novamente, “A estultícia está ligada ao coração da criança, 

mas a vara da correção a afugentará dela”, Provérbios 22:15. Há muitas 

instruções de Deus na Bíblia e que os pais são responsáveis a ensinar seus 

filhos.  

 

No tempo de Cristo, Ele mesmo falou de outro exemplo sobre esse 

mandamento… 

 

“Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós, também, o 

mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: 

Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente 

morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe: É oferta ao 

Senhor o que poderias aproveitar de mim; esse não precisa honrar nem a seu 

pai nem a sua mãe, E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento 

de Deus”, Mateus 15:3-6. 

 

 Jesus dá um resumo de que o homem gosta de fazer as suas próprias 

coisas e fazendo isso eles destroem as leis de Deus, “E ele, respondendo, disse-

lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este 

povo honra-me com os lábios, Mas o seu coração está longe de mim; Em vão, 

porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. 

Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens; 

como o lavar dos jarros e dos copos; e fazeis muitas outras coisas semelhantes 

a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a 

vossa tradição”, Marcos 7:6-9. 

 

Deus é perfeito 

 

 Deus é perfeito em tudo. Aqui novamente poderemos descrever que não 

é que Ele é perfeito somente, Ele criou a perfeição. É o que Ele é. Ninguém sabe 

o que é perfeição a não ser ver, analisar e meditar de como a própria pessoa, 

ou ser, o nosso Deus, vive. Se uma pessoa quiser saber o que é ser perfeito, 

essa pessoa terá de ir na origem da perfeição chamada Deus. 
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 Deus descreve a Sua própria personalidade, observe o que o Deus Jesus 

Cristo fala de Seu Pai “Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que 

está nos céus”, Mateus 5:48. Novamente, “O caminho de Deus é perfeito; a 

palavra do Senhor é provada; é um escudo para todos os que nele confiam”, 

Salmos 18:30. Jesus, é claro, é perfeito como Seu Pai.  

 

Moisés que conheceu Deus muito 

bem, disse isso de Deus, “Ele é a Rocha, 

cuja obra é perfeita, porque todos os seus 

caminhos justos são; Deus é a verdade, e 

não há nele injustiça; justo e reto é”, 

Deuteronômio 32:4.  

 

Davi que também conheceu Deus 

profundamente, disse isso, “Disse pois: O 

Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar 

forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei; o meu escudo, e 

a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, 

da violência me salvas”, 2 Samuel 22:2,3. 

 

 Todos aqueles que seguem os caminhos de Deus que são perfeitos, eles 

se tornaram e se tornam perfeitos também. Isso não é difícil de entender. Se 

seus pensamentos, maneira de agir e pensar são iguais a de Deus, igual a Ele 

você se tornará, “Perfeito serás, como o Senhor teu Deus”, Deuteronômio 18:13.  

 

Somos perfeitos dessa maneira não por causa das coisas que fazemos, 

mas sim através da maneira de pensar e agir; através de Deus e por Deus e com 

Deus, “Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho”, Salmos 

18:32. O rei Davi disse mais ainda: que ele odeia todos aqueles que odeiam 

Deus. Os inimigos de Deus, são inimigos dele, “Não odeio eu, ó Senhor, aqueles 

que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-

os com ódio perfeito; tenho-os por inimigos”, Salmos 139:21,22. 

 

 Deus fala que para você andar perante a Sua presença que a pessoa seja 

perfeita, “Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o 

SENHOR a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha 

presença e sê perfeito”, Gênesis 17:1.  

http://www.osmisteriosdedeus.com/


Lição 40 

http://www.osmisteriosdedeus.com  17 

 

 

 Jesus andou em perfeita harmonia com Deus, Seu Pai, “E aquele que me 

enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que 

lhe agrada” , João 8:29. Nos pensamentos; na maneira de agir e pensar, em 

Seus julgamentos, em Suas misericórdias, em tudo Ele andou com Deus e, por 

causa disso, Ele era, e é, perfeito e todos os que seguem Cristo, assim como Ele 

seguiu Seu Pai, se tornam perfeitos também, “Até que todos cheguemos à 

unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de 

Deus, a homem perfeito, à medida da 

estatura completa de Cristo”, Efésios 4:13 e 

também “Vos aperfeiçoe em toda a boa 

obra, para fazerdes a sua vontade, 

operando em vós o que perante ele é 

agradável por Cristo Jesus, ao qual seja 

glória para todo o sempre. Amém”, Hebreus 13:21. 

 

 Sejamos perfeitos então como o nosso Deus é. 

Mudemos a nossa maneira de agir e pensar. Façamos 

as coisas que são agradáveis aos olhos de nosso Deus 

e fazendo isso, glorificamos o nosso Pai no céu, 

“Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, 

e a chuva desça sobre justos e injustos”, Mateus 5:45. 

 

Deus ama o humilde 

 

 Não é nenhum mistério porque Deus ama o humilde. Deus é humildade e 

misericórdia. É claro que Ele ama aqueles que são 

humildes perante Seus olhos. Deus deseja 

humildade de todos. Observa o que Ele disse a 

Faraó, “Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e 

disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos hebreus: 

Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? 

”, Êxodo 10:3. Observa outras escrituras onde Deus 

trabalha na humildade das pessoas... 

 

 “E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou 

no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, e te provar, para saber o 
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que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, ou não”, 

Deuteronômio 8:2.  

 

 “Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram; 

para te humilhar, e para te provar, para no fim te fazer bem”, Deuteronômio 

8:16. 

 

A razão disso é muito claro, o contrário de humildade é orgulho. A 

pessoa orgulhosa não ouve ninguém e pensa que tudo que faz está correto. Aí 

a razão do porque Deus humilha uma pessoa, “Melhor é ser humilde de espírito 

com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos [orgulhosos]”, 

Provérbios 16:19, como também, “A soberba do homem o abaterá, mas a honra 

sustentará o humilde de espírito”, Provérbios 29:23. 

 

 Como pode, por exemplo, um orgulhoso orar para Deus. Ele acha que ele 

está certo em tudo até mesmo mais do que o próprio Deus. Quando uma 

pessoa chega a Deus nesse tipo de atitude, essa 

pessoa só quer mostrar o tanto que ele(a) é bom: 

como Deus fez a coisa certa em chamá-los; o por que 

eles são bons em tudo e conhecem de tudo! Eles até 

mesmo dão direção a Deus no que fazer em certas 

situações. Como pode Deus ter um relacionamento 

com este tipo de pessoa? Você já teve amigos assim? 

Em tudo eles são melhores do que os outros. Eles também tem a tendência de 

julgar todos em tudo e o porque todos estão errados. 

 

 Àqueles entretanto que querem ter um relacionamento com Deus e que 

são muito orgulhosos, Deus trabalha com Eles e os ajudam a ser humildes. 

Observe estas escrituras… 

 

 “Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o 

maior no reino dos céus”, Mateus 18:4. 

 

 “E o que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se 

humilhar será exaltado”, Mateus 23:12. 
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 “...revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos 

[orgulhosos], mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da 

potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte”, 1 Pedro 5:5,6. 

 

 “...Deus resiste aos soberbos [orgulhosos], mas dá graça aos humildes. 

Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a 

Deus, e ele se chegará a vós... Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos 

exaltará”, Tiago 4:6-10. 

 

 Chegamos a Deus em humildade reconhecendo que de pó viemos. Que 

não sabemos nem mesmo discernir o certo do errado a não ser o bem básico, 

“Ai daquele que contende com o seu Criador! o caco entre outros cacos de 

barro! Porventura dirá o barro ao que o formou: Que fazes? ou a tua obra: Não 

tens mãos?”, Isaías 45:9. 

 

  Reconheçamos que estamos perante o criador de todas as coisas, “Seria 

porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais 

puro do que o seu Criador?”, Jó 4:17. Que sem Ele, nada pode ser feito. Sem Ele, 

nada faz sentido. Sem Ele, a vida e tudo que 

existe e somente uma perda de tempo.  

 

 Humilharemos perante nosso criador e Ele 

nos aceitará e trabalhará conosco produzindo em 

nós bons frutos de crescimento em nosso Senhor 

Jesus Cristo, “Humilhai-vos, pois, debaixo da 

potente mão de Deus, para que a seu tempo vos 

exalte; Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de 

vós”, 1 Pedro 5:6,7. 

 

Deus irá se aproximar de você se você aproximar dele 

 

 Uma das concepções que temos falsa de Deus é 

que Ele é tão bondoso que mesmo que praticamos os 

pecados com vontade, Deus estará sempre conosco 

perto de nós. Que Deus olhará de lado quando 

transgredimos Suas leis e não nos arrependemos. Este 

tipo de percepção que temos de Deus não é verdade. 
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 Nós temos que aproximar-nos Dele para que Ele se aproxime da gente. E 

seguindo Suas leis e mandamentos e tudo que Ele fala que Deus se aproxima 

da gente, “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós... ”, Tiago 4:8. 

 

 O pecado na realidade bloqueia o relacionamento que temos com Deus. 

Deus não ouve pessoas que constantemente peca contra Ele, “Mas as vossas 

iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça”, Isaías 59:2.  

 

 Pergunte a você mesmo o seguinte: se tivesse dois filhos e um deles é 

completamente rebelde e nunca faz as coisas que lhe pedi, qual filho você teria 

mais estima? A resposta é óbvia, não? Isso não é diferente de Deus. As pessoas 

rebeldes que liberadamente quebra Suas palavras sem nada arrepender, Deus 

não ouve essas pessoas com esse tipo de atitude. 

 

 Deus entretanto está sempre disposto 

a perdoar e a se aproximar daqueles que se 

arrependem de seus erros, de seus pecados, 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é 

fiel e justo para nos perdoar os pecados, e 

nos purificar de toda a injustiça”, 1 João 1:9. 

 

 Àqueles que se arrependem e confessam seus pecados, Deus os receberá 

sempre, “Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo 

o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso 

coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus; porque 

ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e 

grande em benignidade, e se arrepende do mal”, Joel 2:12,13. 

 

Deus mesmo com raiva é rápido para perdoar 

 

 A Bíblia certamente no diz que Deus pode ficar com raiva. 

Rapidamente devemos adicionar que a raiva de Deus não é 

carnal mas espiritual. Uma raiva que não sabemos descrever 

pois somos carnais e não temos conhecimento dos sentimentos espirituais e 

principalmente perfeitos de Deus, “E recusaram ouvir-te, e não se lembraram 
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das tuas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz e, na sua 

rebelião, levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão; porém 

tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em 

beneficência, tu não os desamparaste”, Neemias 9:17. 

 

 Vemos essa escritura onde o nosso Deus é descrito desta forma, 

“Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo [devagar em irar-se] e grande 

em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua 

ira”, Salmos 103:8, 9.  

  

 Realmente, como podem entender o nosso perfeito Deus. Observe essa 

escritura onde Ele descreve Ele mesmo, “Não te encurvarás a elas nem as 

servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade 

dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E 

faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus 

mandamentos”, Êxodo 20:5,6. Que maravilhoso é o nosso Deus! Ele está sempre 

prestes a nos perdoar mesmo depois que deixamos Ele com tanta raiva de nós. 

 

Deus até punindo mostra Sua misericórdia 

 

 Se você tivesse a oportunidade do rei Davi, e Deus lhe pedisse para 

escolher a sua punição, o que você escolheria? Você gostaria de ser punido por 

Deus ou pelo homem? Observe a posição que Davi se encontrou com Deus 

depois de seu pecado… 

 

“E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo… Levantando-se, 

pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de 

Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor: Três coisas te ofereço; 

escolhe uma delas, para que ta faça... Queres que sete anos de fome te venham 

à tua terra; ou que por três meses fujas de teus inimigos, e eles te persigam; ou 

que por três dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei 

de dar ao que me enviou”, 2 Samuel 24:10-13. 

 

 O quer escolhei Davi? “Então disse Davi a Gade: Estou em grande 

angústia; porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas 

misericórdias; mas nas mãos dos homens não caia eu”, 2 Samuel 24:14. Davi 

sabia que Deus é muito misericordioso. Davi também se arrependeu de seu 
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pecado. Davi sabia também que depois que Deus visse o seu arrependimento, 

que Deus iria ser mais misericordioso com Ele. Ele foi sábio em escolher ser 

punido pela mão de Deus do que pela mão do homem, onde não há 

misericórdia. E assim Deus fez… 

 

 “Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo 

determinado; e desde Dã até Berseba, morreram setenta mil homens do povo”, 

2 Samuel 24:15. 

 

 Davi estava correto, pois perceba que Deus se moveu e falou para o anjo 

que estava dando julgamento no povo para parar a peste, “Estendendo, pois, o 

anjo a sua mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se arrependeu 

daquele mal; e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora 

retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu”, 

2 Samuel 24:16. 

  

Deus é amor 

 

 Hoje em dia usamos a palavra amor tão facilmente. Vemos em novelas, 

em vários programas de televisão, falamos para as pessoas que queremos bem 

e aí por diante. Não damos muita atenção para o que o significado da palavra 

amor e de onde ela veio. 

 

 Na realidade não sabemos o que essa palavra significa. Muitas vezes a 

usamos para demostrar uma afinidade que irá nos dar alguma coisa. Muitos 

jovens a usa e depois de alcançar o propósito carnal, o amor desaparece. Esta 

palavra está bem conectada a uma pessoa que está querendo alguma coisa. Na 

Bíblia, há um exemplo disso, leia o caso de Amnom e Tamar… 

 

“... filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnom, filho de 

Davi, amou-a. E angustiou-se Amnom, até adoecer, por Tamar, sua irmã… 

então lhe disse Amnom: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão”, 2 Samuel 

13:1-4. Vemos aqui um exemplo típico de um jovem que parece ter amor por 

outra jovem. Mas, o que acontece depois que ele consegue o que queria? 

observe, “... sendo mais forte do que ela, a forçou, e se deitou com ela. Depois 

Amnom sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela 

do que o amor com que a amara”, 2 Samuel 13:14,15. 
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 Não estamos falando que não existe o amor mas que muitos que se 

dizem amar, não é verdadeiramente o amor de Deus. Mas, afinal, o que é o 

amor então? 

 

●  O amor de Deus é o mesmo do amor do mundo? 

 Comentário: O amor do mundo é mais que claro que não é o amor 

espiritual que é de Deus. O amor de Deus é um amor espiritual. É o amor de 

dar sem receber nada em troca. É simplesmente a vontade de tratar os outros 

melhor do que nós mesmos. 

 

 Cristo nos ensina a sermos perfeitos no amor de Deus, “Eu, porém, vos 

digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que 

vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais 

filhos do vosso Pai que está nos céus; Porque faz que o seu sol se levante sobre 

maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que 

vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?”, 

Mateus 5:44-46.  

 

 O amor de Deus é perfeito. Ele faz o bem a nós mesmo a gente 

constantemente negando os Seus mandamentos. Ele nos dá chuva mesmo a 

gente não merecendo. Ele sempre está conosco e fazendo misericórdia mesmo 

a gente não merecendo. Ele ama a Sua criação. E mesmo com 4 mil anos de 

rebelião do homem, Ele mandou o Seu filho a terra para nos ajudar e 

restabelecer a comunicação com o Pai, 

“Nisto se manifestou o amor de Deus para 

conosco: que Deus enviou seu Filho 

unigênito ao mundo, para que por ele 

vivamos”, 1 João 4:9. 

  

 Não é que Deus tem amor, Ele É 

AMOR. É por intermédio Dele, que 

sabemos o significado do amor. Sem 

Deus, não saberíamos o que a palavra 

amor significa. O amor que conhecemos 
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na terra, não é o amor de Deus. Aliás, Deus dos dá um alerta dizendo que não 

devemos ter o amor do mundo, “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 

Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele”, 1 João 2:15. 

 

 “Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque 

não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos 

odeia”, João 15:19. 

 

●  Como podemos amar a Deus? É possível? 

 Comentário: Sim, podemos amar a Deus mesmo Ele sendo espírito. 

Mesmo o amor Dele sendo maior do que o nosso, que é carnal. O filho de Deus 

nos direcionou de como amar o Seu Pai, observe, “Nisto conhecemos que 

amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus 

mandamentos”, 1 João 5:2. Mas, Por quê? “Porque este é o amor de Deus: que 

guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados”, 1 

João 5:3.  

 

 Sabendo que se mantermos as leis e mandamentos de Deus, o amor Dele 

está em nós. O amor espiritual que somente pode sair Dele; somente Deus 

pode nos dar o Seu amor que é espiritual. Por que então não escolhemos amar 

a Deus. O amor de Deus também nos ajudará a amar o próximo, “Se me amais, 

guardai os meus mandamentos”, João 14:15. Note como isso é tão claro, em 

outra escritura, “E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. 

Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele”, 2 

João 1:6. 

 

Deus não age em segredo 

 

 Se tem alguém que pode fazer o que quiser a hora que quiser e sempre o 

que quiser é o próprio nosso Deus. Sendo Ele o 

Criador de tudo que existe no mundo visível e 

invisível, Ele pode fazer o que Ele quiser. Aliás, Ele 

mesmo fala isso; note “Olha, ponho-te neste dia 

sobre as nações, e sobre os reinos, para 

arrancares, e para derrubares, e para destruíres, 

e para arruinares; e também para edificares e 

para plantares”, Jeremias 1:10. Observe que 

http://www.osmisteriosdedeus.com/


Lição 40 

http://www.osmisteriosdedeus.com  25 

 

maravilha é o nosso Senhor e a autoridade que Ele deu a Ele mesmo pois tudo 

foi criado por intermédio Dele… 

 

 “Eu sou o Senhor, e não há outro; fora de mim não há Deus; eu te 

cingirei, ainda que tu não me conheças; Para que se saiba desde o nascente do 

sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro; eu sou o Senhor, e não há 

outro. Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal; eu, o Senhor, 

faço todas estas coisas”, Isaías 45:5-7. 

 

 “O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz tornar a 

subir dela. O Senhor empobrece e enriquece; abaixa e também exalta”, 1 

Samuel 2:6,7. 

 

 “Vede agora que eu, eu o sou, e mais nenhum deus há além de mim; eu 

mato, e eu faço viver; eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha 

mão”, Deuteronômio 32:39. 

 

 Como vimos, o nosso Deus faz o que quer. Nada acontece sem a Sua 

permissão. E Ele não precisa pedir permissão a ninguém para agir. 

 

 Mas, por causa de Sua misericórdia e humildade, Ele sempre nos avisa do 

que vai fazer. Ele sempre nos dá avisos do que está fazendo. Ele não é um 

ditador que governa com egoismo e abusos em segredo. Ao contrário, Ele nos 

fala das coisas que vai fazer. Observe, “Certamente o Senhor DEUS não fará 

coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas”, 

Amós 3:7. 

  

 Deus confirma isso quando pede ao povo para ouvir da boca dos profetas 

as coisas que Ele tem feito desde do início dos tempos, “Assim diz o Senhor dos 

Exércitos: Esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas 

palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o 

fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse 

edificado”, Zacarias 8:9.  

 

 Hoje em dia não tempos profetas pois Deus nos enviou o Seu Espírito 

Santo depois da morte de Jesus Cristo. É através desse Espírito Santo que 
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somos guiados nos caminhos de Deus. É através das Festas Santas de Deus que 

observamos todos os anos, que sabemos do plano de Deus para o ser humano. 

 

 Sim, que maravilhoso é o nosso Deus que compartilha conosco o Seu 

próprio plano. Coisas que até os anjos querem saber, “Aos quais foi revelado 

que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que 

agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do 

céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos desejam bem 

atentar”, 1 Pedro 1:12. 

 

Deus gosta de conversar com você 

 

 É simplesmente esse Deus com infinito poder de amor e poder e que 

senta no Assento de Misericórdia que quer ter um relacionamento com você. É 

esse Deus que quer aproximar de você. É esse Deus que quer ajudá-lo em seu 

caminho nessa vida. É esse Deus que quer aliviá-lo dos tribulações desse 

mundo. Mas, você tem que aproximar-se Dele e mostrar a Ele que você o ama e 

lhe respeita, “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós…”, Tiago 4:8. 

 

 Para aquele que ama e quer conviver com Deus e viver de acordo com 

Deus, essa pessoa naturalmente se aproxima de Deus. A razão disso é muito 

simples, essa pessoa quer saber como Deus age e pensa e vive para fazer a 

mesma coisa. Deus vendo que uma pessoa lhe está procurando com todo o 

coração e alma, Ele se aproxima dela. Há várias 

escrituras na Bíblia que mostram que é dessa 

maneira que Deus quer que agimos. Observe 

algumas escrituras… 

 

 “Então clamarás, e o Senhor te responderá; 

gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui...”, Isaías 58:9. 

 

 “Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e 

o acharás, quando o buscares de todo o teu 

coração e de toda a tua alma”, Deuteronômio 

4:29. 
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“Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca 

desamparaste os que te buscam”, Salmos 9:10. 

 

“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está 

perto”, Isaías 55:6. 

 

“Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me, e vivei… Buscai 

ao Senhor, e vivei”, Amós 5:4-6. 

 

“Reconhece-o [buscai] em todos os teus caminhos, e ele endireitará as 

tuas veredas”, Provérbios 3:6. 

  

 Buscar a Deus que está sendo falado nessas escrituras e muitas outras 

não mencionadas, é claro que devemos andar igual a Deus. Devemos observar 

todas as Suas leis, mandamentos, enfim, tudo que Ele nos ensina; e não 

somente isso mas fazer tudo que é agradável aos olhos de Deus - assim como 

fez Seu filho Jesus Cristo, “E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me 

tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada”, João 8:29. 

 

 Deus súplica a todos que Ele é o nosso Deus e é Nele que há salvação. 

Portanto, Deus disse que se você procura Ele com todo o seu coração e mente 

que não somente você o achará mas Ele também cuidará de você. De maneira 

alguma irá procurá-lo em vão… 

 

 “Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra; não disse à 

descendência de Jacó: Buscai-me em vão; eu sou o Senhor, que falo a justiça, e 

anuncio coisas retas. Congregai-vos, e vinde; chegai-vos juntos, os que 

escapastes das nações; nada sabem os que conduzem em procissão as suas 

imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um deus que não pode 

salvar. Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez ouvir 

isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou 

eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não há 

além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; 

porque eu sou Deus, e não há outro”, Isaías 45:19-22. 
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Deus quer que sabemos que Ele é o nosso Criador 

 

 Deus quer que saibamos que Ele é o nosso Criador. Ele quer mostrar para 

nós que é Ele que cria todas as coisas, “Abrirei rios em lugares altos, e fontes 

no meio dos vales; tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em 

mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, e a murta, e a 

oliveira; porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Para que todos 

vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor 

fez isto, e o Santo de Israel o criou”, Isaías 41:18-20. 

 

 Observe uma outra escritura, “O boi conhece o seu possuidor, e o jumento 

a manjedoura do seu dono; mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não 

entende”, Isaías 1:3. Mas o que eles não entendem? “Ai, nação pecadora, povo 

carregado de iniqüidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores; 

deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás”, Isaías 

1:4. Sim, o povo tem abandonado o seu Deus. Eles esqueceram do Deus de 

Israel. 

 

Deus não deixará o fraco viver para sempre 

 

 Há uma concepção nesse mundo que Deus deixará o fraco, ou àquele que 

não ter nada a ver com Deus, na bíblia são também chamados como ímpios, 

viver para sempre porque, eles falam, Deus é um Deus misericordioso e 

amoroso e que não dará chances para 

os fracos. Essa ideia é falsa; ela não é 

verdadeira. Vamos ver o que Ele nos 

ensina sobre isso… 

 

 “Guardarão, pois, o meu 

mandamento, para que por isso não 

levem pecado, e morram nele, havendo-

o profanado. Eu sou o Senhor que os 

santifico”, Levítico 22:9. Podemos ver 

claramente aqui pelo que é falado por 

Deus, que a pessoa que quebrar Suas leis e mandamentos, enfim, tudo que 

Deus falar, essa pessoa morrerá. Não há como enganar nisso. Observe… 
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 “A alma que pecar, essa morrerá...”, Ezequiel 18:20. Sem muita conversa, 

Deus fala claramente, toda pessoa que pecar, essa morrerá. 

 

 Em nenhum lugar da Bíblia vemos que o pecador, ou o fraco, viverá para 

sempre. Um dia chegará em que o pecador deixará de existir - e deixará de 

existir por toda a eternidade. Será como essa pessoa nunca nem mesmo 

nasceu. 

 

“Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e 

fazei-vos um coração novo e um espírito novo; pois, por que razão morreríeis, ó 

casa de Israel?”, Ezequiel 18:31. 

 

“Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? diz o Senhor 

DEUS; Não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva?”, Ezequiel 

18:23. Deus não sente prazer na morte do ímpio. 

 

 Até mesmo aos justos, Deus tem avisos para eles. Eles podem ser justos 

sempre e obedecer as palavras de Deus e alcançar favores de Deus. Mas se 

essas pessoas justas pecarem, eles também terminarão igual ao fracos, eles 

morreram, “Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniqüidade, 

morrerá nela”, Ezequiel 33:18. 

 

 Não, os pecadores - os que recusam viver nas palavras de Deus - esses 

morreram e morreram para sempre. 

 

Deus ama a todos que se arrependem 

 

 Deus quer ver todos nós mudando de nossos caminhos pecaminosos. 

Deus suplica para as pessoas para seguirem Suas palavras. Ele está pedindo a 

todos que ser 

arrependem e mudem 

seus caminhos para um 

caminho justo que vem 

somente de Deus, 

“Portanto, eu vos 

julgarei, cada um 

conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor DEUS. Tornai-vos, e 
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convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniqüidade não vos servirá 

de tropeço”, Ezequiel 18:30. 

 

 Como a ajuda de Deus, todos nós temos a capacidade de arrepender e 

mudar nossos caminhos. Assim fazendo, não seremos destruídos pela nossa 

própria ignorância e iniquidade e rebeldia contra Deus. E todos aqueles que 

assim fizer, todos aqueles que andarem conforme Deus, esses serão salvos, 

“Pois que reconsidera, e se converte de todas as suas transgressões que 

cometeu; certamente viverá, não morrerá”, Ezequiel 18:28. 

 

 “Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se 

arrepende...”, Lucas 15:7. 

 

 Deus confirma realmente que há muitas benção para os justos que adam 

conforme Deus. A todos aqueles que procuram Deus. A todos aqueles que 

temem a Deus. A todos aqueles que meditam em Suas palavras. Observe o que 

Deus disse para o povo de Israel quando eles estavam temendo a Deus naquela 

circunstância,  

 

 “E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua 

grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo; hoje vimos que Deus fala com 

o homem, e que este permanece vivo. 

 

Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria; 

se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus morreríamos. 

 

Porque, quem há de toda a carne, que ouviu a voz do Deus vivente 

falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? 

Chega-te tu, e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus; e tu nos dirás 

tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos. 

 

Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor 

me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram; em tudo 

falaram bem. 
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Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e 

guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes 

fosse a eles e a seus filhos para sempre”, Deuteronômio 5:24-29. 

 

Deus age e pensa diferente de nós 

 

Não é difícil de entender que Deus pensa e age diferente da gente. Deus 

vive numa realidade diferente da nossa. Ele está no Terceiro Céu e nós estamos 

aqui nessa terra. A realidade de Deus é infinita enquanto a nossa e limitada a 

essa terra. Toda a nossa experiencia é baseada nos seis sentidos: visão, 

Audição, paladar, tato e olfato. Enquanto Deus, Ele não é limitado nestes 

sentidos. 

 

Deus mesmo nos fala sobre isso. Ele explica para a gente que podermos 

entender um pouco como Ele pensa mas de forma alguma poderemos 

completamente pensar e agir como Ele, pelo mesmo enquanto estamos vivendo 

nessa carne. Observe... 

 

“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os 

vossos caminhos os meus caminhos, diz o 

Senhor. Porque assim como os céus são mais 

altos do que a terra, assim são os meus 

caminhos mais altos do que os vossos 

caminhos, e os meus pensamentos mais altos 

do que os vossos pensamentos”, Isaías 55:8,9. 

 

 É realmente uma maravilha que Deus 

não pensa e age como nós porque se esse fossa o caso, estaríamos todos 

perdidos. E nenhum dos sentimos que Ele tem não é parecido com o nosso. 

Deus tem ciume como Ele fala, “... porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus 

zeloso [ciumento]”, Êxodo 20:5. Esse ciume que vemos aqui, sempre tenta 

analisá-los com a nossa mente carnal. Isso é impossível. Não há como analisar 

os sentimentos de Deus com essa mente carnal que temos. Mas, temos um 

pouquinho de entendimento do que o ciume significa - Ele se sente triste 

quando temos outros deuses no lugar dele. 
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 Muita gente erra em tentar descrever o que Deus pensa e age pela nossa 

mente limitada e carnal. Mas, podemos entender o que Deus está tentando nos 

dizer. Mas, tentar entender completamente como Deus age e pensa, Ele mesmo 

falou, “os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus 

pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos”. 

 

 “Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se 

arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o 

confirmaria?”, Números 23:19. Nessa escritura vemos que Deus não fala coisas 

e de repente em outro dia Ele diz ‘Ooppss, o que falei não é verdade!’. Ainda 

bem que Deus não igual ao homem. Pois a palavra de Deus e verdadeira e é 

para sempre, “Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não 

voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para 

que a enviei”, Isaías 55:11.  

 

Deus não muda, “Porque eu, o Senhor, não mudo”, Malaquias 3:6. 

 

●  Porque é importante que o nosso Deus não muda? 

Comentário: A resposta é muito simples, podemos confiar em Deus e em tudo 

que Ele fala pois Ele não muda. Poderemos totalmente confiar Nele e não ter a 

menor preocupação. O que Deus fala é certo, verdadeiro e você mesmo poderá 

cobrar Dele. 

 

Testa o que Deus fala 

 

 Deus sempre diz que o justo esta sempre 

adiante dele. Que Ele ouve o justo e o correto. 

Que Eles o protege e os guia quando Eles 

pedem ajuda a Deus. Essas são as palavras de 

Deus. Observe, “Os olhos do Senhor estão sobre 

os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor”, Salmos 34:15. Essa é 

somente umas dos milhares de escrituras que Deus fala que os justos, todos 

aqueles que obedecem Ele e todas as Suas palavras, as orações deles estão 

sempre perante os ouvidos de Deus, “Porque os olhos do Senhor estão sobre os 

justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações”, 1 Pedro 3:12. 
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 Observe o exemplo de um rei que seguiu as palavras de Deus e quando 

estava preste a morrer, levou a Deus os suas orações e Deus acabou por mudar 

o destino da morte dele e Deus a ele mais 15 anos de vida… 

 

“Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente; e o profeta Isaías, filho de 

Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o SENHOR: Põe em ordem a tua casa, 

porque morrerás, e não viverás. 

Então virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo: 

Ah, Senhor! Suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o 

coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias 

muitíssimo. 

Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio 

a ele a palavra do Senhor dizendo: 

Volta, e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus 

de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis que eu te sararei; 

ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. 

E acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te 

livrarei, a ti e a esta cidade; e ampararei esta cidade por amor de mim, e por 

amor de Davi, meu servo”, 2 Reis 20:1-6. 

 

 Deus mesmo fala para você O testar, “Trazei todos os dízimos à casa do 

tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de 

mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e 

não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja 

lugar suficiente para a recolherdes”, Malaquias 3:10. O 

dízimo é umas das leis de Deus que se obedecida, Deus 

irá abençoar essa pessoa. Ele mesmo fala aqui, “fazei 

prova de mim nisto”. Deus não fala as coisas e depois 

decide não cumprir. 

 

 As palavras de Deus são sérias e não são nulas. 

Quando Ele fala que ao justo Ele dará muitas bençãos, Ele 

não falou em vão. Certamente acontecerá. Há muitas, mas muitas, escrituras na 

Bíblia onde Deus fala do galardão do justo. O justo é aquele que obedece todas 

as palavras de Deus e faz tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus como 

o Seu próprio filho tem falado, “E aquele que me enviou está comigo. O Pai não 

me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada”, João 8:29. 
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Deus gosta daqueles que andam com Ele 

 

 A todos que obedecem a Deus, não há dúvida do que Deus fala sobre 

eles, “Então aqueles que temeram ao Senhor falaram freqüentemente um ao 

outro; e o Senhor atentou e ouviu; e um memorial foi escrito diante dele, para 

os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles 

serão meus, diz o Senhor dos Exércitos; naquele dia serão para mim jóias; 

poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então voltareis e 

vereis a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus, e o que não 

o serve”, Malaquias 3:16-18. 

 

 Um dia, coisas terríveis acontecerão nessa terra. Aqui Deus fala desse 

tempo como “naquele dia”. Cristo, assim como os profetas, falaram desse 

tempo que está num futuro bem próximo, “Porque haverá então grande aflição, 

como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de 

haver”, Mateus 24:21. Isso é Cristo falando então realmente sabemos que isso 

acontecerá.  

 

●  O que acontecerá como todos que amam e temem a Deus nesse tempo 

de grande angústia na terra? 

Comentário: Deus não deixou a mínima Deus ao que acontecerá a todos 

aqueles que temem a Deus. Veja o que Ele falou, “E, se aqueles dias não fossem 

abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão 

abreviados aqueles dias”, Mateus 24:22. 

 

Deus não anda com os orgulhosos (arrogantes) 

 

 Você andaria? Na realidade, se vermos as coisas 

como elas são todos nos temos orgulho. Uns mais do 

que os outros. Afinal o que é o orgulho? 

 

 O dicionário Wiki descreve o orgulho como 

sendo, “Orgulho é um sentimento de satisfação pela 

capacidade ou realização ou um sentimento elevado de 

dignidade pessoal”. Como podemos ver, não parece ser 

uma coisa tão ruim assim afinal só precisamos sentir 
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bem de nós mesmos. Realmente, se partir desse ponto de vista, não há nada de 

errado em sermos orgulhosos. O que leva a Deus a falar dessa maneira… 

 

 “E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniqüidade; 

e farei cessar a arrogância dos atrevidos [orgulhoso], e abaterei a soberba dos 

tiranos”, Isaías 13:11. Pode-se ver aqui que Deus não não gosta de jeito 

nenhum dos orgulhosos. Há muitas escrituras que Ele fala dessa maneira dos 

orgulhosos. Note outras… 

 

 “Convocai contra babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos; 

acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela; pagai-lhe conforme a 

sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe; porque se houve arrogantemente 

[orgulhosamente] contra o SENHOR, contra o Santo de Israel. 

 

Eis que eu sou contra ti, ó soberbo [orgulhoso], diz o Senhor DEUS dos 

Exércitos; porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. 

 

Então tropeçará o soberbo [orgulhoso], e cairá, e ninguém haverá que o 

levante; e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus 

arredores”, Jeremias 50:29, 32. 

 

No Wiki, vemos que ser soberbo é ser orgulhoso. O Wiki descreve essa 

palavra dessa maneira, “Soberba também conhecido como Orgulho é o 

sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais 

pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem 

fundamento algum em fatos ou variáveis reais”. 

 

Estamos começando a ver agora o que acontece com 

uma pessoa com um nível de orgulho bastante alto. Essa 

pessoa não ouve ninguém; não ouve instrução; não ouve 

correção; não ouve sabedoria; não quer saber de se humilhar 

aos outros; não pedi perdão; gosta de ser exaltada pelas 

pessoas; gosta de mostrar que é melhor do que os outros; 

procura sempre se exaltar na frente dos outros; adora elogios. 

Bom, está começando a perceber o porque Deus e muitos homens não gosta de 

andar com pessoas assim. Essa pessoa quer ser o centro de atração do universo 

e que todos devem adorá-la. 
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Como pode Deus trabalhar com esse tipo de pessoa? A pessoa não vai 

ouvir Ele. Note mesmo o que Deus disse, “Escutai, e inclinai os ouvidos; não vos 

ensoberbeçais [orgulheis]; porque o Senhor falou:”, Jeremias 13:15. O apóstolo 

Paulo assim falou dos orgulhosos, “É soberbo, e nada sabe, mas delira acerca 

de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, 

blasfêmias, ruins suspeitas”, 1 Timóteo 6:4. 

 

Deus ama os humildes de coração 

 

Ao contrário do soberbo, Deus ama os humildes de coração. São esses 

humildes que estão sempre lhe pedindo instrução e perdão. São esses humildes 

que reconhecem que sem Deus nada mais é importante - tudo é perda de 

tempo. Perante Deus com humildade e suplicações, esses humildes são ouvidos 

por Deus… 

 

“A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de 

espírito”, Provérbios 29:23. 

 

O amor e carinho que Deus tem com o humilde de coração, Ele deixou 

bem claro, “Porque assim diz o Alto e o 

Sublime, que habita na eternidade, e cujo 

nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; 

como também com o contrito e abatido de 

espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, 

e para vivificar o coração dos contritos”, 

Isaías 57:15. 

 

Chegai, então, humildemente perante o 

trono de Deus em suas conversas com Ele. Deixai suas palavras chegar perante 

Deus principalmente nos momentos difíceis de suas vidas e Deus te livrará. 

Acreditei nas palavras de Deus e chegai perante Ele com humildade e 

verdadeiramente o Senhor te livrará de suas tribulações. 

 

“Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará”, Tiago 4:10. 
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“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu 

tempo vos exalte”, 1 Pedro 5:6. 

 

Deus dá o Seu Espírito àqueles que Lhe ama 

 

 Sim, Deus tem Seu próprio Espírito. Está plenamente escrito na Bíblia 

sobre esse Espírito. Hoje em dia, por falta de conhecimento, as igrejas do 

mundo falam que a doutrina da Trindade é verdadeira. Essa doutrina explica 

que Deus Pai, Seu filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo, são uma entidade só. 

Isso é a maior mentira que Satanás está fazendo o mundo acreditar. Se quiser 

estudar mais profundamente sobre essa doutrina falsa sendo ensinada pelas 

igrejas do mundo, por favor estude nossa Estudo 30 - O Espírito Santo. 

 

 O Espírito de Deus é o poder de Deus. Esse Espírito é dado de graça por 

Deus a quem Ele quiser. Observe, “Portanto, quem despreza isto não despreza 

ao homem, mas sim a Deus, que nos deu 

também o seu Espírito Santo”, 1 

Tessalonicenses 4:8. O Espírito de Deus 

é de Deus. É através desse Espírito que a 

pessoa está selada para o final dos 

tempos, “E não entristeçais o Espírito 

Santo de Deus, no qual estais selados 

para o dia da redenção”, Efésios 4:30. 

Então, sim, podemos entristecer o 

Espírito de Deus a um ponto que o 

Espírito sai da gente, “Não me lances 

fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo”, Salmos 51:11. 

 

1. Se temos o Espírito de Deus, então somos de Deus? 

Comentário: Certamente! Deus não daria o Seu espírito se uma pessoa andar 

contrária a Ele. Como pode Ele fazer isso? Se a pessoa não obedece nenhum de 

Seus mandamentos e leis e Suas palavras, como pode Deus dar a essa pessoa 

Seu espírito. Mas, a todos aqueles que andam no amor de Deus, a essas 

pessoas que a única coisa que interessa é fazer as coisas que são agradáveis 

aos olhos de Deus, a essa pessoa Deus dá o Seu espírito, “Em quem também 

vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
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salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da 

promessa”, Efésios 1:13.  

 

Sim, a todos que andam com Deus, Deus deu poder para eles para serem 

chamados de filhos de Deus, “Porque todos os que são guiados pelo Espírito de 

Deus esses são filhos de Deus”, Romanos 8:14.  

 

Não há mistério nisso. Se você faz e anda e pensa igual a Deus, sem 

dúvida Deus lhe ama muito. E a essa pessoa Ele dá o Seu espírito, “E, porque 

sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 

Aba, Pai”, Gálatas 4:6. A palavra “Aba, Pai” é usada por pessoas íntimas como 

de um carinho que o filho tem em conversar com seu pai.  

 

2. Pode uma pessoa conhecer Deus se esse não tem o Espírito Dele? 

Comentário: Acredito que todos nós sabemos a resposta disso. É claro que não. 

Deus não dará o Seu Espírito Santo à pessoa que não anda com Ele. Vejamos o 

que Paulo escreveu sobre isso, “Porque, qual dos homens sabe as coisas do 

homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém 

sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o 

espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos 

conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus”, 1 Coríntios 2:11-12.  

 

É claro que a pessoa que não tem o Espírito de Deus, esse não sabe nada 

de Deus. Essas pessoas pensam que sabem, mas como vemos aqui, eles não 

tem nenhum relacionamento com Deus. E para essas pessoas, somente algum 

conhecimento carnal, e não espiritual, é dado a eles. De modo algum eles 

conhecem e sentem o nosso gracioso Deus que temos. Isso é impossível. A 

carne não conhece as coisas espirituais de Deus. Isso é impossível, “Porque a 

inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 

Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à 

lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser”, Romanos 8:6,7. 

 

3. O homem carnal então não conhece quem realmente é Deus? 

Comentário: Como já vimos, Deus não trabalha com os que não O amam - 

àqueles que não O obedecem. Até mesmo para o homem carnal sem o Espírito 

de Deus, as coisas de Deus, são insignificantes para eles. O homem carnal 

pensa que coisas espirituais são baratas e irrelevantes, “Ora, o homem natural 
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não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e 

não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente”, 1 Coríntios 

2:14. 

 

4. Pode uma pessoa pedir o Espírito Santo de Deus? 

Comentário: Podemos concluir depois de lermos as escrituras que Deus dá de 

acordo com a Sua graça o Seu Espírito a todos que Lhe pedem. É claro, que essa 

pessoa está vivendo de acordo com Deus. É claro que essa pessoa está vivendo, 

pensando e agindo da mesma maneira Deus - agradando a Deus da maneira 

que está vivendo, “Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos 

filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho 

pedirem? Lucas 11:13. 

 

5. O que acontece no batismo? Recebemos o Espírito de Deus? 

Comentário: As escrituras falam claramente que depois 

do batismo, a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. No 

batismo, a pessoa toma a decisão de obedecer a Deus. E 

Deus, abençoa essa pessoa como o Seu Espírito. É claro, o 

Espírito pode ser removido mais tarde como lemos nas 

escrituras. Mas, no batismo, vemos que Deus dá para a 

pessoa o Seu espírito, “E, sendo Jesus batizado, saiu logo 

da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo 

como pomba e vindo sobre ele”, Mateus 3:16. 

 

 Pedro entra em mais detalhes sobre o batismo e o recebimento do 

Espírito Santo, “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o 

dom do Espírito Santo”, Atos 2:38.  

 

 6. Como a pessoa recebe o Espírito Santo? 

Comentário: Apesar de haver exceção, pois Deus dá Seu espírito do jeito e 

maneira e situação que Ele quiser, como vemos na bíblia, vemos também e está 

claramente escrito que pela imposição das mãos de ministros, pastores, que 

vivem de acordo com Deus, o Espírito Santo é dado a pessoa que eles estão 

orando. A todos aqueles que ensinam e eles mesmos vivem um vida impecável 

perante Deus, Deus dá o poder a eles de orarem e por as mãos sobre a pessoa 

http://www.osmisteriosdedeus.com/


Lição 40 

http://www.osmisteriosdedeus.com  40 

 

e essa receberá o dom do Espírito Santo. Isto está bastante claro nas 

escrituras… 

 

 “E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o 

Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, Dizendo: Dai-me também a mim esse 

poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo”, 

Atos 8:18,19. 

 

 “Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com 

a imposição das mãos do presbitério”, 1 Timóteo 4:14. 

 

 “E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição 

dos mortos, e do juízo eterno”, Hebreus 6:2. 

 

Deus protege os que confiam Nele 

 

 O que devemos entender é que Deus tem Seus ouvidos para aqueles que 

O ama. Por acaso não somos assim também? Temos muito mais facilidade de 

de ouvir as pessoas que nos ama. Então não é tão difícil assim entender isso!  

 

 As pessoas que adam conforme Deus. Que pensam conforme Deus. Que 

agem conforme Deus. Essas coisas agradam Deus. Observe o que Ele fala… 

 

“Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da 

impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e 

despedaces todo o jugo? 

 

Porventura não é também que repartas o 

teu pão com o faminto, e recolhas em casa 

os pobres abandonados; e, quando vires o 

nu, o cubras, e não te escondas da tua 

carne? 

 

Então romperá a tua luz como a alva, e a 

tua cura apressadamente brotará, e a tua 

justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 

Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. 
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Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente; 

E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita; então a tua 

luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. 

E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares 

áridos, e fortificará os teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um 

manancial, cujas águas nunca faltam. 

E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas; e levantarás os 

fundamentos de geração em geração; e chamar-te-ão reparador das roturas, e 

restaurador de veredas para morar. 

Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo 

dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e 

o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua 

própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, 

Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da 

terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó; porque a boca do Senhor 

o disse”, Isaías 58:6-14 

 

 E outra escritura, “Para que andem nos meus estatutos, e guardem os 

meus juízos, e os cumpram; e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus”, 

Ezequiel 11:20. 

 

 Em muitas passagens da Bíblia vemos que Deus ama aquele que faz as 

coisas que lhe agradam. Observe o que Seu filho falou do porque Sua Pai não 

lhe abandona, “E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado 

só, porque eu faço sempre o que lhe agrada”, João 8:29. 

 

 Agora afirmar que Deus ajuda ou ouve somente aquelas pessoas que 

anda com Ele, estamos indo muito além do que conhecemos sobre Deus. Deus 

é graça; Deus é misericórdia. Não é que Ele tem graça ou misericórdia - Deus é 

graça e misericórdia. Deus é amor. Essas três palavras (e podemos descrever 

muito mais outras) são entendidas por causa da existência de Deus. É Deus que 

faz com que elas sejam entendidas.  
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Nas escrituras mesmo podermos ver a magnitude do amor, paciência, 

misericórdia e graça de Deus. Observe que mesmo depois de 4 gerações, Deus 

ainda visita aqueles que não concorda com Ele, “O Senhor é longânimo, e 

grande em misericórdia, que perdoa a 

iniqüidade e a transgressão, que o 

culpado não tem por inocente, e visita a 

iniqüidade dos pais sobre os filhos até a 

terceira e quarta geração”, Números 

14:18. 

 

E quanto aqueles que Lhe amam? 

Aqui esta a resposta, “Saberás, pois, que o 

Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, 

que guarda a aliança e a misericórdia até mil 

gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos”, Deuteronômio 

7:9. 

 

 É portanto O pai de tudo que é de bom, como as escrituras fala, “Toda a 

boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em 

quem não há mudança nem sombra de variação”, Tiago 1:17. 

 

 Um tempo está chegando, e está muito próximo, que todas as pessoas da 

terra serão testadas. A terra passará por um momento muito difícil na história 

dela. O homem vai fazer coisas horríveis e muitos viveram como animais sem 

sentimento e com bastante violência em suas mãos.  

 

Chegará um tempo onde a lei da sobrevivência acontecerá sob toda a 

terra e o homem fará tudo para sobreviver, observe o que o Filho de Deus 

falou, “Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o 

princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias 

não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos 

escolhidos serão abreviados aqueles dias”, Mateus 24:21,22. 

 

 Não obstante, Deus poupará todos aqueles que ama Ele. Todos aqueles 

que confiam Nele. Observe, “E naquele tempo se levantará Miguel, o grande 

príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de 

angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas 
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naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no 

livro”, Daniel 12:1. 

 

Deus ama o arrependido 

 

 Imagina se tivéssemos um Deus que nunca perdoaria os nossos pecados? 

Imagina se tivéssemos um Deus que mesmo que a gente se arrependesse, Ele 

não perdoaria os nossos pecados? Ele não perdoaria os erros que cometemos. 

 

 O nosso Deus não é assim! Ele é um Deus de 

misericórdia. Um Deus que rapidamente perdoa o 

arrependido. Um Deus que não sente emoção na 

morte do fraco, “Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor 

DEUS, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas 

em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. 

Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus 

caminhos; pois, por que razão morrereis, ó casa de 

Israel?”, Ezequiel 33:11. 

 

 Ao contrário, temos um Deus que a vontade Dele é que alcancemos a 

vida eterna e viver com Ele por toda a eternidade, “Não temais, ó pequeno 

rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino”, Lucas 12:32. Sim o 

nosso Deus quer que todos nós irmos ao Seu Reino. 

 

 Você já teve pessoas que falaram para você que se pecar muitas vezes, 

Deus se cansará de você e não lhe perdoar mais. Este pensamento é satânico e 

não vem de Deus. Deus sempre lhe perdoará se de coração assim se perdoar. 

Note que eles fizeram a mesmo pergunta ao Filho de Deus e o que Ele 

respondeu, “E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter 

contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe”, Lucas 17:4.  

 

 Mas, não faça ao erro de pensar que o pecador, ou o fraco algumas vezes 

escrito na Bíblia, nunca será corrigido por Deus, “Deus é juiz justo, um Deus que 

se ira todos os dias [com os pecadores] ”, Salmos 7:11.  

 

 Sim, de forma alguma, Deus livrará o pecador. Àqueles que não se 

arrepende de seus pecados. Aquele que não se humilha perante Deus porque o 
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orgulho que tem é muito alto, “Que guarda a beneficência em milhares; que 

perdoa a iniqüidade, e a transgressão e o pecado; que ao culpado não tem por 

inocente [Deus não perdoa o pecador]; que visita a iniqüidade dos pais sobre os 

filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração”, Êxodo 34:7.  

 

 Deus fala palavras fortes até mesmo para o justo que pecar e não se 

arrepender, “Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniqüidade, 

morrerá por ela; na iniqüidade, que cometeu, morrerá”, Ezequiel 18:26.  

 

Novamente em outra escritura, “Quando eu disser ao justo que 

certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniqüidade, não 

virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniqüidade, que pratica, ele 

morrerá. 

 

Quando eu também disser ao ímpio: Certamente morrerás; se ele se 

converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça, 

 

Restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos 

estatutos da vida, e não praticando iniqüidade, certamente viverá, não 

morrerá. 

 

De todos os seus pecados que cometeu não se terá memória contra ele; 

juízo e justiça fez, certamente viverá. 

 

Todavia os filhos do teu povo dizem: Não é justo o caminho do Senhor; 

mas o próprio caminho deles é que não é justo. 

 

Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniqüidade, morrerá 

nela”, Ezequiel 33:13-18. 

 

Claramente Deus indica que todos aqueles sendo justo ou não justo que 

sinceramente se arrepender de seus pecados, Deus lhes perdoará, “E, 

convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e justiça, ele 

viverá por eles”, Ezequiel 33:19. 
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Deus é misericórdia até mesmo em punição 

 

Agora se você tivesse de ser punido por alguma coisa. Se Deus lhe desse 

a opção de escolher que tipo de punição você receberia, o que falaria? É claro 

não temos esta opção. Deus não pergunta para nós o castigo que deveríamos 

ter. Entretanto, isso já aconteceu. Aconteceu o com o rei Davi. 

 

O rei Davi foi peguntado por Deus como ele deveria ser castigado, “Vai, e 

dize a Davi: Assim diz o Senhor: Três coisas te ofereço; escolhe uma delas, para 

que ta faça”, 2 Samuel 24:12. Aqui vemos uma ocasião muito especial onde 

Deus conversa com um pecador, que Ele ama muito, mas ao mesmo tempo Ele 

iria puni-lo. Davi era um homem que pecou mas se arrependeu. Davi amava 

Deus profundamente como toda a sua alma e ser. Não é a toa que Deus fala, “... 

Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará 

toda a minha vontade”, Atos 13:22. 

 

Mesmo assim, porque Davi pecou, ele tinha de pagar pela sua iniquidade. 

Deus vindo a ele lhe perguntou e lhe deu uma opção de escolher do que ele 

seria punido. Davi foi inteligente e sábio porque não escolher nas mãos dos 

homens. Davi sabia que homens são carnais e 

com tremenda inclinação de violência. Davi 

escolher ser punido por Deus porque ele 

sabia da misericórdia e bondade e amor de 

Deus que são infinita. Observe a resposta de 

Davi, “Então disse Davi a Gade: Estou em 

grande angústia; porém caiamos nas mãos 

do Senhor, porque muitas são as suas 

misericórdias; mas nas mãos dos homens não 

caia eu”, 2 Samuel 24:14. 

 

Davi, é claro, estava correto. Observe que ao corrigir e fazer o rei Davi 

pagar pelo seu pecado, Ele mesmo falou ao anjo que estava espalhando a praga 

para parar com a praga, “Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, 

para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal; e disse ao anjo que fazia 

a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor 

estava junto à eira de Araúna, o jebuseu”, 2 Samuel 24:16.  
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O coração de Deus ficou pesado e Ele se arrependeu daqueles mal e 

peste que enviou a Israel. Porque o nosso Deus é amor e bondade e 

misericórdia e fácil em perdoar o pecador arrependido. Confie no seu Deus.  

 

Todos os pecados que tem cometido não interessam o tamanho e 

quantidade, ore a Deus para lhe perdoar com todo o seu coração e alma… 

 

… Ele certamente lhe perdoará.  

 

QUE DEUS MARAVILHOSO QUE TEMOS. CONFIE NELE TOTALMENTE 
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