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“Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Eu cri, por isso, é que falei. Também nós cremos; por isso, também falamos”. 2 Coríntios 4.13
LEITURAS ADICIONAIS
Só o tolo nega a
existência de Deus
Em textos como o Salmo 14.1, a
Bíblia reconhece que há pessoas
que negam a existência de Deus.
No entanto, ela considera essa atitude uma tolice. Para as Escrituras, a existência de Deus é algo
tão óbvio, que somente um tolo a
rejeitaria.
A Bíblia não define Deus, mas
apresenta ao leitor Sua pessoa,
obra, caráter, palavra e ações na
História. De Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras revelam quem
é Deus e como ele age.
Salmo 139
Esse texto, o salmista revela que
Deus é:
a) Onisciente – Vv1-6, pois sabe
de todas as coisas;
b) Onipresente – Vv7-12, pois
está em todo lugar;
c) Onipotente – Vv 13-16, pois Ele
é o todo-poderoso; e
d) Santo – Vv 17-24.

Em momento nenhum a Bíblia pretende provar a existência de Deus. Para
ela, isso é um fato consumado. O ser humano, para estar com Deus e relacionar-se com Ele precisa pela fé, precisa aceitar essa verdade. Deus
existe e ponto final.
Contudo, nesta era de incredulidade, a crença em Deus não está sendo
considerada necessária ou sequer desejável para alguns grupos. Quando
alguém perguntar sobre a existência de Deus, o que você irá responder?
Esta lição irá ajudá-lo a encontrar respostas para essa questão.
I – O TESTEMUNHO DA CRIAÇÃO
Quem criou os céus e a terra? Deus. Como alguém que não existe pode
criar alguma coisa? Se o universo existe, é porque Deus existe – Hebreus
1.10. Aquele que criou o céu e a terra, Ele próprio demonstrou que é Deus.
Pois, o universo teve um princípio, e todo efeito possui uma causa. Assim,
o universo, sendo o efeito, a ação de Deus como criador é a causa, Gênesis
1.1.
E possível, portanto, conhecer Deus através da sua criação – Romanos
1.20. Quando alguém afirma que o universo é o resultado da operação das
leis da natureza podemos perguntar: quem criou as leis da natureza? Para
isso, só existe uma resposta: Deus. Ele é o criador do mundo. Deus se
tornou conhecido mediante o seu ato de criar e de sustentar tudo quanto
existe – Salmo19.1.
II - O TESTEMUNHO DA HISTÓRIA

O homem, desde o princípio, vem procurando conhecer o seu Criador. Num
dos períodos mais antigos da história bíblica, Zofar pergunta a Jó se essa
Deus é um ser pessoal
busca daria algum resultado – Jó 11.7. A resposta é sim, porque Deus
Deus é apresentado na Bíblia revelou a sua existência através do ministério dos profetas, sacerdotes, reis
como sendo uma pessoa, e não e servos fiéis, Hebreus 1.1.
uma força. Ele pensa – Isaías
40.13-14; tem vontade – Efésios
1.11; ama – Oséias 11.1; se ira –
Números 25.3; sente compaixão –
SaImo 103.13; se alegra – Sofonias 3.17.

A revelação em Jesus
Os que se submetem ao Senhor,
vão além da mera comprovação
de sua existência, alcançando o
conhecimento de sua pessoa e
propósito – 1 Reis 18.37. A revelação perfeita de Deus está na
pessoa de Jesus Cristo. Deus revelou-se diretamente a homens
como Abraão, Jacó e Moisés. Ao
seu povo, falou através dos profetas. E a nós, reveIa-se por meio de
Jesus Cristo, Hebreus I.1-4.

Se temos conhecimento de Deus, é porque Ele optou por se revelar a nós.
E isso, embora limitado, constitui base suficiente de nossa fé. Diversas vezes, Deus manteve contato com príncipes e povos pagãos, especialmente
com aqueles que tinham uma relação histórico-universal com o povo de
Israel – Êxodo 14.4 e Daniel 2.27-28. Deus dirigiu a história dos povos de
tal modo que eles podiam conhecer Deus e, se quisessem, poderiam servilo e adorá-lo.
III - O TESTEMUNHO DA CONSCIÊNCIA
A consciência não dá aos homens conhecimento de Deus, mas a faculdade
de distinguir o bem do mal e o sentimento de aprovação ou o remorso pelo
que tem praticado. Dentro da pessoa, é aquele forte desejo de fazer o bem
e evitar o mal.

Deus é real
Com o "EU SOU" (Êxodo 20), começam os dez mandamentos.
Com isso, pode ser dito a respeito
de Deus que Ele é – Hebreus
11.6; que Ele vive; que é verdadeiramente Deus para os homens
aos quais se revela, o Deus ilimitado, soberano, que está acima de
tudo – Isaías 57.
Ateísmo
Ore para que sua fé em Deus se
firme mais e mais. O ateísmo é
uma posição política e materialista insustentável. Se alguma dúvida lhe assaltar (e isso é perfeitamente normal), peça ao Espírito
Santo que convença seu coração. Deus existe por si mesmo,
não depende de nenhuma fonte
originária para existir – João 5.26.
Não depende de ninguém para
aconselhá-lo ou para ensiná-lo,
Isaías 40.14 e 44.24. Deus é espírito, é imortal, invisível e eterno,
digno de nossa honra e glória
para sempre – 1 Timóteo 1.17.
Tarefa
Procure identificar no Antigo Testamento pelo menos duas situações em que Deus interferiu diretamente na história de Israel.

Romanos 2.14-15, afirma que há pessoas neste mundo que não possuem
a lei de Deus e, mesmo assim, vivem como se conhecessem essa lei por
natureza. Com isso, demonstram que essa lei está escrita em seus corações. Por exemplo, quase todos os povos sabem que não podem matar um
membro de sua raça e que, quando isso acontece, é condenado pelo que
fez.
IV - O TESTEMUNHO DE ISRAEL
Deus escolheu Abraão, revelou-se a ele e fez uma aliança com ele e sua
descendência. A vantagem de Israel sobre os outros povos consistia no
fato de que a ele "foram confiados os oráculos de Deus", Romanos 3.1-2.
Portanto, havia conhecimento de Deus em Israel na medida em que essa
revelação era aceita. A conquista da terra prometida era também uma evidência significativa do fato de o Senhor ser o Deus único e verdadeiro, e
da possibilidade conhecê-lo – Isaías 3.10; 1 Samuel 17.46 e 1 Reis 20.28.
V – O TESTEMUNHO DA BÍBLIA
A única maneira de se conhecer uma pessoa, inclusive o próprio Deus, é
saber o que ela tem dito e feito. A Bíblia nos conta o que Deus tem dito e
feito. Através dela, pela fé, podemos saber quem é Deus.
Embora Deus seja soberano, ilimitado, quer ter um relacionamento pessoal
conosco. Deus dá vida, alento (Atos 17.24-28), alimento e alegria – (Atos
14.17). Essas ações são acompanhadas por palavras que interpretam o
seu significado e relevância, fornecendo um registro que explica sua presença e propósito. Por meio de sua palavra, Deus expressa o seu desejo
de que o conheçamos – SaImo 46.10.
V – O TESTEMUNHO DE CRISTO
Jesus não somente torna conhecido o Pai, como também revela o significado e a importância do Pai celestial. Posto que ninguém tem visto o Pai,
nem pode compreendê-lo totalmente, Jesus o torna conhecido, explicando
através de palavras ou ações. Jesus disse: "Quem me vê a mim, vê ao pai"
– João 14.9. O que se viu em Jesus, o que se ouviu dele, as obras que fez,
tudo isso foi revelação de Deus.
Através de Cristo, foi possível trazer aos homens ideias corretas sobre
Deus, e, através de seus milagres, deu provas do poder e do amor de
Deus. Em Cristo, Deus novamente se aproxima dos homens, e se relaciona
pessoalmente com eles, pela fé.
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Segunda
Terça
Quarta
Quinta
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Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
Deus é o criador
Deus se revela ao homem
Deus intervém na história
A consciência humana e o conhecimento de Deus
A onipotência e onisciência do Senhor
Deus se revela sobrenaturalmente a Moisés
Consequências da falta de conhecimento de Deus

ENDEREÇO BÍBLIA
Gênesis 1.1 a 2.3
Hebreus 1.1-4
Daniel 2.26-49
Romanos 2.12-16
Salmo 139
Êxodo 3.1-15
Isaías 1.3-9

