
Deus e você
Perguntas e respostas sobre questões 

fundamentais da vida
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A imensa maioria das pessoas diz acreditar em Deus. 
Na verdade, segundo pesquisas feitas, inclusive em 

nosso país, esse número chega a 99%. Portanto, 
sobra  apenas  1%  para  aqueles  que  são 

declaradamente ateus.
E  se  fosse  feita  a  seguinte  pergunta:  “Quem  é 
esse Deus?”. Certamente as respostas iriam 
variar  bastante,  porque  a  verdade  é  que  as 

pessoas têm ideias diferentes sobre Deus. Veja 
este exemplo:

• Para  alguns,  Deus é  uma espécie  de  força  que atua no 
universo

• Para  outros,  Deus  é  um  mutante,  assumindo  formas 
diferentes, conforme o lugar e época em que aparece

• Há os que vêem Deus como um chefe entre outros deuses
• Outros vêem Deus como um velhinho de barbas brancas

É claro  que Deus não pode se adaptar  àquilo  que cada um 
pensa  a  respeito  d’Ele.  Na  verdade,  nós  é  que  precisamos 
adaptar nossos conceitos ao que Deus é realmente. Mas como 
podemos fazer isso? 
A resposta é que devemos nos orientar por aquilo que Deus 
revelou sobre Si mesmo. 
• Deus  Se  revelou  através  das  coisas  que  foram  criadas 

(Salmo 19.1-6; Romanos 1.20)
• Deus Se revelou através da Bíblia (II Pedro 1.21)
• Deus Se revelou através de Jesus Cristo (João 14.9)

Então, vejamos o que a Bíblia nos diz.
Leia o Salmo 139.1-16 e responda às questões: 
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Cite algumas das coisas que Deus sabe a nosso respeito
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
O que isso demonstra?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Como nós viemos a existir?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
O que isso demonstra?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

A Bíblia nos mostra o Deus verdadeiro!
Ele  é  onisciente  (conhece  tudo),  onipotente  (tem  poder 
absoluto) e onipresente (nada foge à Sua presença). Ele é o 
Criador de todas as coisas, perfeito em tudo o que faz.
Não há ninguém que possa ser comparado a Ele.
Há muito mais coisas sobre Deus na Bíblia. Anote abaixo de 
cada texto aquilo que está sendo mostrado sobre Deus:

Salmo 102.27 
- ...................................................................................
Isaías 6.1-3 –
......................................................................................
Salmo 145.17 –
......................................................................................
Jó 42.2 –
......................................................................................

3



Números 23.19 –
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Atos 17.24-26 –
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Após este estudo inicial, seu conceito  
sobre Deus:

(   ) Mudou um pouco
(   ) Mudou bastante
(   ) Não mudou

O certo é que temos um determinado conceito sobre Deus. A 
questão  é  se  nosso  conceito  se  ajusta  àquilo  que  a  Bíblia 
declara.
Algumas afirmações já podem ser feitas a esta altura:

• Deus existe eternamente
• Deus é o Criador de todas as coisas
• Deus é dotado de personalidade
• Deus é Santo, Justo, Imutável, Benigno
• Sendo o Criador e Sustentador da vida é o único capaz 

de dar à vida o seu verdadeiro sentido
• Ele  é  o  Soberano Senhor sobre  tudo e sobre  todos, 

responsável  por  julgar  os  homens  e  estabelecer  os 
critérios deste julgamento

Pense nisto:
 Uma compreensão correta sobre Deus é fundamental 

para um correto relacionamento com Ele. 

Antes de prosseguir, vamos nos concentrar na obra criadora de 
Deus. Leia os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Eles irão nos ajudar 
em nosso próximo estudo.
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 Muitas vezes ouvimos: “Porque 

existem as guerras?”, “Porque há 
tanta gente passando fome ou 
doente?”, “Porque temos que conviver 
com a criminalidade?”. Essas 
perguntas refletem a realidade em que 
vivemos. Sem dúvida, há algo errado 
com o homem.

Como é possível que haja tanta coisa errada? Qual a explicação? 
Pense numa alternativa:
(  ) Deus abandonou o mundo depois de 

tê-lo criado
(  ) Deus perdeu o controle da situação
(  ) O homem ainda não evoluiu o 

suficiente
(  ) Não pode ser explicado

Vamos novamente buscar na Bíblia as respostas:

A BÍBLIA REVELA COMO O HOMEM FOI CRIADO
Você leu Gênesis 1 e 2? Então vamos conferir alguns pontos 
importantes dessa narrativa:

• Deus fez todo o universo a partir do nada, com o poder da 
Sua palavra

• Deus fez a Terra para que nela existisse vida e colocou 
nela as plantas, os animais terrestres, as aves, os peixes e 
os répteis, divididos em espécies 

• Deus criou leis naturais para que tudo funcionasse em 
ordem, inclusive a reprodução de cada espécie

• Deus criou o homem à Sua imagem e semelhança
• Deus olhou para Sua criação e viu que tudo era muito bom 

(não havia defeitos ou qualquer problema)

Se prestarmos atenção, vamos notar que a Bíblia dá destaque à 
criação do homem. Por quê?
A resposta a isso está na expressão imagem e semelhança, que 
indica que o homem foi criado com características do Seu Criador. 
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Assim, ele recebeu a capacidade de pensar, sentir e tomar 
decisões. Por isso, de modo diferente dos animais, o homem foi 
criado com a capacidade de reconhecer Deus e de se relacionar 
com Ele, em confiança, obediência e adoração.
Deus criou o homem como um ser responsável. Ele devia cuidar do 
jardim que foi feito para sua habitação; devia também dar nomes 
aos  animais  e  dominá-los.  Mas  a  maior  responsabilidade  que  o 
homem recebeu estava diretamente ligada ao seu relacionamento 
com Deus. Vamos ver isso com bastante atenção.

Leia os textos abaixo e responda:
Gênesis 2.9 e 16 – O que Deus colocou à disposição do homem 
para alimento?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Gênesis 2.17 – De todos os frutos que havia no jardim, qual não 
podia ser comido pelo homem?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Por quê?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

A BÍBLIA REVELA O VERDADEIRO PROBLEMA DO HOMEM
Quando Deus advertiu o homem para não comer do fruto da árvore 
do conhecimento do bem e do mal, fez com que este exercitasse 
sua maior responsabilidade. Bastava confiar e obedecer.
Mas o homem falhou. Vejamos como isso aconteceu, lendo Gênesis 
3.1-6 e respondendo às perguntas:
Quem é a serpente que conversa com a mulher  (compare com 
Apocalipse 12.9 e 20.2)?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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Como a serpente conseguiu enganar a mulher?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o 
homem morreu espiritualmente e tornou-se pecador. Ele quebrou a 
comunhão com Deus. 
Continuando a leitura, vemos que, a partir do v. 7, tudo muda na 
vida do homem:

• Ele passa a sentir vergonha e culpa, mas o máximo que 
consegue fazer é se cobrir com folhas

• Ele tenta se esconder de Deus (vs. 8-10)
• Ele culpa a mulher pelo seu erro (vs. 11-12)
• Ele trouxe maldição sobre a Terra (vs.17-18)
• Ele sofreria a morte física (v.19b)

O primeiro homem deu origem a toda a raça humana. Todos nós 
estávamos representados nele.  Veja  o que diz  Romanos 5.12 e 
responda:
Como o pecado entrou no mundo?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Quantos foram atingidos pelo pecado?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
O que o pecado trouxe junto consigo?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Aí está a origem de todos os problemas humanos. Os homens já 
nascem separados  de  Deus.  Todos  são  pecadores.  Todos  estão 
debaixo  da  condenação  de  Deus  (leia  Romanos  3.10-19;  3.23; 
Efésios 2.1-3; Apocalipse 20.15). 
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A partir deste estudo, como você avalia a sua 
situação diante de Deus?

Em que se baseia a sua resposta?
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         Diante da pergunta acima, 
precisamos considerar duas coisas antes de 
procurar a resposta:

1. O problema do homem é, antes de 
mais nada, espiritual. É um problema 
com Deus.

2. O homem está espiritualmente morto. 
Por isso, é incapaz de resolver a 
questão.

O ESFORÇO DO HOMEM PARA RESOLVER SUA SITUAÇÃO 
ESPIRITUAL

O homem tem tentado preencher seu vazio espiritual de várias 
maneiras:

• Adotando rituais que prometem soluções mágicas
• Adotando filosofias que o façam sentir-se bem consigo 

mesmo
• Adotando religiões que prometem a salvação em troca de 

boas ações

Mas veja o que a Bíblia nos diz:
Isaías 55.8-9 – Os seres humanos podem compreender Deus sem 
a ajuda d’Ele? Por que? 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Isaías 59.2 – Qual é o lembrete de Deus aqui? 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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Isaías 64.6 – Como Deus vê as tentativas do homem de usar sua 
própria justiça?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Jeremias 17.9 – O que Deus revela sobre o coração humano?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Nada que o homem possa inventar para resolver sua situação 
espiritual dará resultado, por uma razão muito simples:
a solução não está nele! 

A SOLUÇÃO QUE DEUS PROVIDENCIOU PARA O HOMEM

A  única  esperança  que  o  homem 
pode  ter  de  que  sua  situação 
espiritual  seja  alterada  está  em 
alguma ação da parte de Deus. Há 
duas  coisas  que  precisam  ser 
consideradas aqui:

Qualquer ação da parte de Deus, portanto, tem que conciliar duas 
exigências:

• Satisfazer Sua justiça, cumprindo todos os requisitos para 
que a penalidade do pecado seja cumprida

• Proporcionar ao homem o cancelamento de sua culpa a fim 
de reconciliá-lo consigo

Você conhece algum evento na História que cumpra esta dupla 
exigência?
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• Deus é absolutamente 
Santo e perfeitamente 
Justo; portanto, não 
pode tolerar nem 
minimizar o pecado

• Deus é Amor e Graça, 
por isso planejou um 
modo de salvar o 
homem



A solução de Deus para o problema do homem está na 
Pessoa de Jesus Cristo

Confira essa verdade maravilhosa em sua Bíblia:
* João 3.16 *João 3.18 *João 3.36  
*Romanos 6.23

Note  bem:  para  nos  salvar,  Jesus  assumiu  nossa  culpa  pelo 
pecado, morrendo na cruz.
Leia
* Romanos 5.6-8 *II Coríntios 5.21 *I Pedro 2.24

A salvação  providenciada  por  Deus  é  completa.  Não  precisa  de 
nenhum  acréscimo,  porque  Jesus  Cristo  cumpriu  perfeitamente 
tudo o que era necessário para resolver o problema do pecado.
Para  concluir,  leia  Efésios  2.4-9  e  observe  atentamente  as 
seguintes declarações:

• Deus  salva  porque  é  rico  em  misericórdia,  isto  é,  ao 
enviar  Seu  Filho  para  sofrer  a  penalidade  pelos  nossos 
pecados, nós ficamos livres da punição

• Deus salva pela graça, isto é, sem que nós tenhamos que 
fazer nada em troca

Faça, agora, uma pausa para pensar:
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Você tem esperança de obter a salvação?
Sua esperança de obter a salvação depende 
de seus méritos pessoais? 



Você já ouviu a frase “Só Cristo salva”? Ela é 
uma  importante  afirmação.  Mas,  o  que  a 
torna verdadeira? 

Porque somente Jesus Cristo é capaz de nos 
dar a salvação?

 

A BÍBLIA AFIRMA QUE ELE É ÚNICO
o Não existe  outro caminho, nem outra verdade.  Somente 

Jesus pode dar vida e levar o homem a Deus (João 14.6).
o Não existe mais ninguém que seja capaz de salvar (Atos 

4.12).
o Não existe outro Mediador (intermediário) entre Deus e os 

homens (I Timóteo 2.5)

A BÍBLIA AFIRMA QUE ELE É DEUS
Leia atentamente os textos abaixo e assinale a alternativa correta:
*João 1.1-5, 14 *Colossenses 2.9        *Hebreus 1:1-3 
*I João 5.20

(   ) Jesus Cristo é 100% Deus
(   ) Jesus Cristo é parcialmente Deus
(   ) Jesus Cristo não é Deus 
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Relembrando:

• O homem não pode salvar a si mesmo.
• Somente Deus pode solucionar o 

problema.
• O modo de Deus resolver o problema 

foi através do sacrifício de Jesus Cristo.



A BÍBLIA AFIRMA QUE ELE SE OFERECEU COMO SACRIFÍCIO

Leia os textos abaixo e responda:

Hebreus  2.14  -  Jesus  Cristo  veio  a  este  mundo  como  um  ser 
humano fisicamente igual a nós? Como o texto mostra isso?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
O que precisou acontecer para que Ele proporcionasse a salvação?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
I Pedro 1.18-19 – Como você entende a comparação entre Jesus e 
um cordeiro?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

A ESPERANÇA QUE ELE DÁ É GARANTIDA
Leia os textos abaixo e anote as promessas feitas por Jesus:

João 5.24
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
João 6.35
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
João 10.10
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
João 10.14-15, 27-30
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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João 11.23-25
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
João 14.27
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

A  esta  altura  de  nosso  estudo,  quem  é  Jesus 
Cristo para você?

(   ) Um exemplo digno de ser seguido
(   ) Um grande líder religioso
(   ) Um personagem histórico importante
(   ) O único salvador possível para o homem
(   ) Todas as respostas são válidas
(   ) Nenhuma resposta é válida

Para conhecer mais:

A vinda de Jesus Cristo a este mundo foi anunciada pelos 
profetas muito tempo antes que acontecesse. Isaías foi um desses 
profetas. Ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e escreveu 
sobre o Salvador de tal maneira que é impossível que se trate de 
qualquer  outra  pessoa.  Leia  o  capítulo  53  do  livro  de  Isaías  e 
observe a descrição que ele faz.
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A Bíblia nos garante que somente Jesus pode 
salvar. Ele é Deus que se fez homem para que, 

através do derramamento de Seu precioso sangue 
e de Sua ressurreição, pudéssemos ter acesso ao 
Pai e certeza de nossa própria ressurreição e da 

vida eterna.



  Durante nossa vida tomamos várias 
atitudes. Algumas não trazem 

grandes consequências. Já outras, 
repercutem pelo resto de nossas vidas, 
trazendo resultados bons ou ruins.
Diante de tudo o que vimos até aqui 
em nossos estudos, fica a 
responsabilidade de tomar uma 
atitude. Esse é nosso último assunto: 

a atitude que define onde e como 
passaremos a eternidade. Portanto, a mais 

importante de todas as que tomamos na vida.

COMO DEUS RECEBE UM PECADOR QUE SE ARREPENDE?

• Vamos ver  isto,  através  de três  parábolas  contadas  por 
Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas:

Nas duas primeiras parábolas (vs. 1-10), uma ovelha e uma 
moeda são perdidas. O que fazem seus donos?
 (  ) Não se importam                 (  ) Procuram até achar

O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? 
.............................................................................................
.............................................................................................

Na terceira parábola (vs. 11-24), temos a história de um filho que 
retorna à casa do pai, depois do fracasso em tentar viver de seu 
próprio jeito.

O vs. 18 indica a mudança de atitude do filho. O que ele resolveu 
fazer e porque?
.............................................................................................
.............................................................................................
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Como o pai recebe o filho? 
.............................................................................................
.............................................................................................

• Agora, leia Isaías 55:6,7

O que Deus espera do pecador?
.............................................................................................
.............................................................................................

O que o pecador pode esperar de Deus?
.............................................................................................
.............................................................................................

ADMITINDO A NECESSIDADE DE SALVAÇÃO

Vamos  ver  a  parábola  que  Jesus  nos  conta  sobre  dois 
homens:

• O fariseu – integrante do grupo religioso mais rígido entre 
os judeus no tempo de Jesus.

• O publicano – cobrador de impostos, normalmente odiado 
por  seus  compatriotas  por  ser  colaborador  de  Roma; 
muitos eram corruptos

Esta parábola está em Lucas 18:9-14. Leia e responda:

Em quem o fariseu confiava?
......................................................................................
Como ele se considerava?
......................................................................................
Como o publicano se considerava ?
......................................................................................
O que ele pediu a Deus?
.....................................................................................
Qual deles foi justificado por Deus, segundo Jesus? 
......................................................................................
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A maior e melhor atitude que podemos tomar na vida é confiá-la 
inteiramente  a  Deus  (Salmo  37:5).  E  confiar  a  vida  a  Deus  é 
confiar em Seu Plano para a salvação por meio de Jesus. Segundo 
a Bíblia, isso deve acontecer primeiro em nosso coração e depois 
ser expresso por meio de nossa boca (Romanos 10:9-11).
Agora, pare e peça a Deus que examine o seu coração e o ajude a 
ter a atitude correta.

Se você realmente deseja entregar sua vida a Jesus Cristo para 
que Ele seja o seu Senhor e Salvador, dirija-se a Ele agora:
• Admitindo que é pecador e que não possui meios para salvar-

se;
• Pedindo perdão de todos os seus pecados, através da Cruz;
• Declarando seu arrependimento em relação a todo tipo de falsa 

religião que tenha praticado;
• Rejeitando  qualquer  outro  meio  ou  recurso  de  salvação, 

confiando exclusivamente na obra que Jesus realizou na Cruz;
• Dizendo que, a partir de agora, a Pessoa que irá controlar sua 

vida é Jesus Cristo. Ele ocupará o primeiro lugar em tudo;
• Pedindo que o Espírito Santo venha habitar em você e ajudá-lo 

em sua nova vida;
• Agradecendo a Deus por ser tão gracioso e misericordioso em 

alcançá-lo e lhe dar a vida eterna.
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Se você entregou sua vida a Jesus...

• É alguém justificado  e  reconciliado  com Deus  (Romanos 
5.1)

• É alguém livre da condenação eterna (Romanos 8.1)
• É alguém que recebeu o Espírito Santo como selo (Efésios 

1.13-14)
• É uma nova criatura (II Coríntios 5.17)
• É um filho de Deus (João 1.12)

E recebeu os seguintes privilégios:
• O acesso  a  Deus  através  da  oração  por  meio  de  Jesus 

Cristo (Hebreus 4.14-16)
• O alimento espiritual através da compreensão da Bíblia (II 

Timóteo 3.16)
• A família espiritual – aqueles que confiam em Jesus como 

único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas (Efésios 
2.19)

Tudo  isso  foi  conquistado  através  do  sacrifício  de  Jesus 
Cristo na cruz. São privilégios celestiais, que podem e devem ser 
desfrutados  desde  já  por  todos  os  que  confiaram suas  vidas  a 
Jesus.
Se esse é o seu caso, não os despreze. Mantenha uma permanente 
comunicação com Deus, busque orientação para sua vida através 
da  leitura  e  do  estudo  da  Bíblia  e  mantenha-se  amorosamente 
unido a seus irmãos em Cristo.
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Anotações pessoais:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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