
QUEM É DEUS? 

Lição 1 – A Palavra Que Precisamos 

 

ABERTURA: 

A. Você aceita conselhos? Comente. 

 

B. Quais são atributos que você quer na sua vida? 

 

PROPÓSITO: A Palavra de Deus possui um valor inestimável. Como disse 

o sábio, cada palavra do Senhor é pura e protege quem a ama (Pv 30:5). 

Sendo assim, é fundamental conhecê-la e saber aplicá-la ao nosso dia a dia, 

além de entender que a Palavra de Deus pode nos ajudar em cada parte de 

nossa vida: espiritual, mental, emocional, física, etc. Muitas vezes olhamos 

para Deus como se estivéssemos olhando para um ser humano poderoso, mas 

a Palavra nos ensina que Deus é infinitamente mais poderoso. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 19:7-14 

A. Um ser humano é composto de vários elementos. Quais são alguns? 

     (v. 7 e 8 cita alguns) 

 

B. Quais são as descrições da Palavra de Deus nesta leitura? V. 7-9 

 

C. O que a Palavra de Deus é capaz de fazer-nos? V. 7-8 

 

D. A sua alma já foi revigorada/restaurada com a ajuda da Palavra de Deus?   

     O que quer dizer? V. 7 

 

E. Dê um exemplo de sabedoria que você aprendeu da Palavra? V. 7 

 

F. Quando a Palavra de Deus trouxe alegria para o seu coração? V. 8 

 

G. Como a Palavra de Deus influenciou a direção de sua vida? V. 8 

 

H. Por que a Palavra de Deus é mais desejável do que ouro e mel? V. 10 

 

I. Onde a Palavra de Deus pode ajudar a sua vida esta semana? 

 

PONTO: 
A. A Bíblia tem tudo que nós precisamos para uma vida completa. Vamos 

passar mais tempo lendo, meditando e vivendo a Palavra de Deus. 

QUEM É DEUS? 

Lição 2 – O Soberano Para Sua Vida 

 

ABERTURA: 

A. Quais eram seus planos para a vida no passado?  O que mudou? 

 

B. Com freqüência ouvimos a frase, “Se Deus quiser”.  Por quê? 

 

PROPÓSITO: Vamos aprender sobre mais um atributo de Deus. Deus é 

soberano, quer dizer que Ele tem controle de tudo, da natureza, história e 

nossas vidas.  Nossa mente não consegue entender muito bem os atributos de 

Deus, pois Ele é um Ser Todo-Poderoso, Todo-Bom, Todo-Conhecedor, 

Todo-Sábio. Mas, se não compreendermos o poder absoluto e total de Deus, 

como poderemos aprender a descansar nele? Se não entendermos a soberania 

do Pai, não conseguiremos entregar nossas ansiedades, problemas e 

preocupações, que ocupam tanto o nosso coração. Vamos ver as bênçãos 

deste fato. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 Crônicas 29:11,12 

A. Quais são as vantagens da soberania de Deus para as nossas vidas? V. 11 

 

B. Como seria a sua vida se Deus não estivesse no controle? 

 

C. Você faz planos sem consultar a Deus? O que acontece quando guiamos a 

nossa própria vida sem Ele? 

 

D. Você procura o propósito de Deus nos seus problemas ou você fica 

deprimido? Você procura aprender algo ou desiste? 

 

E. Quais são os atributos de Deus? V. 11 e comente cada um destes.  

 

F. O que vem de Deus para sua vida? V. 12  

 

PONTO: 
A. Quando estivermos preocupados, desanimados, doentes, sem dinheiro, 

vamos lembrar, “Deus está no controle”.  Deus é bondoso e poderoso.  Se 

nos submetermos ao plano dele, vamos encontrar o nosso propósito nesta 

vida e cooperar com Ele. Assim vamos encontrar paz e satisfação. 

 

 



QUEM É DEUS? 

Lição 3 – Aquele Que Nos Ama 

 

ABERTURA: 

A. O que você aprendeu sobre Deus nas últimas lições?  O que mudou na sua 

mente sobre como Ele é? 

 

PROPÓSITO: Temos aprendido muito sobre quem é Deus. Hoje vamos ver 

o maior atributo Dele – Deus é amor.  Isso significa que Deus quer o melhor 

para você.  Como um pai quer o melhor para seu filho. Deus não é contra 

você, Ele te ama incondicionalmente: um amor sem condições. Você 

consegue imaginar um amor assim? Alguém que te ama sempre, não importa 

quem você é, nem o que você faz. Um amor indestrutível, que nem mesmo 

você consegue apagar. A Bíblia mostra que o amor de Deus é assim. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Efésios 3:14-19 

A. Se é verdade que Deus nos ama, por que muitas pessoas evitam a Deus? 

 

B. De acordo com Efésios 3, quais são as dimensões do amor de Deus?  O  

que você acha que Ele quer dizer? 

 

C. Quem Deus ama? O que isso faz para sua auto-estima? 

 

D. Paulo ora a Deus para que? V.16, 17 

 

E. Diga algumas palavras que descrevem Deus. V. 18, 19 

 

F. Como Deus demonstrou o Seu amor para com você? 

 

G. O que falta na sua vida para experimentar mais o amor de Deus? 

 

PONTO: 
A. O amor de Deus é largo o suficiente para incluir todos, comprido o  

suficiente para durar para sempre, alto o suficiente para estar em todo lugar e 

profundo o suficiente para cuidar das minhas necessidades. Ninguém vai te 

amar mais do que Deus ama.  Vamos entregar a nossa vida à Deus. 

 

 

 

 

QUEM É DEUS? 

Lição 4 – O Caminho Para Felicidade 

 

ABERTURA: 

A. O que é preciso para ser feliz? 

 

PROPÓSITO: O amor de Deus por você é infinito! Sim, infinito! Não há 

nada que você pode fazer para ganhar mais amor de Deus, porque ele já te dá 

tanto amor que é impossível medir. Também não há nada que você consegue 

fazer para Deus lhe amar menos. E como é feliz o homem que não vai atrás da 

opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos 

perversos, nem participa de rodinhas que fazem pouco caso de Deus. Quer 

você goste, quer não, Deus lhe ama e quer a sua felicidade. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 1 

A. Será que é possível encontrar a felicidade neste mundo de hoje? Como? 

 

B. Quais são as características de uma pessoa feliz? V. 1 

 

C. Como você pode fugir dos caminhos perigosos que o versículo 1 indica? 

Como você normalmente age? 

 

D. Você medita na lei do Senhor V. 2? Qual o valor de se meditar na Palavra 

de Deus? 

 

E. Há um ditado que diz: “A bíblia o afastará do pecado ou o pecado o afastará 

da Bíblia”. Como isto se aplica ao nosso assunto? 

 

F. Neste momento de sua vida, você se considera um bem-aventurado? Isto é, 

você pode dizer que é feliz? Por quê? 

 

G. Segundo o Salmo 1 quais passos você pode tomar esta semana para tornar-

se mais feliz? 

 

PONTO: 

A. Deus conhece e aprova a vida de quem obedece a suas leis, mas a vida dos 

homens que desprezam a Ele acabará em castigo e sofrimento. 

 

 

 



 

QUEM É DEUS? 

Lição 5 – A Bondade Que Precisamos 

 

ABERTURA: 

A. Como você reage a uma mentira? 

 

PROPÓSITO: O Senhor é bom, porque Ele sempre ouve e atende as nossas 

orações. Ele escuta com toda a atenção, por isso sempre podemos pedir a sua 

ajuda. Normalmente, quando vamos experimentar alguma comida que não 

conhecemos, pegamos apenas um “pouquinho” para provar, e se gostarmos 

podemos comer mais ou até mesmo tudo, não é verdade? Mas se 

experimentamos e sentimos um gosto azedo ou amargo, não comemos nem 

mais um “pouquinho”. No entanto, isso não acontece quando provamos nosso 

Pai, pois Sua Palavra nos garante que Ele é bom. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 116:1-12; 16-18. 

 

A. O que é melhor: não passar por aflições ou vencê-las? Por quê? 

 

B. Como você reage, normalmente, quando passa por aflição? V.1 

 

C. O que Davi fez para vencer a aflição? V. 4-8 

 

D. O que mais tem afligido você ultimamente? Comente 

 

E. Você consegue identificar algo no versículo 3 que se assemelha ao seu  

      problema? 

 

F. Sublinhe as frases na passagem que expressam como você gostaria de  

      demonstrar sua gratidão a Deus pelas muitas vezes que Ele lhe resgatou. 

 

G. Como você pode expressar essa gratidão esta semana? V. 12 

 

PONTO: 

A. Mesmo recebendo amargura na terra das mãos dos homens, o fiel não vê  

     motivo para deixar de seguir o Senhor Deus. 

 

 

 

 

QUEM É DEUS? 

Lição 6 – A Resposta Ao Nosso Sofrimento 
 

ABERTURA: 

A. O que têm causado sofrimento no mundo? 

 

PROPÓSITO: É mostrar como Deus é bom para Israel, para as pessoas que 

têm corações puros. Tantas vezes em nossa vida nós nos encontramos em 

momentos de dificuldades tão intensas e sombrias que parece ter Deus nos 

esquecido ou esquecido de Sua promessa para conosco. 

Nós vemos, na tribulação, um obstáculo para atingirmos a nossa benção e 

mergulhamos muitas vezes em depressão, mas o nosso Deus nos traz a vitoria. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 73:1-5; 10-17; 21-26. 

A. O salmista tinha razão para ficar sofrendo tanto, a ponto de dizer: “Quase 

tropecei e caí?” Por que? 
 

B. O que, na sua opinião, era o verdadeiro problema do salmista? V. 3 
 

C. Você tem passado por algum sofrimento recentemente? 
 

D. O Salmista usou quatro formas negativas de reagir ao sofrimento; qual você 

mais usa em momentos difíceis? V. 3, V. 12-14, V. 16 e 22 
 

E. Como você reage nas horas de sofrimento em sua vida? 

 Firmar-se na verdade e no caráter de Deus (V. 1) 

 Perceber os propósitos eternos dEle (V. 15-17) 

 Acreditar na presença de Deus (V. 23) 

 Confiar que Ele está no controle guiando-me (V. 24) 

 Reconhecer que nada se comparam com Deus (V.25-26) 
 

F. Durante esta semana escreva seu próprio “salmo” ou carta para Deus. 
 

PONTO: 

A. Ainda que a nossa mente e o nosso corpo enfraqueçam, Deus é a força, 

ele é tudo o que sempre precisamos. Deus deseja que lancemos sobre Ele 

toda nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. 

 


