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Conhecer a Deus Pessoalmente 
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Buscando a Deus 

 O desejo de conhecer a Deus leva cada geração da humanidade a empreender a busca pelo seu 

Criador. Por frustração, alguns desistem dessa busca considerando-a inútil. Outros, por impaciência e 

desespero, optam por religiões estabelecidas por homens e deuses ou inventam filosofias adequadas ao seu 

próprio estilo de vida para aliviar o peso de suas consciências por não conhecerem a Deus. Outros ainda 

procuram outra forma de escape através das drogas, do álcool e do entretenimento, ao invés de prosseguir na 

busca para encontrar a Deus. Alguns tentam negar que Deus existe. Indiferentemente da abordagem que se 

faça para lidar com a necessidade de conhecer a Deus, não há satisfação nem paz de espírito. Isso só é 

possível quando encontramos o Senhor. Este estudo bíblico mostrará como você pode achar a Deus e 

conhecê-lo pessoalmente. 

 Ao buscar a Deus, o que você deve fazer? 

 Deuteronômio 4:29_________________________________________________ 

 Salmo 46:10______________________________________________________ 

 Lucas 11:9-10_____________________________________________________ 

 O que você pode esperar da sua busca por Deus? 

 Isaías 1:18________________________________________________________ 

 Jeremias 29:13____________________________________________________ 

  

De acordo com 1 João 5:13: 

O que você pode saber?_____________________________________________ 

Por que João escreveu essas coisas?____________________________________ 

Você sabe com certeza, sem dúvidas, que você passará a eternidade com Deus no céu? É possível 

saber que você passará a vida eterna com Deus no céu. Primeiro João 5:13 afirma que podes saber. Se você 

confia em Jesus com 100% de confiança, então você pode ter 100% de certeza que você tem a vida eterna. 

Conhecer a Deus pessoalmente resolve o problema da dúvida no seu coração. Se você morresse hoje à noite, 

teria 100% de certeza, de que iria ao céu? Para ter certeza, considere as cinco verdades a seguir. 

 



Cinco verdades Bíblicas para Conhecer a Deus Pessoalmente e para Sempre 

 

1. Deus é justo 

 

De acordo com Daniel 9:14, Deus é ___________ em todas as suas obras. 

Como Deus é puro e justo, Ele não pode ver______________ (Habacuque 1:13). 

O que não haverá no céu? (Apocalipse 21:27)___________________________ 

 

Baseado nessas informações, que grau de bondade você precisa possuir para ir para o céu? 

Você conhece alguém que pelos padrões de Deus seja bom o suficiente para ir ao céu? 

A coisa mais importante que você precisa saber é que Deus é justo. Como Ele é puro e justo, não 

pode contemplar o pecado. Deus não pode permanecer na presença do pecado.  Ele não pode tolerar ou 

fechar os olhos para o pecado em hipótese alguma. Portanto, o céu, por ser a morada de Deus é perfeito em 

todos os sentidos. Não há pecado no céu. Lá não existem imperfeições ou defeitos. Baseado nessas 

informações, que grau de perfeição alguém precisa ter para ir ao céu? 

2. O homem é injusto 

O que Romanos 3:10 diz sobre você e sobre as demais pessoa?  

O que Romanos 3:23 diz sobre você e sobre as demais pessoas? 

O que Deus pensa a respeito de todas as boas obras que você faz (Isaías 64:6)? 

Como Abraão não conseguiu justificar-se aos olhos de Deus (Romanos 4:2)? 

Como nós não seremos justificados diante de Deus (Gálatas 2:16 e 3:11)? 

De que forma você não será salvo (Efésios 2:8-9)? 

 

A bíblia nos ensina que ninguém é bom o suficiente para ir ao céu porque todos pecaram e ninguém é 

justo. De fato, Jesus disse que apenas Deus é bom. Isso significa que ninguém está qualificado para ir ao 

céu. Devido às coisas ruins que você faz, todas as coisas boas que você já fez são em vão. Para ir ao céu, 

você precisa ser perfeito. Deus não permitirá pecado de qualquer natureza no céu. Entretanto, muitos tentam 

fazer o melhor possível, mas nunca atingirão o padrão de perfeição de Deus. Todas as tentativas de ser bom 

o suficiente são fúteis. Esta é a má notícia. Isso significa que ninguém está qualificado para ir ao céu. Se 

você não vai ao céu, para onde você irá? 

 



3. Deus julgará o pecado 

De acordo com Romanos 6:23, qual é a consequência do pecado? 

Quem acabará no lago de fogo e enxofre (Apocalipse 21:8)? 

Você já mentiu alguma vez? 

Se você discorda de Deus de alguma forma, quem é o mentiroso (Romanos 3:4)? 

De acordo com Apocalipse 20:13-15, o julgamento do condenado é baseado em que? 

Quando acontecerá o julgamento (Hebreus 9:27)? 

Se você morresse agora, para onde iria? 

Devido o fato de que Deus não tolera o pecado em sua presença, Ele tem que se separar da 

impiedade. Portanto, todo aquele que peca está separado de Deus. A Bíblia chama essa separação de 

segunda morte. Os que morrem a segunda morte experimentam o fogo do inferno para sempre. A esperança 

de escape da segunda morte só existe antes da sua morte física, enquanto você está vivo. Ao morrer seu 

destino está selado. Baseado nessa lição, ao ponto em que chegamos, se você tivesse que morrer agora, onde 

passaria eternidade? 

 

4. Jesus Cristo oferece ajuda  

De acordo com João 3:16, por que Deus deu o Seu Filho?  

De acordo com Romanos 5:8: 

1. Deus mostrou seu ____________ para conosco quando Cristo morreu por nós. 

2. Qual é o salário do pecado? 

3. O que Cristo fez? 

Jesus Cristo torna possível que você seja__________________ dos seus pecados (Atos 13:38). 

Quem é o único caminho, a única verdade, e a única vida para você (João 14:6)? 

Ninguém gosta de pensar em ir ao inferno, mas quando você percebe que precisa ser perfeito e sem 

pecado para ir ao céu, você sabe que está perdido, a menos que Deus venha para resgatá-lo. A única coisa 

que precisas fazer é clamar por socorro. Felizmente Deus é misericordioso e providenciou para você um 

meio de escapar do pecado e da morte eterna. Ele te ama e só quer o melhor pra você. É por isso que ele 

quer que você ouça as boas-novas acerca de Seu Filho Jesus Cristo.  

Jesus Cristo se ofereceu para morrer por você voluntariamente. Deus exige que todo mal feito 

(pecado) seja punido. Entretanto, ele não requer que você pague o preço do pecado, desde que você consiga 

achar alguém disposto a pagar a dívida em seu lugar. Essa disposição encontramos em Jesus. Ele ofereceu-se 

voluntariamente em sacrifício para pagar pelos seus pecados para que você tivesse vida. Por que Ele faria 

isso? Por amor. Nada além do amor motivou Jesus a sofrer a morte eterna por você. 

 

O que te Impede de Entrar no Céu? __________________________________ 

 



Por que você acha que Jesus é o único pelo qual vem a salvação (Atos 4:12)? 

 

5.  Você pode ser salvo 

De acordo com 2 Pedro 3:9 Deus não está querendo que nenhum_______________________ 

De acordo com 1 Timóteo 2:4, a vontade de Deus é que_______________ sejam salvos. 

A quem Deus atrai e convida a ser salvo (João 12:32)?__________________. 

De acordo com Romanos 10:13, ___________________que crer em Cristo será _____________. 

Jesus pagou teus pecados e quer te dar a vida eterna. Ele apenas exige que você aceite seu convite para 

salvá-lo. Entrega a tua vida a Ele. Deixe que Jesus cuide de você. Creia no amor especial que Ele tem por 

você. Quando creres Nele e na sua mensagem, saberás com alegria que Ele é teu Deus e Senhor. Quando te 

arrependeres de teus pecados, Ele te perdoará. Quando creres em Jesus, Ele te mudará, e fará de ti uma nova 

pessoa, espiritualmente pura. Quando aceitares seu convite, Ele te dará a vida eterna. 

De acordo com Lucas 13:3, se não ____________________________  perecereis. 

Arrependimento envolve (2 Coríntios 7:9-10) _____________________________. 

Se confessares teus pecados a Deus, Ele irá ______________ e _______________ de 

________________ a injustiça (1 João 1:9). 

De acordo com João 3:18, até que você creia em Jesus Cristo, qual é o seu destino? ______________. 

Qual é a resposta para a pergunta: “Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?” (Atos 

16:30-31) 

Perguntas que você deve fazer a si mesmo 

 

 Você está disposto a se arrepender e a confessar seus pecados? 

 Você está convencido que Jesus quer perdoá-lo? 

 Você crê que Ele te perdoará e irá mudá-lo? 

Jesus Cristo quer que você saiba que podes receber Seu perdão e Sua ajuda. Ele não quer que você 

morra. Mas, a escolha é sua. Ele não forçará o desejo Dele em sua vida. Se você quer a vida eterna e deseja 

entregar sua vida a Jesus Cristo, faça uma oração agora, e aceite o perdão e a dádiva da vida eterna que Ele 

te oferece. 

Quando o Espírito de Deus vier a você e desafiá-lo com a mensagem da salvação, sentirás o desejo de 

dar sua vida a Cristo. Porém, uma parte de você resistirá ao Espírito Santo. Nessas alturas, serás convidado a 

tomar uma decisão. Você dará sua vida a Cristo ou se entregará ao pecado? 

Se você orou a Deus  para aceitar Seu presente de salvação (arrependido e rendido a Ele), significa que 

o Senhor te deu a vida eterna. De acordo com a Bíblia, todo aquele que clama pelo o nome do Senhor será 

salvo! 

De acordo com 1 João 5:13, o que você pode saber? 



Entre em contato com a I Igreja Batista de Eirunepé e peça mais material para estudos Bíblicos. Se 

você aceitou a Cristo recentemente, peça os livretos Fatos Para Recém-convertidos e Lições a Seguir para o 

Crescimento Espiritual. Você descobrirá que a vida com Jesus é a melhor coisa que poderia acontecer a 

você. 

Quer descobrir mais sobre a Mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Leia a Série completa das 

Verdades do Evangelho. 

 

A Série das Verdades do Evangelho 

1. Conhecer a Deus Pessoalmente 

2. Projetado para Ser Espiritual 

3. A Causa do Sofrimento e da Morte do Ser Humano 

4. Deus é a Resposta 

5. Você Pode Ser Salvo 

6. A Experiência do Novo Nascimento 

 

 

 

 

 

 


