Segunda
Desvende os enigmas e use os versículos para
conferir cada palavra que preenche as lacunas
abaixo: Os números (ex: ➊) indicam que a
mesma palavra preenche ambas as lacunas.

• Deus é ➊_______ (Deuteronômio 4:39): Não
existe nenhum outro Deus.
• Deus é ➋_______ (Mateus 28:19): Deus é
Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que seja
difícil para entendermos isso, não podemos
negar pois a Bíblia nos fala sobre essas três
pessoas diferentes, mas com a mesma
essência e que vivem em perfeita igualdade
e unidade.
• Deus é ➌_______ (João 4:24): Deus não
possui um corpo visível.
• Deus é ➍_______ (Gênesis 1:1): Ele existe
antes de todas as coisas. Por meio Dele e por
Sua vontade que todas as coisas foram
criadas.
• Deus é ➎_______ (Jó 12:10): Deus não está
distante da Sua criação. Ele não criou todas
as coisas e depois se afastou. Ele ainda é
quem mantém a vida em todas as coisas. Ele
é quem mantém a criação funcionando.
Deus é o único Deus verdadeiro. Ele é ➊ , e ao
mesmo tempo ➋ . Deus é ➌ , invisível. Como
podemos conhecer um Deus que não vemos?
Ele se revelou a nós por meio de Jesus (João 1:18) e
se revela por meio da sua criação. Ele é antes de
todas as coisas. Ele é o ➍ de tudo e Ele é o ➎ de
tudo o que existe.

Terça
Já pensou ter todo poder, saber tudo e estar
em todos os lugares ao mesmo tempo? Até
parece coisa de herói de filme, né?
É… nós nunca seremos esse ser aí, mas DEUS
É! U A U
Deus é:
4 Salmo 139:7-10 | o espaço não limita Deus,
ele está inteiramente em todos os lugares.

1 Mateus 19:26 | nada é difícil ou impossível
pra Deus; ele tem todo o poder, poder
ilimitado e infinito!
Tudo isso aponta para outra característica
maravilhosa de Deus: ele é 3, ele controla
todas coisas, o universo todinho e a história;
ele é soberano, ele é maior que tudo, nada
nem ninguém é capaz de atrapalhar o que Deus
quer fazer em nós e no mundo.

2 Salmo 139:1-4 | Deus não precisa pedir
nenhuma informação a ninguém que nem nós,
quando queremos conhecer alguém ou
estamos num lugar diferente, e ele também
não tem nenhuma dúvida sobre nada (nós
temos muitas, sobre muitas coisas, né?). Deus
sabe tudo e conhece todas as coisas.

Quem Deus é?

Durante a série Consagração e Família vamos estudar um pouco mais sobre como e por
que Deus nos criou da forma como somos. Mas antes de olhar para nós mesmos, vamos
olhar para Ele - o nosso Criador.
Afinal, quem é Deus, você sabe explicar ou defini-lo?
Podemos tentar definir Deus, mas qualquer explicação que dermos seria pequena e
limitada, por isso, para conhecê-lo vamos ver as características que Ele revela.
Essas características se chamam Atributos.

Para refletir durante a semana:
•
•
•

Por que é importante conhecermos as características de Deus?
Quais dessas características eu já vi em Deus na prática?
Todas essas características são exclusivas de Deus? Quais delas nós
também podemos ter?

Quarta
Já percebeu que nós mudamos muito
durante a nossa vida? Nós mudamos de
casa, de escola, de gostos, de sonhos, de
humor, de sentimentos, às vezes até de
amizades. DEUS NUNCA MUDA; seu ser, sua
perfeição, seus atributos, seus propósitos e
suas promessas não mudam com o tempo.
Deus é _ M _ T _ V _ L Tiago 1:17 e
Malaquias 3:6
Nosso Deus também é
AU _ O E _ I _ _ E _ _ E e E _ E _ _ O - Salmo
90:2. Diferente de nós, que precisamos ser
criados por Deus pra existir, o nosso Deus
criador não precisou ser criado, porque ELE
SEMPRE EXISTIU! Pense num círculo, não
tem começo nem fim, assim como Deus! O
tempo é diferente pra Deus e não limita a
sua existência, como faz com a gente; pra
Ele não existe passado, presente nem
futuro. Deus não precisa de nós nem da
criação, nós precisamos Dele, mas Ele é
suficiente pra si mesmo.

Deus não compartilha esses
atributos com a gente, ou seja,
nós nunca expressaremos
essas características, nunca
seremos assim!
Pinte os quadradinhos
pontilhados e descubra
como são chamados esses
atributos:

Quinta

Apesar de seu poder e sua perfeição, DEUS,
apresentado na BÍBLIA não está distante. Ele
não é uma força, uma energia que se move pela
Terra. O Deus das Escrituras é uma pessoa REAL.
Ele tem CONSCIÊNCIA da sua EXISTÊNCIA. Ele
tem um INTELECTO (habilidade de PENSAR,
PERCEBER ou ENTENDER).
Leia Isaías 55:8-9 e responda:
A inteligência de Deus é igual a nossa?
Deus tem VONTADE. E uma característica muito
importante é que Ele é RELACIONAL – Deus
deseja ter um relacionamento com a criação,
principalmente com o ser humano.
Quando lemos a Bíblia, podemos ver que ao
longo das histórias Deus está sempre perto do
ser
humano
para
reestabelecer
o
RELACIONAMENTO que tinha planejado antes
do homem pecar. A vida e a morte de Jesus para
nos salvar foi a ação mais relevante para essa
RECONCILIAÇÃO.
Leia Genesis 3:8-9 e responda:
Quem procurou Adão e Eva imediatamente
após o pecado deles? O que isso nos ensina
sobre Deus?
Exatamente por ser PESSOAL, é que Deus quer
um relacionamento conosco. Essa é uma
CARACTERÍSTICA que define quem Deus é. Um
Deus PRÓXIMO que QUER andar conosco em
todos os momentos.
Procure as palavras grifadas:

Sábado

Sexta
Integridade é viver em retidão, ser correto e irrepreensível. Deus é íntegro e suas
características
revelam
isso!
Use
a
1ª
letra
de
cada
ícone.
Em Deus há
Salmo 145:17, não há injustiça em Deus, nada que
é injusto vem de Deus. Nós sabemos que Deus é um Pai muito amoroso, mas ele é igualmente
justo, ou seja, é o equilíbrio, não é mais uma coisa que a outra. Quando pecamos, a resposta
justa de Deus seria e é a ira, mas Jesus, escolhido pelo próprio Deus, quando morreu por cada
um de nós lá na cruz, fez com que a ira justa de Deus pesasse nele, nos fazendo experimentar
a graça e o amor de Deus. Há consequências pra nós, mas somos perdoados. Lá em Salmo
145:17 diz que ‘o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz’. Nós podemos
confiar cegamente nas promessas de Deus pra nós e na sua palavra, porque
a

de Deus nos dá a certeza de que ele cumpre tudo

que promete, ele é infalível Hebreus 10:23. Deus é
14:6 e I João 5:20-21, ele não mente e é muito confiável!

João

Quem Deus é?
“E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus
verdadeiro; e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo.”
João 17:3

Domingo

Você sabia que essa é a única característica de
Deus que aparece na Bíblia com esse
destaque?
Isso nos diz que é uma característica muito
importante, mas, o que será que ela significa?
A palavra santidade tem um significado
parecido com separação.
A Santidade de Deus nos diz duas coisas sobre
Ele:
1- Ele é distinto da Sua criação, absolutamente
Leia os dois textos abaixo. O que eles têm
separado, completamente diferente. Nada
em comum?
_________________________________________________________________________
nem ninguém se compara a Ele. (Leia Isaias
Isaías 6:3
Apocalipse 4:8
40:18)
Essa era a forma utilizada para chamar a 2- Ele está separado do pecado da Sua criação.
atenção para uma palavra na época em que a
Deus nunca pecou, e Ele não pode pecar.
Bíblia foi escrita.
Quando você está escrevendo algo e quer
chamar a atenção para uma palavra, como
você faz isso? Coloca em negrito? Sublinha?
Usa cores? Demonstre como faria
escrevendo a palavra SANTO no quadro
abaixo:

O que você sente quando:
• Alguém te dá um presente sem motivo?
• Senta-se ao seu lado só para ver como você
já sabe montar o cubo mágico ou joga uma
partida de vídeo game com você?
• Recebe aquele abraço ou se joga no chão
para aquele momento de cócegas?
• Olha para você e fala que você fará coisas
que nem mesmo você acredita?
• Faz aquele bolo de chocolate que você
ama?
Eu sentiria que realmente esta pessoa se
importa comigo e me ama!
A bíblia nos diz em João 4:8 que:
Deus é
Amar é se doar para o benefício dos outros.
Esta palavra não reflete apenas uma atitude
que Deus tem às vezes, mas apresenta a mais
importante característica de Deus. Ele é amor!
Acima citamos algumas atitudes que
recebemos de pessoas que demonstram o
amor delas por nós. Agora você formará um
acróstico com a palavra amor! Você encaixará
neste acróstico quatro palavras que estão
destacadas nos textos abaixo e que
demonstram o amor de Deus por nós.
➊ Em Exodo 34: 6 diz ”Senhor, Senhor, Deus
compassivo e misericordioso, ǝʇuǝıɔɐd...”
➋ Tiago 5:11 diz “Vocês ouviram falar sobre
a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor
lhe
proporcionou. O Senhor é cheio de
compaixão e ɐıpɹóɔıɹǝsıɯ (osoıpɹoɔıɹǝsıɯ).
➌ Salmos 145:9 diz que Ele é osopuoq para
todos;
➍ Em I Pedro 5:10 fala que “O Deus de toda
a ɐçɐɹƃ, ....
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