Lição 1: Revelação de Deus – Gênesis 12. 1-9
Iniciamos hoje uma série de estudos: “Nunca diga não para
Deus”. Seu objetivo é trazer revelação de Deus e considerar
nossas reações diante do que Ele é. Queremos exaltar a pessoa
do nosso Criador e Salvador e ensinar que amá-lo e obedecê-lo
são as reações mínimas e naturais de quem o conhece.
QUEBRA-GELO: 1. Você já se mudou de cidade, estado ou
país? Como foi? Foi fácil ou complicado? Quais são as
implicações de uma mudança deste tipo? 2. Tente adaptar a
história de Abrão para os dias de hoje. Você acha que atenderia
a um chamado como este? Fala sério.
INTRODUÇÃO: Este aparecimento de Deus a Abrão e o seu chamado para ser o patriarca de
Israel marcam o início da revelação progressiva de Deus aos homens. Para estabelecer o seu
projeto de salvação na terra, Deus revelou-se gradativamente à humanidade através de
profetas, sacerdotes, reis, de acontecimentos milagrosos ao longo da historia do povo judeu,
até chegar ao nascimento, ministério, morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Tudo
começou com Abrão, conhecido como o pai da fé. Agora, imagine se, porventura, ele
tivesse recusado? Por que Abrão obedeceu? A única resposta possível é: ele teve uma
revelação de Deus. Ele entendeu perfeitamente que era o próprio Deus quem o estava
escolhendo e que, apesar de todas as implicações daquele chamado, ele não teria como dizer
não para Deus. Nós dizemos não para Deus o tempo todo simplesmente porque não o
conhecemos direito. O apóstolo Paulo afirma que todos os homens, de um jeito ou de outro,
recebem revelação de Deus, mas preferem ignorá-la. Leia Romanos 1.20,21. Muito de nosso
medo, desconfiança e resistência devem-se ao nosso conhecimento “de ouvir falar” e de
nossa relação muito superficial com Deus. Não faz sentido ser cristão e não conhecer a Deus,
porque Cristianismo não é uma religião; é um relacionamento pessoal com Deus.
DESENVOLVIMENTO: Quem é Deus afinal? O que Abrão teria visto e entendido que fez com
que ele simplesmente não pudesse dizer não? 1.DEUS É O CRIADOR DE TUDO A PARTIR
DO NADA - João 1.3. Ele criou tudo e é Senhor de tudo. A ele devemos tudo o que somos e
temos. Podemos e devemos desfrutar de tudo o que ele criou. Se Deus é o Criador e dono
de tudo, como podemos nós, criaturas, dizer não ao Criador? Com certeza esta teria
sido uma das razões pelas quais, Abrão logo obedeceu à vontade de Deus. Somos dele por
direito de criação. Paulo levanta esta questão: Leia I Pedro 2.9. 2. DEUS É AMOR. DEUS É
BOM. ELE É O SALVADOR. João diz que “Deus é amor” (1 João 4.8) e Lucas afirma que
“ninguém é bom, senão um, que é Deus”(Lucas 18.19). Ele ama o mundo de tal maneira que
deseja abençoar todas as famílias da terra, como anunciou a Abrão. Faz parte de a sua
natureza doar-se a fim de distribuir bênçãos ou o bem aos outros. Ao conhecer a Deus, Abrão
teve certeza de que poderia confiar nele, porque, com certeza seu plano estava baseado em
amor e bondade, um projeto maravilhoso. Deus disse claramente: “eu o abençoarei”; “você
será uma benção”; “à sua descendência darei esta terra”. Palavras de amor e bondade,
coincidentes com o que Deus falou através do profeta Jeremias a todos nós: Jeremias 29.11. 3.
DEUS É ONISCIENTE, ONIPRESENTE E TODO PODEROSO. É assim que Deus se revela na
Bíblia: um Deus que tem o conhecimento de tudo, portanto onisciente (Provérbios 15.11,
Salmo 139.2-4); um Deus que está em todos os lugares, portanto onipresente (Jeremias 23.2324, Salmo 139.7-10); um Deus que pode tudo, portanto onipotente (Mateus 19.26, Salmo
139.13-16). Podemos imaginar a reação de Abrão ao conhecer o Deus eterno e todo poderoso.
Como não obedecê-lo? O que poderia acontecer-lhe na sua caminhada com Deus que Deus
não soubesse que não veria e que não poderia dar um jeito? Quando conhecemos quem
Deus é, fica muito mais fácil submeter-se a Ele. 4. DEUS É UM DEUS DE
PROPÓSITOS. Leia Colossenses 1.16. Isto significa que todas as coisas foram criadas por
Deus e nele encontram seu propósito. Ao contrário do que muitos pensam, nunca
descobriremos o significado de nossa vida olhando pra nós mesmos. Nós não criamos a nós
mesmos, logo não há jeito o de dizer a nós mesmos para que fomos criados.
Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a nossa utilidade. Quando
Abraão teve seu encontro com Deus, ficou claro que Ele o tinha feito para ser uma benção
para muita gente. Deus hoje deseja nos abençoar para que sejamos uma benção.
CONCLUSÃO: É impossível descrever Deus, e nem vamos tentar. Ele é infinito, eterno,
grandioso, insondável e nunca poderá ser plenamente compreendido por seres limitados como
nós. Todas as pessoas de qualquer lugar têm, lá no íntimo, uma profunda intuição de que Deus
existe e de que ele é o seu Criador. Paulo diz que mesmo os descrentes tem “conhecimento de
Deus”, mas não o honram como Deus nem lhe são gratos (Romanos 1.21). E nós? Como nos
relacionaremos com Deus? Nos próximos encontros do grupo pequeno estudaremos as três
principais áreas em que nunca deveríamos, para o nosso próprio bem, dizer não para Deus.
Simplesmente porque Ele é Deus.
1) Por que a maioria das pessoas tem medo da vontade de Deus, como se ele fosse
um desmancha prazeres? Você tem medo da vontade de Deus para a sua vida? 2.

Por que tanta gente se recusa a obedecer a Deus? Seus mandamentos são maus? 3.
Você gostaria de ser uma grande benção na vida de muita gente?
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