
Refletindo na Mensagem: 

1. A maioria das pessoas hoje crê na existência de Deus? 

2. Como podemos saber que Deus existe? 

3. Quais são as teorias que tentam explicar Deus? 

4. Você conhece algum ateu? Você já foi ateu? 

5. Você concorda com os argumentos do Dr.William Lane? 

Você se lembra quais são os argumentos que ele 

utilizou? (Olhar nos slides enviados no outro anexo ou 

no site: http://www.youtube.com/watch?v=8oOaRysHolc)  

6. Quais as três verdades que a Bíblia fala a respeito da 

existência de Deus? 

7. A intuição humana, na sua opinião, é fortalecida pela 

revelação geral de Deus (criação)? 

8. Só a revelação geral seria suficiente para sabermos que 

Deus existe? 

9. Em quê a Revelação Especial acrescenta à Revelação 

Geral? 

10. Você tem crescido no conhecimento da Palavra de 

Deus? Como tem sido o seu tempo de leitura da Bíblia? 

Que tal assumir um compromisso de participar 

ativamente de uma classe da Escola Bíblica Dominical? 

11. Deus quer ser conhecido e desfrutado. Você tem feito 

isso? Deus tem sido sua maior alegria? 

12. Você crer na existência de Deus? Se sim, você tem 

procurado conhecê-Lo? Não seja como o novo ateu, 

que diz que Deus existe, mas que não encontra 

relevância para Ele no dia a dia! 

Esboço da Mensagem 

Deus existe? É possível conhece-lo?  

Três verdades bíblicas sobre a existência de Deus. 

1. Deus está presente do senso interior de cada 

homem (Ec 3.11). 

a. Na consciência interior do descrente (Rm 

1.21-25) 

b. Na consciência interior do cristão (Rm 8.15-

16; 1Pe 2.8) 

2. Deus está revelado na criação e nas Escrituras 

a. Na Revelação Geral (Sl 19.1) 

b. Na Revelação Especial (Gn 1.1) 

 Fala sobre a pessoa de Deus; 

 Fala sobre as obras de Deus; 

 Fala sobre a vontade de Deus; 

3. Deus quer ser conhecido e desfrutado 

a. Ele não pode ser plenamente conhecido (Sl 

145.3; Sl 147.5; Sl 139.6; Rm 11.33); 

b. Ele pode ser conhecido verdadeiramente (Jr 

9.23,24). 

Qual a maior glória para você hoje? Seu 

dinheiro? Seu poder? Sua sabedoria? Ou o Seu 

conhecimento de Deus? Conheça a Deus! 

http://www.youtube.com/watch?v=8oOaRysHolc


Perguntas para 

reflexão 

pessoal e em 

grupo. 
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SÉRIE: GRANDIOSO ÉS TU 

DEUS EXISTE? POSSO CONHECÊ-LO? 

Louvores sugeridos: 

 Grande é o Senhor e mui digno de louvor; 

 Quão grande é o Senhor; 

 Majestoso  

 Hino (S.H. 65) – Grandioso és Tu 

Pedidos de oração do grupo: 

_________________________________________________
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_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Alvo evangelístico: ________________________________ 

Discípulo: ________________________________________ 

Missionário: ______________________________________ 

Ação Social: ______________________________________ 
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