
Grandioso és Tu 



 Deus existe? Posso realmente conhecer Deus? 

 Em que sentido Deus é diferente de nós? 

 Em que sentido Deus é igual a nós? 

 Como Deus pode ser três pessoas e, todavia, um 
só Deus? Como isso tem aplicação para a minha 
vida? 

 Deus realmente criou o mundo? Como? Por que? 

DEUS 



 Qual é o grau de controle de Deus sobre a 
criação? Se Deus controla todas as coisas, como 
podem nossas ações ter significado real? 

 Por que Deus quer que oremos? Como podemos 
orar de modo eficaz? 

 Por que Deus criou os anjos e demônios? Qual a 
nossa relação com esses seres espirituais? 

DEUS 



 Propósito: Conhecer a Deus por meio da Sua Palavra para poder 
cultuá-Lo, honrá-Lo, obedecê-Lo e desfrutar de todas as bênçãos 
que o conhecimento de Deus traz àquele que o possui.  

 Sentir: Alegria, paz, segurança e santo temor através de um 
conhecimento verdadeiro de Deus por meio da revelação 
especial. 

 Agir: Despertar o interesse de se conhecer mais a Deus por meio 
da revelação bíblica, falar de Deus para outras pessoas, 
obedecer à medida que conhece o caráter e a vontade de Deus e 
demonstrar coerência com o conhecimento que possui de Deus 
com a prática da vida cristã no dia a dia.  

 

POR QUE REFLETIR SOBRE DEUS? 



DEUS EXISTE? COMO POSSO SABER DISSO? SE 

DEUS EXISTE COMO ELE É? É POSSÍVEL 

CONHECE-LO? COMO? 



 O ateísmo não afirma nada. Simplesmente nega o 
que o teísmo confessa. O ateísmo diz: “Deus não 
existe”. 

 O politeísmo pressupõe a existência de muitos 
deuses. 

 O materialismo diz que Deus e a matéria se 
confundem. Reverenciar a matéria: a terra, a água, os 
seres vivos, as plantas e o próprio homem é o mesmo 
que reverenciar a Deus. 

Teorias tentam explicar Deus: 



O Argumento da Contingência 

O Argumento Cosmológico Kalam 

O Argumento do Design  

O Argumento Moral 

O Argumento Ontológico  

O Argumento da experiência pessoal com Ele 

O Dr.William Lane Craig dá 6 argumentos a 
favor da existência de Deus: 



I. Deus está presente no senso 
interior de cada homem 

a. Na consciência interior do 
descrente 

b. A consciência interior do crente 
 

 

Três verdades a respeito da 
existência de Deus: 



II. Deus está revelado na 
criação e nas Escrituras 

a. A Revelação Geral 

b.   A Revelação Especial 

 
 

 

Três verdades a respeito da 
existência de Deus: 



III. Deus quer ser conhecido e 
desfrutado 

a. Não podemos conhecê-Lo 
plenamente 

b. Podemos conhecê-Lo 
verdadeiramente 

 
 

 

Três verdades a respeito da 
existência de Deus: 


