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A  V E R DA D E  S O B R E  S E G U I R  A  J E S U S

QUEBRA-GELO

1. Quem aqui acredita mesmo na existência de Deus?

2. Você tem ideia de quantos no Brasil afirmam acreditar em Deus? 10%? 50%? Quantos? É incrível, mas as 
pesquisas revelam que cerca de 95% do Brasil afirma crer em Deus. Você já observou que até na nota de 
Real que você tem na carteira está escrito: “Deus seja louvado”?

3. Olhando para o Brasil, ele se parece com uma nação quase 100% cristã? O bem, a justiça, a paz e a alegria 
interior predominam?

INTRODUÇÃO

O apóstolo Paulo já se preocupava com este tema quando escreveu que muitos “...afirmam que conhecem a Deus, 
mas por seus atos o negam” (Tito 1.16). O comportamento não é coerente com a crença que proferem. Muitos têm 
uma religião, mas não tem relacionamento com Deus; não o conhecem de verdade. Esta é uma das razões por 
que, mesmo com uma maioria que crê em Deus, ainda somos um país tão violento, injusto e corrupto. Somos um 
país onde 95% da população que crê em Deus, mas que não o conhece de verdade e nunca decidiu investir em um 
relacionamento pessoal e sério com Deus.

Na época em que vivemos, é muito fácil e até legal dizer que cremos em Jesus. No entanto, a maioria está fatigada 
e decepcionada com o Cristianismo porque há pouca diferença entre os cristãos e o mundo. 

Pergunta: Você já tem um relacionamento pessoal com Deus? Quando e como este relacionamento começou? Como 
tem sido: fácil ou difícil? 

DESENVOLVIMENTO

Como já dissemos, ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Deus através da fé e comunhão com Jesus 
Cristo, o Seu Filho. Começa quando percebemos que estamos longe de Deus, cansados de uma vida de pecado e 
separados de Deus, e quando, por isso mesmo, nos arrependemos de todos os nossos pecados e clamamos a Jesus 
que nos dê o seu perdão e a sua poderosa salvação. 

Muitos dizem que creem em Deus, que sabem que Jesus é o único caminho e que amam sinceramente a Deus. Mas 
é a Bíblia que define o que significa amar a Deus:

Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas não 
obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. (1 João 2.3-4)

· Dizer que crê confirma que você acredita na existência de Deus; mas só a obediência atesta o genuíno 
relacionamento com Deus.

· Nossos atos revelam a nossa falta de conhecimento íntimo com Deus. Deus se importa com como vivemos. Um 
relacionamento com Ele resultará naturalmente em atos e atitudes diárias. 

· Muitos afirmam que amam a Deus, mas a verdade é que a palavra amor está muito desgastada, significando 
apenas gostar. Deus espera que você creia nele e que o ame, que o conheça intimamente. 

Crer é o primeiro passo,  mas não pode ser o único. Crer não é tudo o que Ele deseja de nós. Ser cristão é mais do 
que só crer em Deus.

Existem diferentes níveis de conhecimento de Deus

Parte da confusão vem dos diferentes níveis de conhecimento de Deus. 

· Conhecimento de segunda mão: Alguns conhecem a Deus só de ouvir falar, sabem alguma coisa sobre Deus, 
talvez até alguns versos da Bíblia, mas não passa disso. 
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· Conhecimento histórico: Outros conheceram a Deus há muitos anos atrás e tem de Deus apenas algumas 
lembranças. 

· Conhecimento Pessoal: São os que conhecem a Deus na intimidade. 

Exemplo: Eu conheço tudo sobre Pelé, mas não o conheço pessoalmente. Nunca tive o prazer de apertar a sua mão. 
Conheço muito sobre a Presidente Dilma, mas não a conheço pessoalmente. Para dizer que a conheço eu teria que 
passar um tempo com ela, falar e ouvir, saber de suas lutas, pressões e talvez até orar com ela. 

Da mesma forma, muitos dizem que conhecem a Deus, mas nunca pararam para conhece-lo, não gastam tempo 
com Ele, não servem a ele, não o representam, não falam dele. Muito pelo contrário, tem até vergonha dele. 
Não leem o que Ele escreveu, não o louvam. Relacionamento íntimo se desenvolve quando o conhecimento gera 
confiança. Precisamos sair do nível da superficialidade, porque ninguém confia em alguém que não conhece.

Deus promete se revelar a quem o buscar com sinceridade. 

Qualquer um que o buscar com fé sincera, vai encontrá-lo e se relacionar com Ele.

Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. (Jeremias 29.13)

Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o 
que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. (Mateus 7.7-8)

Quando buscamos de todo o coração, não seremos apenas um número numa estatística falsa; seremos cristãos 
autênticos. E ao buscar a Deus, descobriremos que, ao conhecê-lo um pouco, vamos sempre desejar conhecê-
lo mais. É isso que o rei Davi revelou ao escrever o Salmo 63. Davi afirma que a experiência de conhecer a Deus 
pessoalmente cria o anseio por mais conhecimento profundo e íntimo de Deus:

Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, 
numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória.

O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, e em teu 
nome levantarei as minhas mãos. (Salmo 63.1-4)

Ele afirma que nós nunca mais seremos os mesmos depois de termos conhecido a Deus, pois teremos sido 
transformados e nunca mais nos constrangeremos  de demonstrar isso o tempo todo. 

Passos que podemos dar para sermos cristãos autênticos: 

1. Entender e acreditar que Deus quer que você o conheça (Gálatas 4.8-9)

Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe 
de cada um de nós. (Atos 17.27)

O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. (Salmo 25.14)

2. Entender que o que Deus deseja é ter um relacionamento próximo e pessoal com você (João 15.15)

Ele quer conhecê-lo tão de perto a ponto de chamá-lo de amigo. A religião nega este acesso direto e nos induz 
a pensar que precisamos de intermediários, de um lugar especial, numa dia especial. Mas o fato é que nós não 
precisamos ir a um lugar especial para entrar na presença de Deus. 

3. Decidir buscar intensamente e ter intimidade com Deus (Salmo 63.1-4)

Precisamos ansiar pela presença de Deus como temos sede de água. Se não matarmos nossa sede em Deus, 
vamos saciá-la em outro lugar. Do que você tem sede?

4. Confiar plenamente a sua vida a Deus (Salmo 9.10)

Não deixe que sua desilusão com pessoas (que te feriram, enganaram, desapontaram) te impeça de confiar em 
Deus. Ele é justo, fiel e perfeito. Ele nunca nos abandona. 

Este é o segredo de uma vida plena e feliz: conhecer a Deus, fazer a sua vontade e servi-lo. Esse deve ser o alvo de 
nossa vida. Dê o primeiro passo, de crer nele, mas dê o próximo passo também, de conhecê-lo cada vez mais. Saia 
daqui hoje como um autêntico cristão. 
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CONCLUSÃO  

Muitos cristãos proclamam o nome de Jesus e dizem que honram a Deus, mas vivem uma vida pecaminosa que 
Ele claramente desaprova. Seguir a Jesus é um convite gratuito e maravilhoso. Podemos depositar a nossa fé Nele 
sabendo que Ele proverá tudo o que precisamos. Mas o chamado do Cristianismo também implica morrer para o 
seu velho EU e se tornar uma nova criatura. 

É hora de ser honesto consigo mesmo e com Deus: você o conhece? Se sim, até que ponto? Deus tem transformado 
a sua vida? Você é diferente em razão de conhecê-lo? Se não, talvez precise tomar a decisão de entregar sua vida a 
Ele sem reservas, sem plano B e sem querer continuar mantendo a sua antiga vida com os antigos valores. Deus o 
ama e deseja ardentemente revelar-se a você.

Infelizmente, o pecado nos separa de um Deus que é santo. Em sua misericórdia e graça Ele enviou seu Filho Jesus 
para tornar-se o sacrifício perfeito pelo perdão de nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Romanos 10.13 
diz que “todo aquele invocar o nome do Senhor será salvo”. “Todo” inclui você e eu. Também em Mateus 15.8, Jesus 
afirmou: “Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim”. 

Se não o conhece, você pode passar a conhecê-lo. Se um dia já esteve perto dele, pode voltar a esta posição. 
Conhecê-lo não é difícil. Claro que Deus quer sua obediência, mas primeiro Ele quer o seu coração. A medida que o 
conhecer melhor, você então mudará. O relacionamento com Deus o capacitará a curar suas feridas e mudar o que 
parece imutável em você. Quebrará o poder do materialismo e o levará a viver para Cristo e para a eternidade. Seu 
coração e seus sentimentos começarão a mudar, você aprenderá a ter paz e alegria, a compartilhar a sua fé com 
outros sem constrangimento. 

Aprenda a conhecer a Deus e você nunca mais será o mesmo.

AVISOS  

1. Plano 123 de Leitura Bíblica. Continue a desafiar sua célula a ler todo o Novo Testamento em 2018. Incentive-os 
a ler, reler e meditar em um capítulo por dia.

2. Curso Descubra. As inscrições para a turma de abril do curso Descubra já estão abertas no site ibcbh.com.br/
ccm/curso-descubra/ . Desafie os que ainda não foram batizados a descobrirem o valor e a benção de seguirem 
a Cristo sem reservas e a confirmarem isso através do batismo. 

3. Tempo de Avivamento na Central. Reserve a data para participar de inesquecíveis dias de renovação espiritual 
e avivamento. De 14 a 17 de Abril, com a presença dos pastores Harold McLaryea, Marcelo Jamal e muito mais. 


