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A doutrina de Deus: A compreensão.
Então, irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria; ao som da harpa eu
te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmos 43:4 RA
Quem é Deus? Como podemos conhecer mais a seu respeito?
1.O homem morto em seus pecados jamais entenderá a Deus, seja como Pai, seja como autor
da salvação, até que Cristo se torne mediador – Hebreus 9.15 NVT Por isso ele é o mediador da
nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida.
Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a
primeira aliança.
2.A graça da reconciliação nos é proposta em Cristo – Romanos 5.11 NVT E não apenas isto, mas
também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem
recebemos, agora, a reconciliação.
3.O Senhor se mostra como Criador e como Redentor – II Coríntios 4.6 NVT Pois Deus, que disse:
Haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de
Deus na face de Jesus Cristo.
4.Ele fez tudo para a Sua glória – Romanos 11.33-36 NVT Como são grandes as riquezas, a
sabedoria e o conhecimento de Deus! É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos!
Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo?
Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas
vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre! Amém.
5.O seu conhecimento nos deve levar ao temor e à reverencia– Salmos 34.8 Oh! Provai e vede
que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia.
6.As Escrituras dão testemunho de Cristo e apontam para Ele, que exige a nossa fé nele – João
1.18 Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o
revelou.
7.Deus é infinito e por sua vontade, revelou ao homem o que é necessário e suficiente para a
sua salvação – Deuteronômio 29.29 As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus,
porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos
todas as palavras desta lei. Apesar de sermos seres humanos finitos e de Deus ser infinito,
podemos conhecer e compreender Deus como Ele se revelou na Bíblia. Podemos conhecer a
Deus e todos podem saber como se reconciliar com Deus.
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