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O que nós conhecemos 
sobre Deus?

Guia de Estudo
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Romanos 1, 20

Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu 
sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por 
suas obras; de modo que não se podem escusar.

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

4 Podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão?

Sim, a razão humana pode, seguramente, descobrir Deus. [31-36, 44-47]

O mundo não pode ter origem nem fim em si mesmo. Em tudo o que 
existe está mais do que aquilo que se vê. A ordem, a beleza e o desen-
volvimento do mundo apontam para fora de si mesmos e remetem para 
Deus. Cada pessoa humana está aberta ao Verdadeiro, ao Bom e ao Belo. 
Ela escuta, dentro de si, a voz da consciência, que a impele para o bem e 
a adverte do mal. Quem segue esta pista encontra Deus.

Meu Senhor e meu Deus!
Eu sei tão pouco sobre você. Às vezes eu penso que você 
está muito distante de mim. Venha até mim, em meu 
coração e na minha mente, para que aumente a minha 
confiança e eu aprenda mais sobre ti. 
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. Você já sentiu a existência de Deus?

2. Como você sabe se uma pessoa está aberta para aquilo que é 
    verdadeiro, bom e belo?

3. Como você pode reconhecer Deus com sua razão?

4. Você concorda com a seguinte frase: "nada vem do nada"?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Pergunte a uma pessoa ao seu redor como ela reconheceu Deus na vida 
dela e compartilhe o que você ouviu na próxima reunião com o seu 
grupo de estudo.

Você aceita esse desafio?
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