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Como Deus se mostra às 
pessoas?
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São João 1, 18

Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi 
quem o revelou.

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.). 

7 Por que teve Deus de Se revelar, para sabermos como Ele é?

O ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como 
Deus é realmente. Portanto, como Deus gosta de ser conhecido, 
revelou-Se. [50-53, 68-69]

Deus teve de Se revelar a nós. Ele fê-lo por amor. Tal como, no amor 
humano, só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela 
nos abre o seu coração, também só conhecemos os mais íntimos 
pensamentos de Deus porque Ele, eterno e misterioso, Se abriu a nós 
por amor. Desde a Criação, passando pelos patriarcas e pelos profetas, 
até à definitiva Revelação no Seu Filho Jesus Cristo, Deus comunicou 
continuamente com a humanidade. Em Jesus, Ele verteu-nos o coração e 
tornou-nos claro o Seu Ser mais íntimo. 

Meu Senhor e meu Deus!
Você é a vida por trás de tudo que vive. Mostre-se!
Torne-se conhecido para que nos alegremos contigo e te 
louvemos sem fim.
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. O que a revelação de Deus tem a ver com uma história de amor?
 
2. O que as pessoas aprenderam sobre Deus através dos profetas?

3. Que conhecimento de Deus temos através de Jesus?

4. O que você pode saber sobre Deus quando olha para sua própria 
    vida?

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.

Leia, hoje à noite, o que está escrito em 1João 2, 3-6 sobre "o verdadeiro 
conhecimento de Deus". Como você sabe que está perto de Deus ou, 
infelizmente, bem longe dele? Compartilhe o que descobriu na próxima 
reunião.

Você aceita esse desafio?
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CONTEMPLE São João 1, 18

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.). 

7 Por que teve Deus de Se revelar, para sabermos como Ele é?

Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi 
quem o revelou.

Meu Senhor e meu Deus!
Você é a vida por trás de tudo que vive. Mostre-se!
Torne-se conhecido para que nos alegremos contigo e te 
louvemos sem fim.
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. O que a revelação de Deus tem a ver com uma história de amor?
 
2. O que as pessoas aprenderam sobre Deus através dos profetas?

3. Que conhecimento de Deus temos através de Jesus?

4. O que você pode saber sobre Deus quando olha para sua própria 
    vida?

Leia, hoje à noite, o que está escrito em 1João 2, 3-6 sobre "o verdadeiro 
conhecimento de Deus". Como você sabe que está perto de Deus ou, 
infelizmente, bem longe dele? Compartilhe o que descobriu na próxima 
reunião.

Você aceita esse desafio?

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.

Como Deus se mostra às 
pessoas?

O ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como 
Deus é realmente. Portanto, como Deus gosta de ser conhecido, 
revelou-Se. [50-53, 68-69]

Deus teve de Se revelar a nós. Ele fê-lo por amor. Tal como, no amor 
humano, só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela 
nos abre o seu coração, também só conhecemos os mais íntimos 
pensamentos de Deus porque Ele, eterno e misterioso, Se abriu a nós 
por amor. Desde a Criação, passando pelos patriarcas e pelos profetas, 
até à definitiva Revelação no Seu Filho Jesus Cristo, Deus comunicou 
continuamente com a humanidade. Em Jesus, Ele verteu-nos o coração e 
tornou-nos claro o Seu Ser mais íntimo. 


