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O homem que não tem o 

Espírito não aceita as coisas 

que vêm do Espírito de Deus, 

pois lhe são loucura; e não é

capaz de entendê-las, 

porque elas são discernidas 

espiritualmente.
1Co 2.14

Delas também falamos, não 

com palavras ensinadas pela 

sabedoria humana, mas com 

palavras ensinadas pelo 

Espírito, interpretando 

verdades espirituais para os    

que são espirituais.
1Co 2.13
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O conhecimento pessoal 

de Deus define com 

clareza que expectativas 

pode-se ter dEle, e que 

expectativas Ele tem de 

Seu povo.

As revelações acerca 

de Deus oferecem a 

oportunidade de se 

relacionar bem e 

agradavelmente com 

Deus.

A – Autoridade

B – Senhor

C – Criador

1º Revelação:

A Identidade de Deus

D - Onisciente

E - Imutável
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(1) Ele tem poder...

Esse poder ele exerceu 

em Cristo, ressuscitando-

o dos mortos e fazendo-

o assentar-se à sua 

direita, nas regiões 

celestiais, Ef 1 .20

muito acima de todo 

governo e autoridade, 

poder e domínio, e de todo 

nome que se possa 

mencionar, não apenas 

nesta era, mas também na 

que há de vir. Ef 1 .21
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e disse: "Louvado seja 

o nome de Deus para 

todo o sempre; a 

sabedoria e o poder a 

ele pertencem.

Dn 2 .20

Ele muda as épocas e as 

estações; destrona reis e 

os estabelece. Dá

sabedoria aos sábios e 

conhecimento aos que 

sabem discernir. 
Dn 2 .21

Revela coisas 

profundas e ocultas; 

conhece o que jaz 

nas trevas, e a luz 

habita com ele.
Dn 2.22
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6 Ele os estabeleceu em seus 

lugares para todo o sempre; 

deu-lhes um decreto que 

jamais mudará... 8 relâmpagos 

e granizo, neve e neblina, 

vendavais que cumprem o que 

ele determina, 
Sl 148

(2) Precisamos viver...

“Sei que podes fazer 

todas as coisas; 

nenhum dos teus 

planos pode ser 

frustrado.
Jó 42.2
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A – Prazeroso

B – Verdadeiro

C – Amoroso

2ª Revelação:

O caráter de Deus

D - Acessível

E - Temível

(1) O Deus te toda alegria

Para o homem não existe 

nada melhor do que 

comer, beber e encontrar 

prazer em seu trabalho. E 

vi que isso também vem 

da mão de Deus.
Ec 2.24
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Ao homem que o agrada, Deus 

dá sabedoria, conhecimento e 

felicidade. Quanto ao pecador, 

Deus o encarrega de ajuntar e 

armazenar riquezas para 

entregá-las a quem o agrada. 

Isso também é inútil, é correr 

atrás do vento. 
Ec 2.26

12 Descobri que não há nada 

melhor para o homem do que 

ser feliz e praticar o bem 

enquanto vive. 13 Descobri 

também que poder comer, 

beber e ser recompensado pelo 

seu trabalho é um presente de 

Deus. Ec 3

Assim, cheguei a esta 

conclusão: Deus fez 

os homens justos, 

mas eles foram em 

busca de muitas 

intrigas. Ec 7.29
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(2) Precisamos desfrutar do Senhor

A – Capacitador

B – Pactuador

C – Libertador

3ª Revelação:

Como Deus se relaciona

D - Conselheiro

E - Retribuidor

Conclusão
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Provem, e 

vejam como o 

SENHOR é bom
Sl 34.8


