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INTRODUÇÃO

“A incrível geração de fotos 
sorridentes e travesseiros 

encharcados”



A compreensão correta acerca de 
quem é Deus deve nos conduzir a um 
melhor entendimento de quem somos 

e de como cultivar com Ele uma 
relação genuína e transformadora.



3 compreensões acerca de 
quem é Deus e como se dá 

nossa relação com Ele.



PRIMEIRA COMPREENSÃO

Deus é aquele que nos 
CRIOU



Tu criaste o íntimo do 
meu ser e me teceste no 

ventre de minha mãe.
Salmos 139:13



Eu te louvo porque me fizeste 
de modo especial e admirável. Tuas 

obras são maravilhosas! Disso 
tenho plena certeza.

Salmos 139:14



Meus ossos não estavam escondidos 
de ti quando em secreto fui 

formado e entretecido como nas 
profundezas da terra.

Salmos 139:15



Eu te louvo porque me fizeste 
de modo especial e 

admirável. Tuas obras são 
maravilhosas! Disso tenho plena 

certeza.
Salmos 139:14



Os teus olhos viram o meu embrião; 
todos os dias determinados para mim 
foram escritos no teu livro antes de 

qualquer deles existir.
Salmos 139:16



Quem ou o que 
define quem você é?



Então perguntou a Jessé: "Estes são todos os filhos 
que você tem? " Jessé respondeu: "Ainda tenho o 

caçula, mas ele está cuidando das ovelhas".
Samuel disse: "Traga-o aqui; ... Então Jessé mandou 
chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e 
boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: "É 

este! Levante-se e unja-o".
1 Samuel 16:11,12



Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi 
falando com os soldados, ficou muito irritado com 
ele e perguntou: "Por que você veio até aqui? Com 
quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto?
Sei que você é presunçoso e como seu 
coração é mau; você veio só para ver a 

batalha".
1 Samuel 17:28



Davi disse a Saul: “...teu servo irá e lutará com 
ele".

Respondeu Saul: "Você não tem 
condições de lutar contra este 

filisteu; você é apenas um rapaz, e 
ele é um guerreiro desde a mocidade".

1 Samuel 17:32,33



Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha 
se aproximando de Davi.

Olhou para Davi com desprezo, viu que era 
só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez 

pouco caso dele.
E disse a Davi: "Por acaso sou um cão para que você venha 
contra mim com pedaços de pau? " E o filisteu amaldiçoou 

Davi invocando seus deuses,
1 Samuel 17:41-43



Eu te louvo porque me fizeste 
de modo especial e 

admirável. Tuas obras são 
maravilhosas! Disso tenho plena 

certeza.
Salmos 139:14



SEGUNDA COMPREENSÃO

Deus é aquele que nos 
CONHECE



Senhor, tu me sondas
e me conheces.

Salmos 139:1



Sabes quando me sento e quando 
me levanto; de longe percebes os 

meus pensamentos.
Salmos 139:2

AÇÕES



Sabes muito bem quando 
trabalho e quando descanso; 
todos os meus caminhos te são bem 

conhecidos.
Salmos 139:3



Sabes quando me sento e quando me 
levanto; de longe percebes os 

meus pensamentos.
Salmos 139:2

PENSAMENTOS



Antes mesmo que a 
palavra me chegue à 

língua, tu já a conheces
inteiramente, Senhor.

Salmos 139:4



Sabes muito bem quando trabalho e quando 
descanso; todos os meus caminhos 

te são bem conhecidos.
Salmos 139:3

INTENÇÕES



O Senhor, contudo, disse a Samuel: "Não 
considere a sua aparência nem sua altura, 
pois eu o rejeitei. O Senhor não vê 
como o homem: o homem vê a 
aparência, mas o Senhor vê o 

coração".
1 Samuel 16:7



Tu, porém, me conheces, Senhor; tu 
me vês e provas a minha atitude 
para contigo. Arranca os ímpios como 

a ovelhas destinadas ao matadouro! 
Reserva-os para o dia da matança! 

Jeremias 12:3



"Eu sou o Senhor que sonda o 
coração e examina a mente, para 

recompensar a cada um de acordo 
com a sua conduta, de acordo 

com as suas obras. "
Jeremias 17:10



TERCEIRA COMPREENSÃO

Deus é aquele CUIDA 
de nós



Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? 
Para onde poderia fugir da tua presença?

Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha 
cama na sepultura, também lá estás.

Salmos 139:7,8

PRESENÇA



"Sou eu apenas um Deus de perto", pergunta o 
Senhor, "e não também um Deus de longe? 

Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? 
", pergunta o Senhor. "Não sou eu aquele que 
enche os céus e a terra? ", pergunta o Senhor.

Jeremias 23:23,24



Tu me cercas, por trás e pela 
frente, e pões a tua mão sobre 

mim.
Salmos 139:5

PROTEÇÃO



Se eu subir com as asas da alvorada e 
morar na extremidade do mar,

mesmo ali a tua mão direita me 
guiará e me susterá.

Salmos 139:9,10
DIREÇÃO



Se eu subir com as asas da alvorada e 
morar na extremidade do mar,

mesmo ali a tua mão direita me guiará 
e me susterá.

Salmos 139:9,10
SUSTENTO



O Senhor que me livrou das 
garras do leão e das garras do urso me 
livrará das mãos desse filisteu". Diante 

disso Saul disse a Davi: "Vá, e que o 
Senhor esteja com você".

1 Samuel 17:37



Não se vendem dois pardais por uma 
moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão 

sem o consentimento do Pai de vocês.
Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos 

contados.
Portanto, não tenham medo; vocês valem 

mais do que muitos pardais!
Mateus 10:29-31



CONCLUSÃO

A compreensão correta acerca de 
quem é Deus deve nos conduzir a um 
melhor entendimento de quem somos 

e de como cultivar com Ele uma 
relação genuína e transformadora.



Reconhecimento
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. 
Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena 
certeza.
Salmos 139:14

Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó 
Deus! Como é grande a soma deles!
Salmos 139:17



Admiração
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. 
Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena 
certeza.
Salmos 139:14

Tal conhecimento é maravilhoso demais e está 
além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir.
Salmos 139:6



Gratidão
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial 
e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso 
tenho plena certeza.
Salmos 139:14



Contrição
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
prova-me, e conhece as minhas inquietações.
Vê se em minha conduta algo que te 
ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.

Salmos 139:23,24



Sujeição

Vê se em minha conduta algo que te ofende, e 
dirige-me pelo caminho eterno.

Salmos 139:24


