
2018 UM ANO PROFÉTICO!     TEMA: INTIMIDADE COM DEUS! 

“...mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas.” Daniel 11:32 

 
Tempo da reunião: 10 minutos de louvor, 30 minutos de palavra e 20 minutos de oração. 

Tema: “Quem é Deus?” 

Texto base: Sl 42:1-2, “Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A 

minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?” 

Quem é Deus pra você? 

Muitas pessoas poderiam dizer; Deus é tudo pra mim, Deus é o meu pai, Deus é tudo de bom, entre outras 

respostas. Se você foi uma dessas pessoas que disse algo desse tipo não se preocupe, no entanto queremos 

estudar juntos mais profundo acerca de quem é Deus. Pro Rei Davi ele fez essa colocação no Sl 42:1-2, 

comparando Deus como o protetor e guardião da vida dele, mas se disséssemos que Deus é só o nosso protetor 

seria pouco demais para expressarmos tudo o que Deus é. 

Quero fazer outra pergunta pra vocês; Você consegue dar 10 qualidades (10 adjetivos) pra Deus baseados na 

Bíblia e sem repetir nenhum? 

Vamos ver o que a Bíblia nos diz: 

 PASTOR, SL 23:1 

 PAI, MT 6:9 

 PROTETOR, SL 91:1-2 

 ETERNO, SL 90:2 

 ALTISSIMO, SL 92:1 

 ONIPOTENTE, SL 91:1 

 PROVEDOR, GN 22:14 

 CONSELHEIRO, IS 9:6 

 CRIADOR, GN 1:1 

 TODO PODEROSO, GN 17:1 

 CURADOR, EX 15:26 

 ONISCIENTE, RM 11:33-36 

 MISERICORDIOSO, EX 20:6, LM 3:22 

 IMULTAVEL, ML 3:6 

 TRABALHADOR, IS 64:4 

E tem muito mais! 

Conclusão: É por isso que precisamos nos dedicar em conhecer pra valer, o nosso Deus. Leia a Bíblia, ore, jejue, 

leia livros que falem de Deus e os seus feitos poderosos, pois esse é o ano de termos intimidade com o nosso 

Deus! 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/11/32+

