
DEUS NÃO BRINCA DE “ESCONDE-ESCONDE” 

 

Introdução 

Há pessoas que pensam que Deus anda se escondendo de todo mundo. 
Há pessoas que o procuram em lugares errados. Há pessoas que pensam 
que ele não existe, mas nunca se deram ao trabalho de procurá-lo. 

Deus nunca se escondeu de ninguém! Ele mesmo escolheu três maneiras 
de ser encontrado por todos nós, de se revelar aos seres humanos. Vamos 
estudar essas três fontes de revelação de Deus! 

 

1. Deus se revela a você por meio da criação 

Salmos 19.1; 104.24; Romanos 1.20. 
 

2. Deus se revela por meio da Bíblia  

O conteúdo do livro revela o conteúdo do seu autor! 
O Salmo 19.7-9 diz o que a Palavra de Deus “é” e o que ela “faz”. 
 
a) O que a Bíblia é e o que ela faz 
 

A Bíblia é A Bíblia faz 

Perfeita Restaura a alma 

Fiel Dá sabedoria aos símplices 

Reta Alegra o coração  

Pura Ilumina os olhos 
Límpida Permanece para sempre 

 
Deus se revela a você a proporção que você estuda a Palavra dele, a 

Bíblia! 
Se você quer conhecer melhor a Deus, precisa estudar a sua Palavra, a 

Bíblia! 
Você conhece a Deus porque ele tem se revelado a você dia a dia pela 

sua Palavra, ou o conhece apenas de “ouvir falar”! 
Não é à toa que a Bíblia é chamada a Palavra de Deus. Nela estão escritas 

as palavras que Deus escolheu para que pudéssemos conhecê-lo. 
 
b) A Bíblia é incomparável  
Enquanto Davi considera o impacto da comunicação escrita de Deus, ele 

é levado a avaliar o valor da Escritura. Ele usa duas ilustrações com o 
propósito de comparação: 

 



• Ouro depurado (Sl 19.10) 
Como rei de Israel, Davi conhecia o valor do ouro. Ele tinha uma grande 

quantidade dele. O poder de um rei – a sua capacidade de governar e de 
mandar fazer coisas era medido, em parte, pela quantidade de ouro que 
havia em seu tesouro. 

 

• Mel...favos (Sl 19.10) 
Davi declara que a Palavra de Deus é mais doce que as comidas mais 

deliciosas. Note que ele não menciona apenas o mel, mas o destilar dos 
favos ou mel fluindo dos favos. Durante um bom tempo, no início de sua 
vida, Davi viveu no deserto e aprendeu a viver da terra. 

 

3. Deus se revela por meio do Senhor Jesus Cristo 

“Quem me vê a mim vê o Pai” (João 14.9). 
Hebreus 1.1-4 

• Nos últimos tempos, Deus tem falado por meio de Jesus.  

• Jesus é o herdeiro de todas as coisas. 

• Jesus também fez o universo. 

• Jesus é a expressão exata de Deus.  

• Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.  

• Jesus purifica todos os pecados.  

• Jesus está assentado à direita da Majestade nas alturas. 

• Jesus é superior aos anjos pois herdou mais excelente nome do que 
eles. 
 

Conclusão 

Por amor, Deus teve a preocupação e o cuidado de se revelar a nós. Ele 
nunca brincou de se esconder.  

Para que pudéssemos conhecê-lo e nos aproximar dele, Deus se revelou: 
1º pela criação: podemos perceber Deus, observando sua criação; 
2ª pela Bíblia: podemos conhecer a Deus estudando a sua Palavra;  
3º por Jesus Cristo: podemos nos aproximar de Deus, sendo salvos por 

Seu Filho. 
Assim como Deus se revelou a nós por meio de Jesus, você pode revelar 

Jesus para um amigo pelo modo como você vive. 
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