DEUS É REAL

Abril
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Este mês estaremos entrando numa nova série de estudos: “God talk” (conversa com Deus) será uma conversa
diferente daquelas que estamos acostumados a ter, mas será muito boa. Estar concentrado e fazer anotações
sobre ela é primordial para entender bem as mensagens. Sei que é difícil, mas vai ser bom, acredite em mim.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você acredita que foi Deus quem criou tudo que existe?
2. Você já se sentiu embaraçado por não saber responder algo sobre Deus?
TEXTO: Gênesis 1:1
INTRODUÇÃO:
• Muito tempo atrás enquanto estava mais ou menos no ensino médio, eu estava conversando com um amigo
sobre Deus, e ele me fez uma pergunta que eu não soube responder.
• Então eu corri peguei minha bíblia para responde-lo. Eu folheava as páginas esperando que Deus me desse
a resposta de repente, mas nada.
• Já esteve em uma situação parecida? Uma pergunta que um dia seu amigo ou seu professor, te fez, mas
você não soube responder?
• Hoje quero pensar profundamente em uma grande questão: Deus é mesmo real?
• O Deus que eu canto sobre, que eu penso e sirvo é mesmo real?
• Esse será nosso foco principal hoje.
• Quero ser bem sincero durante essa série. Queremos fortalecer a sua fé a respeito de Jesus/Deus a ponto
de você espalhar a verdade, que aprenderá, para todos.
O argumento da criação
• A conversa de hoje vai se concentrar em torno de um ponto, que pode ser chamado de "argumento de
criação". Aqui está o que o argumento da criação diz:
Tudo tem que vir de algo
• Tudo tem que vir de alguma coisa. Tudo o que vemos, tocamos, cheiramos e ouvimos tem que vir de algo.
• Então, vamos pensar em uma fogueira como um exemplo. Vemos uma fogueira porque a madeira veio de
uma floresta e o fósforo de uma fábrica. Nós podemos sentir o cheiro da fogueira porque a madeira está
sendo queimada. Não tocamos nela por que sabemos que a queima causa calor. E ouvimos a madeira da
fogueira estourando e queimando. A fogueira está lá porque veio de outra coisa. Faz sentido? Agora vamos
aplicar à nossa fé.
• Quando vamos a igreja, lemos em Gênesis 1:1, o primeiro verso de toda a bíblia que diz: No princípio criou
Deus, os céus e a Terra.

•

Mas quando vamos à escola, ouvimos nossos professores de ciências nos dizerem que no início era o ... o
que? “Big Bang”. Sim, o Big Bang. Então, o que fazemos?! Acreditamos em nosso professor de ciências,
ou acreditamos na Bíblia? Quem está certo? Talvez uma história ajude.

•

Sabemos que a maioria dos meninos gostam de brincar com bombinhas, eu não era diferente na minha
infância, não só brindava como também aprendi a fazer algumas.
Cada vez mais queria uma explosão mais forte e mais alta. Algo que aprendi claramente foi que o que
importa realmente, é o conteúdo da bomba.
Quanto mais forte seu material mais alto e maior será sua explosão e destruição.

•
•
•

Eles falam do Big Bang, como algo que criou o mundo e dão várias explicações. Mas o que nunca falam é
de como esse Big Bang surgiu, o que era antes dele? Qual era o conteúdo dele?

•

Eles podem dizer que a explosão veio de átomos e partículas que se mesclam, se conectam e colidem uns
com os outros, mas isso ainda não responde de onde os átomos vieram. O que eles nos deixam são coisas
que podemos ver, ouvir, cheirar e tocar, que não têm explicação para sua origem. Isso não é bom o
suficiente.

•

Você sabe o que a Bíblia diz? "No princípio, criou Deus ..." Não há confusão sobre como tudo apareceu, de
onde eles vieram e qual o propósito deles. Tudo veio de um Ser amoroso, criativo e inteligente que
intencionalmente criou o mundo.

CONCLUSÃO
• A única forma de realmente se haver uma explosão que venha a gerar algo, é se tiver Deus. Ele é o criador
e material que gera todas as coisas.
• Agora, algum garoto inteligente diz então: "Bem, então, quem criou Deus?" Se tudo deve ser criado, então,
o que ou quem criou Deus? Essa é uma pergunta muito boa. Aqui está a resposta: Deus não pode ser
criado. Se Ele fosse, Ele não seria mais Deus porque alguém ou algo seria maior do que Ele. Mas isso vai
contra a própria definição de Deus, que diz que Ele é infinito, eterno; Ele não tem começo e não tem fim, e
por isso, Ele pode criar coisas sem nada.
• Isso é chamado de ARGUMENTO DE CRIAÇÃO, e eu sei que foi muita informação. Mas você ainda está
comigo? Nós não recebemos o grande estrondo sem antes ter material, e esse material precisa vir de algum
lugar. A melhor resposta para isso não é um lugar, mas uma pessoa, Deus, que criou o mundo como diz
em nossas Bíblias.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito.”
(João 1:3)

