Formação Cristã - Módulo: Maravilhoso e Bom Deus
Introdução

Deus é Maravilhoso!
Deus é Bom!

Para pensar: O que nos dá base para fazer estas afirmações?
“Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o
conhecem e o têm visto”. Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. Jesus
respondeu: “Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês
durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?
Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não
são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra.
Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim; ou pelo menos
creiam por causa das mesmas obras.” João 14:7-11 NVI

Para pensar:

Como você conheceu Deus?
O que você sabe sobre Deus?

Jesus: Nele está tudo o que se pode conhecer sobre Deus!
“Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e
alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o
mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e
do conhecimento.” Colossenses 2:2-3 NVI
“Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser
por mim.” João 14:6 NVI

Agostinho: “Ah! Como gostaria de te conhecer tal como sou por ti conhecido, ó
conhecedor de mim!”

João Calvino:

A fé não consiste na ignorância, senão no conhecimento; e este
conhecimento há de ser não somente de Deus, senão também de sua divina vontade.”
“Conhecer Cristo para conhecer Deus e conhecer Deus para
saber que sua vontade é que sejamos semelhantes a Cristo.”
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que
foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja
o primogênito entre muitos irmãos.” Romanos 8:28-29 NVI
“Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também
Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a
Deus.” Efésios 5:1-2 NVI
“Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.” 1 Coríntios 11:1 NVI
“Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês,
deixando exemplo, para que sigam os seus passos.” 1 Pedro 2:21 NVI

Tomás à Kempis:

“Devemos imitar a vida de Cristo e seus caminhos para ser verdadeiramente
iluminados e libertados das trevas do nosso coração. Que o mais importante para nós,
portanto, seja refletir sobre a vida de Jesus Cristo.”
Para pensar: É possível, de fato, imitar a vida de Cristo?
O que pode ser imitado?

Próxima aula:

Capítulo 1 - O que você está procurando? (Livro pg. 21 a 44)

Leia para próxima semana:
PAZ E ALEGRIA EM UM AEROPORTO
Craig é uma das pessoas que participaram da experiência de desenvolver um "currículo para
tornar-nos semelhantes a Cristo". Depois de participar de uma aprendizagem em grupo, Craig
começou a notar mudanças significativas em sua vida: em como ele se comportava com sua
família, amigos e colegas de trabalho. Ele é um arquiteto de zoológicos, trabalho que exige
muitas viagens. Certo dia, ele e seu colega executivo estavam retornando da Alemanha para os
Estados Unidos quando ficaram presos no aeroporto de Atlanta e foram informados de que seu
voo sofreria um atraso de várias horas. Várias horas se passaram, e mais algumas, até que
finalmente a companhia avisou que o voo havia sido cancelado. O atraso significava que não
haveria opções de retorno para casa naquela noite, e eles teriam de pernoitar em Atlanta.
O nível de raiva na área de embarque estava chegando ao limite. Todos os passageiros foram
obrigados a esperar em uma longa fila para remarcar seus voos. Craig e seu colega executivo
permaneceram na fila e assistiram a cada passageiro falar rispidamente com a jovem assistente
que tentava ajudá-los. Quando chegou a vez de Craig, ele olhou para a jovem, sorriu e disse:
Prometo que não serei rude com você.
A fisionomia da atendente anuviou-se, e ela retribuiu suavemente: Muito obrigada.
A negociação revelou-se bastante agradável, e Craig conseguiu remarcar seu voo para o dia
seguinte. Conforme os dois executivos caminhavam pelo portão de embarque, Craig sorria,
apesar de seu desapontamento. Seu parceiro de negócios observara o tempo todo. Ele
comentou: Craig, conheço você há muito tempo. Um ano atrás, e você teria ficado furioso o dia
inteiro e certamente teria atacado aquela mulher no guichê.
Craig confessou Sabe de uma coisa? Você está certo. Mas eu mudei. Eu sei quem sou e onde
estou. Sou uma pessoa na qual Cristo habita e vivo no reino de um Deus que me ama e cuida
de mim. Estou frustrado, mas em paz. Iremos para casa amanhã. Não há nada que possamos
fazer. A raiva não ajuda em nada. Espero que possamos aproveitar essa mudança inesperada
de planos.
Seu colega balançou a cabeça, espantado: Não sei o que você anda comendo ou bebendo,
mas está realmente mudado.
Era o que Craig vinha fazendo e pensando no último ano que o fez mudar. Craig seguiu seu
desejo de tornar-se um tipo de pessoa diferente e inscreveu-se em um grupo de treinamento
para transformação. Craig não fez isso sozinho. Seu desejo de fazer que o e treinamento
funcionasse e as mudanças resultantes apenas ocorreram por causa da obra do Espírito Santo.
Não por sua própria força de vontade ou empenho.

