
 

 
Hoje vamos falar novamente sobre a FÉ, pois 

nós cremos em um Deus vivo! Assim, iniciaremos a 

nossa reunião de GF com uma ilustração (peça para 

alguém do GF contar esta história):  

Um dia, na sala de aula, a professora estava 
explicando a teoria da evolução aos alunos. Ela 

perguntou a um dos estudantes: – Tomás vês a 
árvore lá fora? – Sim, respondeu o menino. A 

professora voltou a perguntar: – Vês a grama? E o 

menino respondeu prontamente: – Sim. Então, a 
professora mandou Tomás sair da sala e lhe disse 

para olhar pra cima e ver se ele enxergava o céu. 

Tomás entrou e disse: – Sim, professora. Eu vi o céu. 
– Vistes a Deus? – Perguntou a professora. O 

menino respondeu que não.  
A professora, olhando para os demais alunos 

da sala, disse: – É disso que eu estou falando! Tomás 

não pode ver a Deus, porque Deus não está ali! 
Podemos concluir então que Deus não existe.  

Nesse momento Pedrinho se levantou e pediu 
permissão à professora para fazer mais algumas 

perguntas a Tomás. – Tomás, vês a grama lá fora? – 

Sim. – Vês as árvores? – Siiiiimmmmm. – Vês o céu? 
– Sim! – Vês o cérebro da professora? – Não – disse 

Tomás. Pedrinho então, dirigindo-se aos seus 

companheiros, disse: – Colegas, de acordo com o 
que aprendemos hoje, concluímos que a professora 

não tem cérebro!  
A história acima é até engraçada, mas hoje 

precisamos falar sobre algo que devemos levar a 

sério. Pois, entre os resultados preliminares do censo 

populacional divulgado recentemente pelo IBGE, um 

número nos chama a atenção: aumentou no Brasil o 
contingente de pessoas que se declaram sem religião. 

Até os anos 70, elas eram menos de 1% da 

população. Nos anos 90 – 5,1% da população se 

declaravam dessa forma. Atualmente, chegam a 

7,3%. O ritmo de crescimento impressiona.  

Em nossos tempos atuais percebemos uma 

preocupação geral a respeito do tema, inclusive, 

foram publicados recentemente dois filmes com o 

título: “Deus não está morto!”, que devemos citar em 

nossa palavra de hoje.  No primeiro filme – “O 

jovem Josh entra para a universidade, ele conhece 
um arrogante professor de filosofia que não acredita 

em Deus. O aluno reafirma sua fé, e é desafiado pelo 

professor a provar a existência de Deus”; 

No segundo filme: “Grace é uma professora 

que, ao responder uma pergunta feita por uma de 
suas alunas, acaba falando sobre Jesus Cristo em 

plena sala de aula. A justiça tenta impedi-la de falar 

sobre o assunto em sala de aula”.  

 

Lembremos que muitas pessoas nos dias de 

Jesus persistiram em negar a Sua divindade, apesar 

dos grandes milagres por ele realizados. Como um 

teste, eles pediram “um sinal do céu” (Lucas 11:16). 

Jesus recusou essa exigência arrogante e insultuosa. 

O real problema daqueles incrédulos não era uma 

falta de evidência (falta de manifestação e milagres 

sobrenaturais), mas a teimosa descrença deles.  

Hoje, igual mencionado em nossa história 

(ilustração), muitas pessoas pedem por alguma 

evidência sobre a existência de Deus, mas é 

importante repetirmos o que Abraão Lincoln disse: 

“Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, 
para a Terra, e ser um ateu; mas não posso conceber 

que ele olhe para os céus e diga que Deus não 

existe”.  

Precisamos nos encorajar e repetir: “A 

existência de Deus é comprovada em tudo que 

vemos! ‘existe um Deus amoroso e Ele trabalha em 

prol daqueles que Nele confia”. (Is. 64:4)  

Entenda definitivamente que sem fé não é 

possível agradar a Deus (Hebreus 11:6). Logo, se 

você quer deixar Deus alegre, mostre ao mundo a sua 

fé através das suas ações! Deus não apenas Se 

revelou no que pode ser observado na natureza, e na 

vida humana, mas Ele se mostrou mais 

especificamente na Bíblia. A Bíblia foi escrita em um 

período de mais de 1.500 anos, por mais de 40 

autores diferentes, em diferentes locais e em 

continentes separados, escrita em 3 línguas 

diferentes, falando sobre questões diversas, em 

diferentes pontos da história. Ainda assim existe uma 

consistência incrível em sua mensagem.  

Pois, a mesma mensagem aparece por toda 

a Bíblia: 1º) Deus criou o mundo em que vivemos e 

nos criou especificamente para termos um 

relacionamento com Ele; 2º) Ele nos ama 

profundamente; 3º) Ele é santo e consequentemente 

não pode ter um relacionamento com pessoas 

pecadoras; 4º) Deus nos deu um caminho para nossos 

pecados serem perdoados; 5º) Ele nos pede para que 

aceitemos o Seu perdão e que tenhamos um 

relacionamento com Ele que durará toda a 

eternidade. 

              
           

 

                 

FÉ EM DEUS! 

“Diz o néscio no seu coração: Não há 

Deus”. 

Salmos 53.1 

Semana 01 à 07 de 

Julho de 2019. 


