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7 Passos até Deus 

 

Lição 5: A Importância Espiritual da Verdade e da Luz 

 

A convicção geralmente é um sentimento de culpa e desconforto, pois 

Deus lida com as pessoas sobre suas necessidades espirituais. Quando as 

pessoas se sentem desconfortáveis, a reação normal é interromper a busca 

pela verdade espiritual (e procurar um caminho mais amplo). Este seria o 

maior erro de sua uma vida! A próxima lição pode fazer com que o leitor 

se sinta desconfortável, mas é necessário saber, antes de encontrar Deus. 

Grande alegria e paz prevalecerão no final, se você continuar a buscar a 

Deus. Atos 2:37 E, ouvindo eles isto (o evangelho que os conscientizou de 

sua condição espiritual perdida), compungiram-se em seu coração 

(convicção), e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, 

homens irmãos? Observe que eles se sentiram culpados e desconfortáveis, 

mas logo a solução foi encontrada e eles finalmente encontraram alegria. Por 

favor, continue a leitura. 

 A Importância das Verdades Espirituais. 

A ignorância não é uma bênção quando se trata de assuntos espirituais. 

2 Pedro 3:5 Eles voluntariamente ignoram... Oséias 4:6 O meu povo foi 

destruído, porque lhe faltou o conhecimento... Além disso, a maioria das 

pessoas se apegam a primeira coisa que aprenderam espiritualmente e não 

consultam a verdade Bíblica. Nós temos uma tendência de acreditar e aceitar 

a primeira coisa que aprendemos, mesmo que esteja errado. O QUE A 

BÍBLIA DIZ? 

A. Originalmente, Deus criou o homem para amá-lo e assim o homem 

amá-Lo em troca. 

 1 João 4:19 Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. 

B. No entanto, a humanidade se tornou pecadora. 

 Jesus disse em Marcos 7:21-23 Porque do interior do coração 

dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as 

fornicações, os homicídios, Os furtos, a avareza, as maldades, 
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o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a 

loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam 

o homem. 

 Romanos 3:10,23 Como está escrito: Não há um justo, nem um 

sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 

Deus; ...nossas justiças são como trapo da imundícia... (Isaías 

64:6). 

C. A humanidade é pecadora, pois nascemos espiritualmente mortos. 

(Por quê?) 

 Gênesis 1:26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança. O homem era originalmente um 

ser de três partes: corpo, alma e espírito. 

 1 Tessalonicenses 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique 

em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam 

plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Gênesis 2:16-17 E ordenou o Senhor Deus 

ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás 

livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, 

dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás.  

 Adão e Eva comeram da árvore e morreram como Deus os havia 

advertido, mas eles não morreram fisicamente, e sim 

espiritualmente. Mais tarde, os filhos de Adão nasceram seres 

de duas partes, agora estão espiritualmente mortos. Gênesis 5:3 

E Adão viveu cento e trinta anos, e gerou um filho à sua 

semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. 

A morte espiritual foi transferida a toda a humanidade. 

Romanos 5:12 Portanto, como por um homem entrou o pecado 

no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou 

a todos os homens por isso que todos pecaram. Todos nós 

nascemos pecadores. Ilustração: por isso uma criança, por 

natureza, mente, rouba biscoitos, faz coisas pelas costas, luta 

com seus irmãos, é egoísta, etc. Ninguém precisa nos ensinar a 

pecar! Salmos 51:5 Eis que em iniqüidade fui formado, e em 

pecado me concebeu minha mãe. 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/5/23+
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D. O mundo está uma bagunça pecaminosa.  

 1 João 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo 

está no maligno. Jesus disse em João 3:19 ...e os homens 

amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram 

más. Nós devemos reconhecer nossos pecados antes que 

possamos ser salvos. Lucas 19:10 Porque o Filho do homem 

veio buscar e salvar o que se havia perdido. 

E. Jesus diz que a maioria das pessoas vai para o Inferno (mesmo 

dentro do cristianismo).  

 Mateus 7:22-23 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, 

não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não 

expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas 

maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos 

conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade. 

 Mateus 7:13-14 ...larga é a porta, e espaçoso o caminho que 

conduz à perdição (Inferno), e muitos são os que entram por 

ela; E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva 

à vida (Céu), e poucos há que a encontrem. 

 Isaías 5:14 Portanto o inferno grandemente se alargou, e se 

abriu a sua boca desmesuradamente (imensuravelmente)... 

F. Não está tudo bem. 

 Efésios 5:6 Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por 

estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 

 Jesus disse em Mateus 24:4 ...Acautelai-vos, que ninguém vos 

engane; 

 Muitos não vão para o Céu. 1 Coríntios 6:9-10 Não sabeis que 

os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem 

os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 

efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os 

avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 

roubadores herdarão o reino de Deus. Deus ama a humanidade, 

mas Sua justiça não negligenciará o pecado do homem. 

 

G. As pessoas infelizmente estão seguindo seus corações. 
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 As pessoas seguem o que elas acham que está certo. Provérbios 

14:12 Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim 

dele são os caminhos da morte. (Incluindo falsas religiões). 

 Você não pode confiar em seu coração! Jeremias 17:9 

Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; 

quem o conhecerá (confiará)? 1 Coríntios 8:7 ...e a sua 

consciência, sendo fraca, fica contaminada. 1 Timóteo 4:2 Pela 

hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a 

sua própria consciência; Tito 1:15 antes o seu entendimento e 

consciência estão contaminados. 

Ilustração: Muitas vezes as pessoas criam um ‘deus’ na sua própria 
imaginação, violando o Segundo Mandamento; Êxodo 20:3 Não terás 
outros deuses diante de mim. 

R. Precisamos da verdade da Palavra de Deus. 

 Jesus disse em Mateus 6:23 ... Se, portanto, a luz que em ti há 

são trevas, quão grandes serão tais trevas! (Outra razão pela 

qual precisamos da Palavra de Deus). 

Como as pessoas não enxergam a verdade. 

A. Satanás cega as pessoas da verdade. 

 Satanás é real. Jesus o encontrou pessoalmente em Mateus 4:1-

11. 

 2 Coríntios 4:3-4 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o 

deus (Satanás) deste século cegou os entendimentos dos 

incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho 

da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.  

 João 12:40 Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, A 

fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, 

E se convertam, E eu os cure.  

 Jesus chamou Satanás de mentiroso em João 8:44. 

B. Portanto, não é estranho que os ministros de satanás também se 

disfarçam de ministros da justiça. 

 Satanás engana com sua aparência falsa, se disfarça com amor. 

2 Coríntios 11:14-15...porque o próprio Satanás se transfigura 

em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se 
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transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será 

conforme as suas obras. 

 Jesus disse em Mateus 15:14 Deixai-os; são cegos condutores 

de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na 

cova. 

 2 Pedro 2:1 E também houve entre o povo falsos profetas, como 

entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão 

encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que 

os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 

Fique atento! 

 1 Pedro 5:8 Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso 

adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando 

a quem possa tragar; Lembre-se: Não está tudo bem! 

C. A Bíblia fala muito sobre pessoas que, sem saber, foram enganadas 

e frustradas.  

 Efésios 4:18 Entenebrecidos no entendimento, separados da 

vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu 

coração; 

 João 1:5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 

compreenderam.  

 Veja, as pessoas muitas vezes, não querem a verdade, porque 

não querem se arrepender: João 3:19 E a condenação é esta: 

Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas 

do que a luz, porque as suas obras eram más. 

 Romanos 3:11 Não há ninguém que entenda; não há ninguém 

que busque a Deus. 

 Jesus disse que veio, “Para lhes abrires os olhos, e das trevas 

os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus; a fim de 

que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são 

santificados pela fé em mim.” (Atos 26:18). 

 

Deus chega até nós, através de pessoas salvas e cuidadosas. Jesus 

disse: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer... (João 

6:44). 

A próxima lição discutirá como ter certeza de que você 

está indo para o Céu. 


