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 O Alvo do Homem 

Deus criou o universo e tudo que nele existe, 

inclusive o homem. Tudo pertence a Deus e é 

sustentado pela sua essência, ou poder (Gênesis 

1:1,26-27; Colossenses 1:15-17; Salmos 24:1).  

Deus planejou e executou a obra da criação para 

revelar e comunicar quem Ele é e como Ele é, sua personalidade, seu 

caráter, etc. (Atos 17:24-27; Romanos 1:20).   O alvo de Deus para o 

ser humano é que o homem o CONHEÇA (João 17:3). 
 

Conhecer a Deus não significa apenas conhecê-lo historicamente ou 

superficialmente, antes é um relacionamento íntimo de amor e 

amizade como poderíamos imaginar entre duas pessoas que se amam. 

Por sinal, quando o apóstolo Paulo explica esse relacionamento entre 

Deus e o ser humano em Efésios 5:31-32, ele cita o princípio do 

casamento que Deus estabeleceu entre homem e mulher no livro de 

Gênesis 2:24: “Os dois se tornarão um só.” Tal relacionamento exige 

um profundo conhecimento das emoções, pensamentos, decisões e 

personalidade da outra pessoa. Esta intimidade entre Deus e o homem 

é o que Jesus queria quando em João 17:20-21, logo antes de morrer 

na cruz orou, dizendo: “Deus, que os faça um conosco” Jesus queria 

que Deus e a humanidade se tornassem um. Deus Pai e Deus Filho 

são um (João1:1 e 14:7-11; Hebreus 1:3,8). É isto que Deus quer – 

ser UM com você. 
 

A que nível está o seu conhecimento de Deus? Numa escala de um a 

dez, como você avaliaria a sua intimidade com Deus? 
 

Pouca intimidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muita intimidade 
 

Quando você se torna um filho de Deus (cristão, crente) você está, ou 

deveria estar fazendo uma decisão como a de casamento. Você está 

decidindo entrar num relacionamento íntimo com Deus. Você está se 

entregando a Ele para amá-lo e comunicar-se com Ele, para que os 

dois se tornem um. Você tem esse tipo de relacionamento com Deus? 

UM COM DEUS 
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Se você não tem ainda, você gostaria de ter? Se esta é a sua vontade, 

fale para Deus. Esta oração é uma que Ele promete ouvir. Leia Salmos 

145:18. Como este versículo diz que Deus responderá sua oração? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Intimidade não se desenvolve instantaneamente ou automaticamente. 

Relacionamentos desenvolvem-se progressivamente ao passo que nós 

investimos nossa energia. Ser um cristão é casar-se com o próprio 

Deus. 
 

Num casamento existem muitas fases de ajuste, por 

exemplo: de personalidade, de hábitos, de sexo, etc. 

Existem igualmente vários aspectos de ajuste no 

nosso relacionamento com Deus (Efésios 4:13; 

2Coríntios 7:1). Para o nosso estudo, as áreas em 

que focalizaremos serão as seguintes: união de 

espírito, união de pensamento, união de propósito e união de corpo. 

União de espírito se refere à entrada do Espírito de Deus no ser 

humano. União de pensamento se refere ao aprendizado de como 

Deus pensa e de como nós podemos compartilhar os nossos 

pensamentos e emoções com Ele. União de propósito implica em 

descobrir a vontade de Deus ou o propósito dEle para nós, e 

buscarmos o mesmo. União de corpo fala da entrega do nosso corpo 

físico a Deus para sermos sua presença física na terra. 
 

Exercícios de Retenção e Reflexão: 
1. O maior alvo de sua vida deve ser de 

_________________________. (João 17:3) 

 

2. Deus quer que você seja ___________ com Ele. (João 17:20-23) 
 

3. Crer em Cristo como Senhor e Salvador é o que a Bíblia chama de 

“salvação”. Este acontecimento não é apenas um evento isolado em 

sua vida, mas é um _______________________ que começa pela 

decisão de unir-se a Cristo, e se desenvolve durante toda a vida. 

(Filipenses 1:6 e 2:12-13) 
 

Deus criou a 

humanidade 

para casar-se 

com ela, e você 

faz parte dela. 
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4. O círculo é um símbolo usado para representar o amor porque não 

tem início, nem fim. É por isso que usamos uma aliança como 

símbolo e selo do casamento. Enquanto o amor não deve ter fim como 

a aliança, é necessário que ambas as partes trabalhem muito para 

desenvolver ceras áreas de um relacionamento de amor. Nosso amor 

a Deus tem que ser trabalhado constantemente. Esse estudo tem 

definido quatro áreas do nosso relacionamento com Deus nas quais 

nós precisamos nos esforçar para termos união. Quais são estas áreas? 

Preencha as lacunas: 
 

União de ______________ 

 

 

União de___________ União de ____________ 

  

 

 

 

União de______________ 

 

5. Você já fez a decisão de busca um relacionamento íntimo com 

Deus? ______________ 

 

6. Você acha possível uma pessoa amar a Deus tanto quanto um 

namorado ou namorada, marido ou mulher?           
__________________________________________________________________________________ 

 

7. Ligue com uma linha os termos seguintes (à direita), com as 

definições corretas (à esquerda). 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

    

União de Espírito. Aprender a pensar como Deus. 

União de Pensamento. 

Dar o corpo a Deus, para fazer 

parte do seu corpo na terra, a 

igreja. 

União de Propósito. 
Descobrir o que Deus quer de 

mim e buscar o seu plano. 

União de Corpo. 
A entrada do Espírito de Deus 

em mim. 
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8. Destas quatro áreas de que falamos, qual você acha que precisa 

mais desenvolver em seu relacionamento com Deus? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Tarefa: 

1. Memorize João 17:3. 

2. Memorize as quatro áreas de união com Deus. 

3. Todo dia desta próxima semana, tire um minuto e peça que Deus, 

o criador dos céus e da terra, pai de Jesus Cristo, se revele a você e 

mostre a você como melhor amá-lo. 

 

 

  


