
ESTUDO  BÍBLICO 

 



O caráter do Pai, o Deus único da Bíblia,  
é o mesmo caráter herdado pelo Seu Filho único, 

exaltado - feito Senhor e Cristo pelo Pai. 
Esse caráter de amor é revelado nas páginas das 
Escrituras Sagradas, pela misericórdia e justiça.  

Tudo isso de forma clara e transparente. 
Então, o que há de misterioso em Deus? 



1. O que foi ocultado aos olhos dos pecadores,  
como um mistério, desde a primeira geração? 

Ainda existe esse “mistério”? 



O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, 
e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos  

seus santos; Aos quais Deus quis fazer conhecer  
quais são as riquezas da glória deste mistério entre  
os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória; 

 
Colossenses 1:26,27 



2. Que revelação foi dada a um rei pagão sobre o  
caráter de Deus? É Deus de revelação ou ocultista? 



Respondeu o rei a Daniel, e disse: 
Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, 
e o Senhor dos reis e revelador de mistérios,  

pois pudeste revelar este mistério. 
 

Daniel 2:47 



3. Quais revelações de grande relevância está  
acessível nas Escrituras Sagradas? 



Porque as suas coisas invisíveis,  
desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,  

como a sua divindade, se entendem,  
e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,  

para que eles fiquem inescusáveis. 
 

Romanos 1:20 



4. O que consiste esse “mistério”; para quem  
ele continua sendo um mistério? 

E para quem esse “mistério” é revelado? 



Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, 
a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória; 

A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu;  
porque, se a conhecessem,  

nunca crucificariam ao Senhor da glória. 
 

1 Coríntios 2:7,8 



Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: 
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos,  
e as revelaste aos pequeninos. 

 
Mateus 11:25 



5. Por que os simples e humildes, no espírito de Cristo,  
são os verdadeiros sábios? 



Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo  
para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas  

fracas deste mundo para confundir as fortes; 
 

Ninguém se engane a si mesmo.  
Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo,  

faça-se louco para ser sábio. 
 

1 Coríntios 1:27 e 3:18 



Onde está o sábio? Onde está o escriba? 
Onde está o inquiridor deste século? 
Porventura não tornou Deus louca  

a sabedoria deste mundo? 
 

1 Coríntios 1:20 



Porquanto, tendo conhecido a Deus,  
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,  

antes em seus discursos se desvaneceram,  
e o seu coração insensato se obscureceu. 

Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 
 

Romanos 1:21,22 



6. A sabedoria, na verdade revelada, continua sendo 
um mistério para os ímpios. Mas, no espírito de Cristo,  

o que se tornam os verdadeiros servos de Cristo? 



Que os homens nos considerem 
como ministros de Cristo, 

e despenseiros dos mistérios de Deus. 
 

1 Coríntios 4:1 



7. Existem mistérios para os que estão em  
Cristo Jesus? 



E ele disse-lhes: A vós vos é dado 
saber os mistérios do reino de Deus, 

mas aos que estão de fora  
todas estas coisas se dizem por parábolas. 

 
Marcos 4:11 



8. Por meio de quem os mistérios são revelados? 
Por meio de que são compreendidos? 



Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, 
que para convosco me foi dada; 

Como me foi este mistério manifestado pela revelação,  
como antes um pouco vos escrevi; 

Por isso, quando ledes, podeis perceber  
a minha compreensão do mistério de Cristo, 



O qual noutros séculos  
não foi manifestado aos filhos dos homens,  

como agora tem sido revelado pelo Espírito  
aos seus santos apóstolos e profetas; 

 
Efésios 3:2-5 



9. Segundo o apóstolo Paulo, a sua pregação era  
o resultado do conhecimento de quê? 



Ora, àquele que é poderoso para 
vos confirmar segundo o meu evangelho 

e a pregação de Jesus Cristo, 
conforme a revelação do mistério  

que desde tempos eternos esteve oculto. 
 

Romanos 16:25 



10. O centro da pregação de Paulo era Cristo,  
em quem compreendeu os mistérios de Deus. 
Por que em Cristo os mistérios são revelados? 



Mas para os que são chamados, 
tanto judeus como gregos, 

lhes pregamos a Cristo, 
poder de Deus,  

e sabedoria de Deus. 
 

1 Coríntios 1:24 



Aos quais Deus quis fazer conhecer  
quais são as riquezas da glória  
deste mistério entre os gentios,  

que é Cristo em vós, esperança da glória. 
 

Colossenses 1:27 



11. A grande sabedoria contida na Palavra de Deus; 
a chave para compreender toda sã doutrina, 

estava em quê ou em quem? 



Orando também juntamente por nós, 
para que Deus nos abra a porta da palavra, 

a fim de falarmos do mistério de Cristo, 
pelo qual estou também preso; 

 
Colossenses 4:3 



12. O que o mistério da fé, depois da compreensão 
de Cristo, faz na mente do homem? 



Guardando 
o mistério da fé  

numa consciência pura. 
 

1 Timóteo 3:9 



13. Qual a grande alegria do pregador? 



E por mim; 
para que me seja dada, 
no abrir da minha boca, 

a palavra com confiança, 
para fazer notório o mistério do evangelho. 

 
Efésios 6:19 



14. É possível conhecer o maior de todos os mistérios 
nas pessoas de Deus, o Pai, e Cristo, ou é impossível 

conhecer Deus e Cristo como ensinam muitos? 



Para que os seus corações sejam consolados,  
e estejam unidos em amor,  

e enriquecidos da plenitude da inteligência,  
para conhecimento do mistério de Deus e Pai,  
e de Cristo, em quem estão escondidos todos 

os tesouros da sabedoria e da ciência. 
 

Colossenses 2:2,3 



15. Que conhecimento habilita o homem para  
a vida eterna? 



E a vida eterna é esta: 
que te conheçam, a ti só, 

por único Deus verdadeiro, 
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

 
João 17:3 
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