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A NECESSIDADE DO HOMEM E AS INTENÇÕES  

FUTURAS DE DEUS  

 
Visão Geral: 

 

O homem em sua condição de pecador não tem esperança sem Deus. As gloriosas e compassivas 

intenções de Deus para o homem “enfermo” inclui perdão de pecados, restauração de 

relacionamento entre o homem e Deus e restauração da criação “caída”. Ele tem feito uma provisão 

perfeita para nossa redenção e tem prometido um futuro maravilhoso na volta de Jesus.  

 

Idéias Centrais: 

 

1. O pecado tem quebrado o relacionamento entre o homem e Deus, e o homem e a 

criação. 

2. O homem pecador não tem esperança e anda em direção à ira de Deus. 

3. Através da morte de Jesus o homem pode ser perdoado, e um caminho é aberto para 

restaurar o relacionamento do homem com Deus e a criação. 

4. Deus promete uma completa renovação de todas as coisas no futuro – na segunda 

vinda de Jesus. 

5. Devemos participar na restauração do que tem sido quebrado e proclamar estas boas 

novas até a vinda de Jesus. 

 

Resultados: 

 

1. Agora: 

  a. Compreender e expressar as idéias centrais desta lição em suas próprias palavras. 

 

  b. Planejar e levar a cabo um novo passo em resposta à idéia central desta lição para 

participar na restauração do que tem sido destruído pela desobediência/pecado do homem. 

 

 

2. Depois: 

  a. Reconhecer que é o plano de Deus para o homem participar com Ele na 

restauração da relação destruída entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, e entre o 

homem e a criação até a Sua volta. 

 

  b. Trabalhar como líderes para comunicar as intenções de Deus para reconciliar tudo 

o que foi destruído nos relacionamentos, e de uma forma ativa participar com Deus neste propósito 

até a volta de Cristo. 
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A NECESSIDADE DO HOMEM E AS INTENÇÕES 

FUTURAS DE DEUS  
 

Guia do Participante  

 
I. Revisão 

 

 

 

 

 

 

 

II. Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Versículo Chave: Romanos 1:21 

 

 A. O que mudou a avaliação de Deus de “muito bom” (Gn 1:31) para sua tristeza sobre 

o ser humano (Gn 6:6)? 

 

 

 

 

 

 B. Qual das duas avaliações você acha que reflete a condição do homem hoje? 

 

 

 

 

 

IV. O que estas passagens dizem sobre a condição do homem sem Deus? 

 

 Gênesis 6:5 

 

 

 Romanos 3:23 

 

 

 Efésios 2:1 

 

 

 Romanos 2:5 
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V. Qual é a atitude de Deus quanto ao homem caído? 

 

 João 3:17 

 

 

 

 

 Filipenses 2:5-11 

 

 

 

 

 

 

VI. Quais são as intenções de Deus para o futuro? 

 

 Isaías 11:4-9 

 

 

 Isaías 61: 1-4 

 

 

 João 14:1-4 

 

 

 Romanos 8:21 

 

 

 Apocalipses 21:1-4 

 

 

 Mateus 19:28 

 

 

 

 

VII. Idéia Chave para Reforço 
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VIII. Aplicação 

 

 A. Reflexão Pessoal 

 Que “condição caída” você pode ver ao seu redor e sua comunidade? 

 

 

 

 

 

 Quão bem nós, como indivíduos e como igrejas, compartilhamos as boas novas das 

intenções de Deus para o futuro com aqueles que estão sofrendo em nossa 

comunidade? 

 

 

 

 

 

 Como você poderia representar as intenções de Deus para o futuro com estas 

pessoas? 

 

 

 

 

 

 Que relevância tem essas boas novas para aqueles que estão sofrendo agora? 

 

 

 

 

 

B. Compromisso e Plano – Fazer um plano específico de ação para ajudar alguém em sua 

comunidade em uma destas áreas para ver as intenções de Deus para o futuro, servindo-os. 

 

 Novo 

 Realístico 

 Específico (O que, Quem, Quando, Onde) 

 Compartilhado 

 

 

 

Faça um círculo 

 

Sabedoria 

 

Física 

 

Espiritual 

 

Social 

 

O que: 

         

Quem: 

 

Quando: 

 

Onde:                      
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A NECESSIDADE DO HOMEM E AS INTENÇÕES 

FUTURAS DE DEUS  
 

Narrativa 
 

O estado caído do homem 

 

Que exemplo da caída do homem você tem visto, ouvido, ou encontrado esta semana? Que 

problemas físicos você tem visto? Que enfermidade, morte ou pobreza? Que problemas espirituais 

você tem encontrado? Que mal, idolatria, ou corrupção? Que problemas sociais você tem notado? 

Que relacionamentos pessoais quebrados? Que injustiças sociais? O que mais? As evidências da 

caída estão por todos os lados! Quando lemos o jornal, assistimos a televisão, ou olhamos para  o 

que está acontecendo ao nosso redor, vemos muitas vezes, muitos exemplos da caída. 

 

Romanos 1:21 nos ajuda a entender a caída da raça humana: 

 

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

seu raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. 

 

Esta passagem nos dá uma imagem muito clara do povo caído. Esta é uma visão muito diferente do 

que vemos em Gênesis 1:31, quando Deus olhou para Sua criação e disse que estava muito boa. 

Mas depois de alguns capítulos, em Gênesis 6:6, a Bíblia nos conta que Deus se entristeceu com o 

fato de que nos tinha feito! O que mudou a avaliação de Deus? Foi a desobediência – a raça humana 

não estava vivendo como Deus tinha planejado. 

 

Isto é verdade – e não somente em Gênesis. Por toda a Bíblia, o povo da Criação de Deus tinha se 

rebelado contra Seus caminhos. Se somos honestos conosco mesmos, sabemos que esta é a 

condição do nosso mundo hoje. Nós somos desobedientes. Nós não vivemos do jeito que Deus 

planejou e nos chamou para que vivêssemos. 

 

A condição do homem sem Deus é fria. Nós vemos isto quando olhamos ao nosso redor ou lemos as 

notícias – e as Escrituras confirmam. Gênesis 6:5 nos diz que todas as inclinações do coração do 

homem são más. Romanos 3:23 nos relembra que todos de nós temos pecado e estamos destituídos 

da vontade de Deus. Efésios 2:1 nos diz que estávamos mortos – sem esperança devido aos nossos 

pecados sem Deus. E por fim, Romanos 2:5 nos diz que, sem a intervenção de Deus, estaríamos 

indo em direção à Sua ira. 

 

Quando ensinamos esta lição, olhamos para estas passagens bíblicas e então perguntamos aos 

participantes para dividirem-se em grupos pequenos. Cada um dos grupos pequenos pegam um 

pedaço de papel, e fazem um desenho na segunda metade representando a condição do homem sem 

Deus. Nós os incentivamos para que pensem de uma forma criativa. Devemos compreender bem a 

natureza caída do homem. Como você ilustraria a condição caída do homem sem Deus? 

 

Sim, a condição da raça humana sem Deus é desesperadamente caída – mas Deus não quer que 

continuemos caídos. Em João 3:17, aprendemos que Jesus veio para salvar, não para condenar as 

pessoas caídas. Filipenses 2:5-11 nos relembra que Cristo era um servo disposto a esvaziar-se de Si 

mesmo e veio para morrer em favor do povo caído. Nosso Deus é tremendo. Ele tem um plano para 

redimir nosso estado caído. Estas são definitivamente boas novas para toda a raça humana. 
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 As Intenções de Deus para o Futuro 
 

As Escrituras também afirmam que Deus tem planos maravilhosos para o futuro. Em Isaías 11:4-9, 

há uma visão de paz e abundância. Em Isaías 61:1-4, aprendemos que vamos participar na 

restauração da criação. Em João 14:1-4, vemos que Jesus foi preparar um lugar para nós. Romanos 

8:21 nos garante que toda a criação será libertada da atadura que ocorreu na Caída. Em Apocalipses 

21:1-4, lemos sobre um futuro lindo – sem morte, sem lágrimas, e sem dor. E por fim, Mateus 19:28 

nos diz que Jesus voltará como Rei. Deus tem um plano para o futuro, e é melhor do que 

poderíamos imaginar! 

 

Quando ensinamos esta lição, depois de ter olhado todas estas passagens, pedimos aos participantes 

para que voltem aos seus grupos pequenos para ilustrar o que eles tem visto na Palavra quanto ao 

plano de Deus para o futuro. Voltando para o papel com o primeiro desenho, na metade superior do 

papel, os participantes desenham uma outra ilustração para representar o que estes versículos dizem 

sobre as intenções de Deus para o futuro. O que você desenharia? Muitos grupos tem produzido 

ilustrações embaraçadas para expressar as intenções de Deus para o futuro. Uma simples ilustração 

para oval tri-dimensional, contendo estas palavras que descrevem o plano de Deus para o futuro – 

Ausência de morte, Paz, Abundância, e Deus vivendo conosco. 

 

Estas ilustrações completadas enfatizam o impressionante contraste entre a condição caída do 

homem sem Deus e as maravilhosas intenções de Deus para o futuro. Em nossa condição caída, 

cada inclinação do coração do homem é má, todos pecaram e estão destituídos da vontade de Deus. 

O homem, sem Deus, não tem esperança. De fato, o homem sem arrependimento anda em direção à 

ira de Deus. 

 

Mas...Deus enviou Jesus para salvar-nos, não para condenar-nos. Haverá paz e abundância. Nós 

participaremos na restauração de tudo que está caído. Jesus está preparando um lugar para nós. Toda 

a criação um dia será completamente libertada de sua caída. Deus não somente ama ao povo que Ele 

criou, mas Suas intenções futuras incluem a cura de toda a criação. Sua criação agora-caída, um dia 

será totalmente libertada de sua atadura, e Romanos 8:19-20 nos diz que esta libertação estará unida 

a “liberdade gloriosa” dos filhos de Deus. Não haverá mais morte, dor ou lágrimas. Jesus voltará 

como o Rei dos Reis! As nações verão, e obedecerão, e desfrutarão as bênçãos da glória de Deus. 

Apocalipses 21:24 nos diz que “as nações caminharão pela luz, e os reis da terra trarão seu 

esplendor a ele.” A agenda de Deus abrange a cura completa do povo caído e criação caída, 

incluindo as nações! 

 

Estas são boas novas? Sim, são maravilhosas novas! Mas o que fazemos com estas boas novas é 

extrema importância. Podemos viver debaixo de uma nuvem negra de destruição e esperar pela 

libertação futura – ou podemos participar da visão de Deus para o futuro. 

 

Aqui vai uma estória para ilustrar o que isto significa. Alguns anos atrás, Bob Moffit estava 

visitando Lima, Peru. Lá ele conheceu um jovem chamado Rudy. Rudy tinha acabado de se 

converter, e sua vida tinha sido radicalmente transformada. Rudy era um rapaz de classe média que 

tinha compaixão pelos pobres, e queria desesperadamente compartilhar estas boas novas do 

evangelho com eles. 

 

Ele então, decidiu fazer algo e um dia entrou em um ônibus e foi até as favelas da fronteira de Lima, 

com o bolso carregado de panfletos. Ao descer do ônibus ele foi até o primeiro jovem que ele viu. 

Rudy disse, “Olá, meu nome é Rudy. Qual é o seu nome? Ao que o rapaz lhe respondeu, “Eu sou 

Juan.” Rudy lhe perguntou, “O que você faz aqui?” Juan lhe respondeu: “Estou desempregado. Não 

tenho trabalho. Tenho fome. E tenho um monte de problemas.” Rudy pegou um panfleto do seu 

bolso e disse, “Tome isto! Este panfleto lhe dirá sobre a solução para seus problemas.” O rapaz lhe 
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disse, “Eu não preciso os seus panfletos. Eu sei do que se trata: Fala sobre Jesus. Eu não preciso do 

teu Jesus!” Rudy lhe contestou, “Mas Jesus pode resolver os teus problemas! Ele quer que você 

esteja com Ele por toda a eternidade.” Juan lhe disse, “Eu preciso de pão agora.” Rudy disse a Juan, 

“Jesus é o pão da vida! Leia este panfleto. Ele realmente te ajudará.” Por fim, Juan disse, “Eu vou te 

mostrar o que eu penso do teu Jesus.” Ele pegou o tratado, rasgou-o em pedaços pequenos, e 

colocou na boca. Enquanto Rudy estava impressionado com o que via, Juan mastigou o panfleto e 

engoliu-o. E disse a Rudy, “Eu te disse! Eu não preciso do teu Jesus. Eu preciso de pão! 

 

Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto contava esta história para Bob. Ele disse, “Eu percebi 

que nunca poderia falar aos pobres sobre Jesus a não ser que eu pudesse também dar-lhes pão.” 

Então Rudy se organizou com seus amigos, e começaram uma padaria. Eles vendiam pão. E com o 

lucro, levavam pão para as favelas. Eles davam pão e contavam sobre Jesus. Eu acho que Juan tem 

uma mensagem que muitos de nós devemos ouvir. O mundo está caído, muito caído. E o povo caído 

está dizendo, “Eu sei que você tem boas novas para o futuro – mas não tem nenhuma boa nova para 

mim, agora?”  

 

Sim, há! O pecado interrompeu as boas intenções de Deus para o mundo, mas o plano de Deus é re-

estabelecer por completo Suas intenções. A cura futura está por vir, mas há também razão para 

oferecer esperança para uma cura substancial restauração no presente. Deus chama o Seu povo para 

serem a expressão presente do futuro reino de Cristo. Completa restauração seguirá a volta de Cristo 

– mas agora – o povo de Deus tem a responsabilidade de levar a cabo Sua vontade aqui “na terra 

como é no céu” - para estender Seu reino na terra e “ocupar” o território até que Ele volte. 

 

Deus tem dado ao Seu povo a oportunidade de participar no maior propósito da história. Ele nos 

permite ser organizadores. Nossas ações impactam a eternidade. Nada do que fazemos de acordo 

com Sua vontade é insignificante. A viúva que deu suas duas moedas no templo nunca imaginou 

que sua oferta teria um impacto de 2000 anos. Nós, também, fazemos um impacto que alcançará as 

futuras gerações, muito mais além do que podemos saber ou ver por agora. Se as pessoas das nossas 

igrejas pudessem entender este relacionamento entre suas vidas e as maravilhosas intenções que 

Deus tem para a raça humana – tanto no presente como no futuro – eles veriam que não há causa 

maior pela qual poderiam viver ou morrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por Bob Moffitt, Harvest Foundation 

Última edição feita por Nadia Chandler e Karla Tesch, Agosto, 2007.  

Copyright 2007 by the Disciple Nations Alliance 

701 N. 1
st
 Street Phoenix, AZ  85004 

email: bmoffitt@harvestfoundation.org 

www.harvestfoundation.org e www.disciplenations.org 

 

 
Permissões: É permitida e encorajada a reprodução e distribuição deste material em qualquer formato provisto de que 

NÃO seja alterado o conteúdo em qualquer forma, e que não seja cobrado nenhum tipo de custo a não ser o de 

reprodução, e que não sejam feitas mais de 1.000 cópias físicas. Qualquer exceção ao que foi mencionado acima deve 

ser explicitamente aprovada por Disciple Nations Alliance. 

 

 

http://www.harvestfoundation.org/
http://www.disciplenations.org/
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Recursos Sugeridos: 

 

 

Harvest Website  www.harvestfoundation.org   

 

Disciple Nations Alliance online course:  www.disciplenations.org/resources/course.  Section:  Wholistic 

Ministry 

 

If Jesus Were Mayor, Bob Moffitt and Karla Tesch, Chapter 5 pp. 31-34; 75-86. 
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