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Verdade no começo 

 
 

 
 

questões de discussão 
 
Quem foi o começo de todas as coisas? 

O que podemos aprender sobre Deus no começo? 

O que Deus disse sobre a Sua criação? 

Como Deus criou tudo? 

 
Como foi a relação entre Deus e as pessoas no 
começo? 

Como podemos ver que o relacionamento entre as 
pessoas e Deus estava próximo? 

 
As pessoas adquiriram conhecimento no começo? 

Que tipo de conhecimento as pessoas obtiveram de 
Deus no começo? 

Verdades-Chave 
 
Deus é o começo de todas as coisas 

Ele é poderoso e criou tudo perfeito 

Deus estava muito perto das pessoas 

As pessoas adquiriram conhecimento 
perfeito de Deus 

As pessoas sabiam a verdade 

As pessoas confiam somente em 
Deus 
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Verdade Destruída 

 
 
questões de discussão 
 
O que Adão e Eva fizeram quando Deus veio visitá-
los? 

Quem permaneceu o mesmo? 

Quem mudou? 

 

Onde as pessoas obtiveram conhecimento em 
Gênesis 3? 

Que tipo de conhecimento as pessoas receberam de 
Satanás? 

O que aconteceu quando Adão e Eva deram as costas 
à verdade de Deus? 

Qual é a relação entre a verdade e confiar somente 
em Deus? 

Qual é a relação entre mentiras e confiar somente em 
Deus? 

 

Verdades-Chave 
 
A relação entre Deus e as pessoas foi 
destruída 

Pessoas trocaram a verdade de Deus 
pelas mentiras de Satanás 

Deus permaneceu o mesmo, mas as 
pessoas mudaram 

As pessoas não mais obedecem e 
confiam em Deus 
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A verdade permanece destruída 

 

 
 

questões de discussão 
 
Como foi a relação entre Deus e as pessoas no resto 
do Antigo Testamento? 

Eles confiaram apenas em Deus? Em quem eles 
confiaram? 

Deus mudou? 

 

Deus permaneceu o Deus da verdade? 

Para onde o povo foi buscar conhecimento no Antigo 
Testamento? 

Qual é a relação entre conhecimento e confiança? 

Verdades-Chave 
 
Deus permaneceu o Deus da verdade 

As pessoas continuaram cegas 

As pessoas não confiam somente em 
Deus 

As pessoas confiam nas coisas da 
criação 



4 
 

A verdade te liberta 

 
 

questões de discussão 
 
Quem é o único mediador que pode curar nosso 
relacionamento com Deus? 

Quem é a verdade? 

 

Verdades-Chave 
 
Jesus Cristo é o único caminho de 
volta para Deus, o pai 

Jesus Cristo se opõe a todas as 
mentiras 

Satanás é o pai da mentira 

Satanás engana todas as nações 
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Discípulos fazendo discípulos 

 
 

Verdades-Chave 
 
Nós somos filhos e filhas de Deus 

Só Deus é forte e próximo 

Agora confiamos somente em Deus 

Nós somos estudantes da Palavra de Deus 

A Palavra de Deus é a verdade 

A Palavra de Deus é a nossa fonte para encontrar o verdadeiro conhecimento 

Nós vivemos de acordo com a verdade de Deus 

Satanás é o pai de todas as mentiras e ele engana as nações 

Cristo se opôs e conquistou Satanás 

Agora nos opomos a Satanás e todas as mentiras 
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O regresso 

 
 

 
 

Verdades-Chave 
Todas as coisas serão aperfeiçoadas quando 
Jesus voltar 

O relacionamento com Deus será perfeito 
novamente 

A relação entre as pessoas será perfeita 
novamente 

A relação entre pessoas e criação será 
perfeita novamente 

As pessoas terão conhecimento perfeito 
novamente 

As pessoas usarão seu tempo novamente com 
um propósito 

Satanás e aqueles que seguiram sua mentiras 
serão separados de Deus 

 


