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Pr. Adão Brasileiro 

CONHECER E PROSSEGUIR EM CONHECER AO SENHOR JESUS 

Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a 

chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3 

 

Shalom Igreja de Cristo Jesus! Precisamos entender que DEUS é uma Fonte INFINITA de Entendimento. Nunca em uma 

vida de aproximadamente 80 anos, vamos conseguir a plenitude de DEUS que é ETERNO. O Conhecimento do nosso 

SENHOR JESUS traz a cada dia mais clareza e certeza do fundamento de nossa fé. 

A Bíblia diz: “Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor” Não basta apenas Conhecer, porém prosseguir 

em conhecer ao SENHOR. Gastamos muito tempo conhecendo Religiões, Dogmas, Linhas Teológicas, Achismos, Linhas 

Doutrinárias, e tantas coisas “relacionadas” a DEUS, porém preciso CONHECER E PROSSEGUIR em Conhecer ao 

SENHOR! 

 

Quando não conhecemos uma pessoa, podemos ter atitudes que podem ser desastrosas... Exemplo: Imagine você convidar 

um amigo a sua casa e preparar um almoço, porém com comidas que ele não gosta, mesmo você tendo toda boa intenção, 

ter se esforçado, e até mesmo investido recursos nisso, não conseguirá agradar o coração, pois não conhecia o gosto, o 

paladar, o que gosta e não gosta! 

 

Oséias 4:6a  “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, 

também eu te rejeitarei” A falta de conhecimento traz destruição! Quantas vezes padecemos por não conhecer a JESUS.  

 

Mais como Conhecer a JESUS? É Simples, leia a Palavra, Ore, tenha intimidade com o seu SENHOR. Converse sobre 

Jesus, tire as eventuais duvidas que surja em seu coração, procure se orientar com seu líder, pastor. Tenha amizades que 

edifique a sua fé, que acrescente o seu conhecimento! Invista, prossiga em conhecer a Jesus! 

 

Na Faculdade, Curso, Escola, uma Aula apenas não basta... Podemos até entender a matéria dada de primeira, porém no 

outro dia tem mais o que aprender, e saímos sempre na sensação: “preciso aprender mais”... Tudo que você sabe e domina 

o assunto é porque você investiu tempo, investiu pesquisa a saber aquilo. Posso te fazer uma pergunta? Do que você 

entende mais... Dos livros da Bíblia, ou do Face Book? Porque? É simples, onde investimos mais tempo, é onde mais 

conhecemos! 

 

Você que já estudou, Lembra que nas primeiras semanas de aula na faculdade/Curso, começamos a identificar ferramentas 

que iria acrescentar em nosso conhecimento, calculadora cientifica, réguas, compassos, tabelas, fórmulas, sites de 

pesquisas, e livros de apoio e etc... Naqueles dias só falávamos disso nas aulas, onde compramos, como conseguimos, para 

aprimorar, ou melhor, para prosseguir em conhecer. É necessário ferramentas para aprofundar conhecimento...  Como 

posso conhecer Jesus, se nem na Igreja eu vou, nem uma Bíblia eu tenho e muitos menos leio.  

 

Quando amamos uma pessoa, começamos a interessar em buscar tudo a respeito desta pessoa. Nome, Endereço, Filiação, 

Gostos, Onde Estuda, Onde Nasceu, e etc etc etc... O Amor faz com que o interesse seja despertado... Não vai muito longe, 

quando desejamos comprar um eletro domestico, um carro, uma ferramenta, começamos a pesquisar tudo sobre o que 

desejamos!  O amor não de interesses, mais sim de entrega! Comece interessar por o AMOR MAIOR DE DEUS, JESUS... 

 

Pois ele te amou tanto, que saiu dos céus e veio conhecer na INTEGRA como é a sua vida, como é você, ele veio viver na 

terra onde você vive, ter fome, sede, sono, cansaço, tudo por que se interessa com a sua VIDA. ELE TE AMA! 

 

Conheça JESUS, Prossiga em Conhecer! Não seja superficial, Em Saber apenas o Nome do teu Criador e redentor... Saiba 

o que ELE gosta, o que ELE não gosta... Quais os SONHOS dEle para a sua vida. Existe um MANUAL,  APALAVRA, A 

BÍBLIA... Tenha ela como seu Manual de VIDA!  

 

Existe muita coisa a ser revelado aos filhos e filhas do ETERNO! Existem Bênçãos que só são atraídas pelo conhecimento 

da Palavra... Efésios 3:19-21 E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais 

cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente 

além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, A esse glória na igreja, por Jesus 

Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. 

 
Mateus 13:9-11 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes 

falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a 

eles não lhes é dado;  

 


