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Atualmente a população mundial chega em 
torno de 7,8 bilhões de pessoas, e cada segundo 
ela crescer mais. Estudos apontam que nas próxi-
mas décadas a população mundial ameaça crescer 
para 8 ou 10 bilhões de pessoas. “Dos sete bilhões 
de pessoas do planeta Terra, cerca de 3,2 bilhões, 
o que representa cerca de 40% da população, 
não têm oportunidade de ouvir o Evangelho onde 
moram, em sua localização”, disse o diretor da 
organização, Wayne Pederson, à CBN News. Qua-
renta por cento da população nunca se quer ouviu 
falar do Evangelho de Cristo. Eles não sabem e não 
conhecem a Cristo. Mas e os outros 70%? Será que 
O conhecem de verdade, ou apenas sabem quem 
Ele é?

Embora os sentidos das duas palavras pareça 
ser o mesmo, seu significado se difere em pontos 
muito interessantes:

O significado da palavra saber, está mais ligado 
ao âmbito da informação, ou seja, ficar ou perma-
necer informado sobre algo. Já o conhecimento 
está relacionado a fazer com que algo seja inserido 
na memória. Não se trata mais de mera informa-
ção, trata-se de inserção. Já dizia Albert Einstein 
que “o conhecimento é a única coisa que ninguém 
pode tirar de você, justamente por este motivo: 
ele causa memórias que farão parte de toda sua 
vida. Esta é uma diferença bem significativa entre o 
saber e o conhecer.

Nós estamos incluídos nos 70% da população 
que sabe, já ouviu falar, teve a informação, conhe-
ce e reconhece a Cristo como salvador de nossas 
vidas. Mas que grau de intimidade nós estamos 
tendo com Deus? Será que sabemos que Ele é? 
Será que temos intimidade com Ele para o co-
nhecer ao ponto do nosso relacionamento estar 
inserido em nossas memórias?

A vida do cristão precisa ser uma vida de inti-
midade e conhecimento. Sim! O cristão precisa 
buscar conhecer Deus, Oseias 6.3 parte A diz o 

seguinte: “Então conheçamos, e prossiga-
mos em conhecer ao Senhor...” é preciso 

prosseguir conhecendo, é preciso inserir 

memórias, é preciso aprender um novo estilo de 
vida. A fonte do conhecimento é a experiência. 
Quem conhece, desfruta de experiências únicas 
e especiais. Um relacionamento íntimo e sincero 
com Deus está alicerçado na obediência, este é o 
propósito de Deus para nós. É Seu desejo que O 
conheçamos bem, que sejamos íntimos, assim não 
termos o que temer e enfrentaremos firmes as 
adversidades deste mundo. O cristão deve buscar 
conhecer a Deus pelo estudo da Palavra e pela ora-
ção. Quem tem intimidade com o Pai desfruta de 
experiências pessoais e únicas com Ele. Não basta 
saber que é Deus precisamos a cada dia conhecer 
quem Ele é.

Saber sobre Deus ou conhecer a Deus?
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 https://www.dicio.com.br 

 https://comunhao.com.br

 https://www.overpopulationawareness.org 

 https://www.bibliaon.com 
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