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COMO VIVER COM 
DEUS?

Mitos e Verdades sobre o 
Relacionamento do Homem com 

seu Criador

Professor: Vlademir Hernandes

EXTRA, EXTRA!
Deus manda notícias sobre 

como viver com Ele

�Parte 1: As Más Notícias
� Dia 1: O que Deus espera de nós?
� Dia 2: O que nós podemos esperar

de Deus?

�Parte 2: As Boas Notícias
� Dia 3: O que Deus oferece para nós?
� Dia 4: O que precisamos oferecer em 

troca para Deus?

EXTRA, EXTRA!

As Más Notícias:
O Que Deus Espera de Nós?

�Se Deus existe ele está bem longe!

�Mas Ele(Deus) afirma que...
“Diz o insensato no seu coração: Não 

há Deus. Corrompem-se e praticam 
iniqüidade; já não há quem faça o 

bem.” (Sl 53:1 RA)

Mitos

�Eu não sou tão ruim assim...

Mitos
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�Todo mundo é filho de Deus...

�Será?

“.... e a estes ele deu o direito de 
se tornarem filhos de Deus.” (Jo 1:12 

BLH)

Mitos

�Eu tenho meu próprio conceito sobre 
Deus.

Mitos

�Deus existe e se revela
�Através da natureza
�Através da Sua Palavra
�Através de Seu Filho

Verdades

�Ele revelou suas expectativas em 
relação a nós

�Seu padrão moral é muito elevado: Ele 
é puro e exige pureza

�Ninguém consegue atingir esse padrão
�Ninguém satisfaz Suas expectativas
�Nossa imoralidade impossibilita 

qualquer relacionamento com Deus

Verdades

1. Não terás outros Deuses além de 
mim

2. Não farás nem adorarás imagens
3. Não tomarás o nome do Senhor 

em vão
4. Guardarás o sábado para o 

Senhor

Expectativas: 10 mandamentos

5. Honra teu pai e tua mãe
6. Não matarás
7. Não adulterarás
8. Não furtarás
9. Não dirás falso testemunho
10. Não cobiçarás (casa, mulher, bens 

do próximo)

Expectativas: 10 mandamentos
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1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, de toda a tua alma e de 
todo o teu entendimento.

2. Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo.

� Destes dois mandamentos dependem 
toda a Lei e os Profetas.

Expectativas: A Síntese
QUEM CONSEGUE VIVER 

SEM NUNCA TRANSGREDIR 
NENHUM MANDAMENTO?

ABSOLUTAMENTE NINGUÉM EM TODA A 
HISTÓRIA PASSADA, PRESENTE E FUTURA 

DA HUMANIDADE!

MAS ELE DIFICULTA 
AINDA MAIS!

Atos e intenções são igualmente 
condenáveis por Deus!

“Ouvistes que foi dito: Não 
adulterarás. Eu, porém, vos digo: 

qualquer que olhar para uma mulher 
com intenção impura, no coração, já 

adulterou com ela.” 
(Mt 5:27-28 RA)

Expectativas: A Dificuldade

“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não 
matarás; e: Quem matar estará sujeito a 

julgamento. Eu, porém, vos digo que todo 
aquele que se irar contra seu irmão estará 
sujeito a julgamento; e quem proferir um 

insulto a seu irmão estará sujeito a 
julgamento do tribunal; e quem lhe chamar: 
Tolo, estará sujeito ao inferno de fogo.” (Mt

5:21-22 RA)

Expectativas: A Dificuldade

“Portanto, aquele que sabe que deve 
fazer o bem e não o faz nisso está 

pecando.” 
(Tg 4:17 RA)

Expectativas: A Dificuldade
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“Pois qualquer que guarda toda a lei, 
mas tropeça em um só ponto, se 

torna culpado de todos.” 
(Tg 2:10 RA)

Realidade Universal

“E dizia: O que sai do homem, isso é o que o 
contamina. Porque de dentro, do coração dos 
homens, é que procedem os maus desígnios, 

a prostituição, os furtos, os homicídios, os 
adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a 
lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a 
insensatez. Ora, todos estes males vêm de 

dentro e contaminam o homem.” (Mc 7:20-23 
RA)

Realidade Universal

“como está escrito: Não há justo, nem 
um sequer,” 

(Rm 3:10 RA)

Realidade Universal

“Todos pecaram e estão afastados da 
presença gloriosa de Deus.” 

(Rm 3:23 BLH)

A Realidade Universal

�O Que Deus espera de nós?
�Moralidade absoluta e obediência a 

toda a SUA lei

�Quem consegue satisfazer as 
expectativas de Deus?
�Absolutamente NINGUÉM.

Conclusão: Más notícias

“Pois ninguém é aceito por Deus por 
fazer o que a lei manda, porque a lei 
faz com que as pessoas saibam que 

são pecadoras.” 
(Rm 3:20 BLH)

Conclusão: Más notícias


