
Como Viver com Deus? Mitos e Verdades dobre o relacionamento do 

homem com seu Criador

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária

Professor: Vlademir Hernandes 1

COMO VIVER COM 
DEUS?

Mitos e Verdades sobre o 
Relacionamento do Homem com 

seu Criador

Professor: Vlademir Hernandes

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 Nós podemos esperar de 

Deus?

�No fim Deus vai "deixar para lá".
�Deus é bondoso: Ele nunca castiga 

ninguém.
�Ninguém é perfeito mesmo...
�Morreu, acabou!
�Na próxima encarnação ...

Mitos
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�Você arriscaria sua vida em uma 
incerteza?

�Enganos têm consequências...

Mitos

�Existe uma condenação reservada 
aos pecadores: Deus é imparcial.

�Deus não pode "deixar para lá": 
Deus é justo.

�A História já mostra o juízo de Deus 
em ação.

Verdades

“Então, fez o SENHOR chover enxofre 
e fogo, da parte do SENHOR, sobre 

Sodoma e Gomorra. E subverteu 
aquelas cidades, e toda a campina, 

e todos os moradores das cidades, e 
o que nascia na terra.” 

(Gn 19:24-25 RA)

A História mostra...

“Eis que esta foi a iniqüidade de Sodoma, 
tua irmã: soberba, fartura de pão e 

próspera tranqüilidade teve ela e suas 
filhas; mas nunca amparou o pobre e o 

necessitado. Foram arrogantes e fizeram 
abominações diante de mim; pelo que, 

em vendo isto, as removi dali.” 
(Ez 16:49-50 RA)

Ele não está indiferente....

“A alma que pecar, essa morrerá; o 
filho não levará a iniqüidade do pai, 
nem o pai, a iniqüidade do filho; a 

justiça do justo ficará sobre ele, e a 
perversidade do perverso cairá 

sobre este.” 
(Ez 18:20 RA)

O Juízo de Deus

“Portanto, assim como por um só 
homem entrou o pecado no mundo, 

e pelo pecado, a morte, assim 
também a morte passou a todos os 
homens, porque todos pecaram.”

(Rm 5:12 RA)

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

(Rm 3:23 BLH)

O Juízo de Deus

“Assim, pois, todos os que pecaram 
sem lei também sem lei perecerão; e 

todos os que com lei pecaram 
mediante lei serão julgados.” 

(Rm 2:12 RA)

E quem não conhece a Lei?

“Os não-judeus não têm a lei. Mas, quando fazem 
pela sua própria vontade o que a lei manda, eles 
são a sua própria lei, embora não tenham a lei de 
Moisés. Eles mostram, pela sua maneira de agir, 
que têm a lei escrita no seu coração. A própria 

consciência deles mostra que isso é verdade, e os 
seus pensamentos, que, às vezes os acusam e às 

vezes os defendem, também mostram isso.” 

(Rm 2:14-15 BLH)

E quem não conhece a Lei?

“E, de acordo com o evangelho que eu 
anuncio, assim será naquele Dia em que 
Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará 
os pensamentos secretos de todas as 

pessoas.” 
(Rm 2:16 BLH)

E quem não conhece a Lei?

“Vou mostrar a vocês de quem devem 
ter medo: Tenham medo de Deus, 
que, depois de matar o corpo, tem 

poder para jogar a pessoa no 
inferno. Sim, repito: Tenham medo 

de Deus.” 
(Lc 12:5 BLH)

Não se brinca com Deus...

“De quanto mais severo castigo julgais vós será 
considerado digno aquele que calcou aos pés 

o Filho de Deus, e profanou o sangue da 
aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o 

Espírito da graça? Ora, nós conhecemos 
aquele que disse: A mim pertence a vingança; 
eu retribuirei. E outra vez: O Senhor julgará o 
seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do 

Deus vivo.” (Hb 10:29-31 RA)

Não se brinca com Deus...
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“Ora, se invocais como Pai aquele 
que, sem acepção de pessoas, julga 

segundo as obras de cada um, 
portai-vos com temor durante o 
tempo da vossa peregrinação,”

(1Pe 1:17 RA)

IMPARCIALIDADE

“Dizei entre as nações: Reina o 
SENHOR. Ele firmou o mundo para 
que não se abale e julga os povos 

com eqüidade.” 
(Sl 96:10 RA)

IMPARCIALIDADE

“Portanto, és indesculpável, ó homem, quando 
julgas, quem quer que sejas; porque, no que 
julgas a outro, a ti mesmo te condenas; pois 
praticas as próprias coisas que condenas. 

Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo 
a verdade contra os que praticam tais coisas. 
Tu, ó homem, que condenas os que praticam 
tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te 

livrarás do juízo de Deus?” 

(Rm 2:1-3 RA)

IMPARCIALIDADE

“Mas, segundo a tua dureza e coração 
impenitente, acumulas contra ti 

mesmo ira para o dia da ira e da 
revelação do justo juízo de Deus, 

que retribuirá a cada um segundo o 
seu procedimento:” 

(Rm 2:5-6 RA)

JUSTIÇA

“Ali haverá choro e ranger de dentes, 
quando virdes, no reino de Deus, 
Abraão, Isaque, Jacó e todos os 

profetas, mas vós, lançados fora.”
(Lc 13:28 RA)

A dura realidade a ser temida

“Assim será na consumação do 
século: sairão os anjos, e separarão 

os maus dentre os justos, e os 
lançarão na fornalha acesa; ali 

haverá choro e ranger de dentes.”
(Mt 13:49-50 RA)

A dura realidade a ser temida
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“Pois, assim como o joio é colhido e 
lançado ao fogo, assim será na 

consumação do século. Mandará o Filho 
do Homem os seus anjos, que ajuntarão 
do seu reino todos os escândalos e os 

que praticam a iniqüidade e os lançarão 
na fornalha acesa; ali haverá choro e 
ranger de dentes.” (Mt 13:40-42 RA)

A dura realidade a ser temida

“Vi um grande trono branco e aquele que nele 
se assenta, de cuja presença fugiram a terra e 

o céu, e não se achou lugar para eles. Vi 
também os mortos, os grandes e os 

pequenos, postos em pé diante do trono. 
Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o 
Livro da Vida, foi aberto. E os mortos foram 

julgados, segundo as suas obras, conforme o 
que se achava escrito nos livros.” 

(Ap 20:11-12 RA)

A dura realidade a ser temida

“E, se alguém não foi achado inscrito 
no Livro da Vida, esse foi lançado 

para dentro do lago de fogo. Vi novo 
céu e nova terra, pois o primeiro céu 
e a primeira terra passaram, e o mar 
já não existe.” (Ap 20:15-21:1 RA)

A dura realidade a ser evitada

“E, assim como aos homens está 
ordenado morrerem uma só vez, 

vindo, depois disto, o juízo” 
(Hb 9:27 RA)

Nossa chance é aqui e agora...

Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o 
número dos meus dias, para que eu saiba quão 
frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento 
de um palmo; a duração da minha vida é nada 

diante de ti. De fato, o homem não passa de um 
sopro. Sim, cada um vai e volta como a 

sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza 
sem saber quem ficará com ela. (Sl 139:4-6)

A Vida é Breve...

Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os 
meus celeiros e construir outros maiores, e ali 

guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. 
E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade 

de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, 
coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: 
Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será 

exigida. Então, quem ficará com o que você 
preparou? Assim acontece com quem guarda para si 

riquezas, mas não é rico para com Deus. 
(Lc 12:18-21)

A Vida é Breve...
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atendei, agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã, 
iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e 
negociaremos, e teremos lucros. vós não sabeis o 
que sucederá amanhã. que é a vossa vida? sois, 
apenas, como neblina que aparece por instante e 
logo se dissipa.  em vez disso, devíeis dizer: se o 
senhor quiser, não só viveremos, como também 

faremos isto ou aquilo. agora, entretanto, vos jactais 
das vossas arrogantes pretensões. toda jactância 

semelhante a essa é maligna. (Tg 4:13-16)

A Vida é Breve...

pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, 
conturbados.diante de ti puseste as nossas iniqüidades e, 
sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos.  pois 

todos os nossos dias se passam na tua ira; acabam-se os 
nossos anos como um breve pensamento.  os dias da nossa 
vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta; 
neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo 
passa rapidamente, e nós voamos. quem conhece o poder 

da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido?  
ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos 

coração sábio.. (Sl 90:7-12)

A Vida é Breve...

“E, assim como aos homens está 
ordenado morrerem uma só vez, 

vindo, depois disto, o juízo” 
(Hb 9:27 RA)

A chance é aqui e agora...

O que podemos esperar de Deus?
�Imparcialidade
�Justiça
�Juízo

CONDENAÇÃO

CONCLUSÃO

MORTE
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