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COMO VIVER COM 
DEUS?

Mitos e Verdades sobre o 
Relacionamento do Homem com 

seu Criador

Professor: Vlademir Hernandes

�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 BOAS Notícias
O que precisamos oferecer em 

troca para Deus?

�É preciso merecer o favor de Deus.
�Com muito esforço, é possível 

obedecer a Deus e ser aceito por 
Ele.

�Ele dá de graça, mas eu mantenho 
pelo esforço.

Mitos

�Ninguém merece o favor de Deus
�Ninguém consegue viver de acordo 

com o padrão de Deus, mesmo os 
reconciliados com Ele

�Jesus Cristo é o único que salva e 
que mantém a salvação

Verdades

A BOA Notícia
O Que Nós devemos oferecer 

para merecer a salvação?
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“Mas ele respondeu: Ai de vós 
também, intérpretes da Lei! Porque 

sobrecarregais os homens com 
fardos superiores às suas forças, 

mas vós mesmos nem com um dedo 
os tocais.” 

(Lc 11:46 RA)

ESFORÇO E SALVAÇÃO

“Ai de vós, intérpretes da Lei! Porque 
tomastes a chave da ciência; 

contudo, vós mesmos não entrastes 
e impedistes os que estavam 

entrando.” 
(Lc 11:52 RA)

ESFORÇO E SALVAÇÃO

“Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles 
vos disserem, porém não os imiteis nas 
suas obras; porque dizem e não fazem. 

Atam fardos pesados [e difíceis de 
carregar] e os põem sobre os ombros 
dos homens; entretanto, eles mesmos 
nem com o dedo querem movê-los... 

RELIGIOSIDADE E SALVAÇÃO

...Praticam, porém, todas as suas obras com o 
fim de serem vistos dos homens; pois 

alargam os seus filactérios e alongam as suas 
franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes 

e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as 
saudações nas praças e o serem chamados 

mestres pelos homens.” 
(Mt 23:3-7 RA)

RELIGIOSIDADE E SALVAÇÃO

“Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de 

vós; é dom de Deus; não de obras, 
para que ninguém se glorie.” 

(Ef 2:8-9 RA)

OBEDIÊNCIA E SALVAÇÃO

“Pois somos feitura dele, criados em 
Cristo Jesus para boas obras, as 
quais Deus de antemão preparou 

para que andássemos nelas.” 
(Ef 2:10 RA)

OBEDIÊNCIA E SALVAÇÃO
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A BOA Notícia
O Que Nós devemos oferecer 

para receber a salvação?

“Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de mim, porque sou manso e 

humilde de coração; e achareis descanso 
para a vossa alma. Porque o meu jugo é 

suave, e o meu fardo é leve.” 
(Mt 11:28-30 RA)

SALVAÇÃO SEM ESFORÇO

“sabendo, contudo, que o homem não é 
justificado por obras da lei, e sim 

mediante a fé em Cristo Jesus, também 
temos crido em Cristo Jesus, para que 

fôssemos justificados pela fé em Cristo e 
não por obras da lei, pois, por obras da 

lei, ninguém será justificado.” 
(Gl 2:16 RA)

FAZER     X     RECEBER

“visto que ninguém será justificado 
diante dele por obras da lei, em 

razão de que pela lei vem o pleno 
conhecimento do pecado.” 

(Rm 3:20 RA)

FAZER     X     RECEBER

“E é evidente que, pela lei, ninguém é 
justificado diante de Deus, porque o 

justo viverá pela fé.” (Gl 3:11 RA)

FAZER     X     RECEBER

“Dirigiram-se, pois, a ele, 
perguntando: Que faremos para 

realizar as obras de Deus? 
Respondeu-lhes Jesus: A obra de 
Deus é esta: que creiais naquele 

que por ele foi enviado.” 
(Jo 6:28-29 RA)

FAZER     X     RECEBER
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FAZER X RECEBER

“A lei foi introduzida para que a 
transgressão fosse ressaltada. Mas onde 
aumentou o pecado, transbordou a graça, 
a fim de que, assim como o pecado reinou 

na morte, também a graça reine pela 
justiça para conceder vida eterna, 

mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.”
(Rm 5:20-21 NVI)

A BOA Notícia
O Que Nós devemos oferecer 

para manter a salvação?

“Porque, se vivermos deliberadamente em 
pecado, depois de termos recebido o 

pleno conhecimento da verdade, já não 
resta sacrifício pelos pecados; pelo 

contrário, certa expectação horrível de 
juízo e fogo vingador prestes a consumir 

os adversários.” (Hb 10:26-27 RA)

OBEDIÊNCIA NÃO VISA MANUTENÇÃO

“porque o Senhor corrige a quem ama e açoita 
a todo filho a quem recebe. É para disciplina 
que perseverais (Deus vos trata como filhos); 
pois que filho há que o pai não corrige? Mas, 
se estais sem correção, de que todos se têm 
tornado participantes, logo, sois bastardos e 

não filhos.” (Hb 12:6-8 RA)

OBEDIÊNCIA NÃO VISA MANUTENÇÃO

“Jesus disse ainda: -Eu digo a vocês que, se 
alguém afirmar publicamente que é meu, 

então o Filho do Homem também afirmará, 
diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é 

dele. Mas aquele que disser publicamente 
que não é meu, o Filho do Homem também 

dirá diante dos anjos de Deus que essa 
pessoa não é dele.” (Lc 12:8-9 BLH)

SEGURANÇA

“E a vontade de quem me enviou é esta: 
que nenhum eu perca de todos os que 

me deu; pelo contrário, eu o ressuscitarei 
no último dia. De fato, a vontade de meu 
Pai é que todo homem que vir o Filho e 

nele crer tenha a vida eterna; e eu o 
ressuscitarei no último dia.” 

(Jo 6:39-40 RA)

SEGURANÇA
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“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
eu as conheço, e elas me seguem. Eu 

lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, 
e ninguém as arrebatará da minha mão. 
Aquilo que meu Pai me deu é maior do 

que tudo; e da mão do Pai ninguém pode 
arrebatar.” (Jo 10:27-29 RA)

SEGURANÇA

“Quem nos separará do amor de 
Cristo? Será tribulação, ou angústia, 
ou perseguição, ou fome, ou nudez, 
ou perigo, ou espada? Como está 

escrito: Por amor de ti, somos 
entregues à morte o dia todo, fomos 
considerados como ovelhas para o 

matadouro..." 

SEGURANÇA

"...Em todas estas coisas, porém, 
somos mais que vencedores, por 

meio daquele que nos amou. Porque 
eu estou bem certo de que nem a 
morte, nem a vida, nem os anjos, 

nem os principados, nem as coisas 
do presente, nem do porvir, ..."

SEGURANÇA

"...nem os poderes, nem a altura, nem 
a profundidade, nem qualquer outra 
criatura poderá separar-nos do amor 
de Deus, que está em Cristo Jesus, 

nosso Senhor.” 
(Rm 8:35-39 RA)

SEGURANÇA

“bendito o deus e pai de nosso senhor Jesus 
Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, 

nos regenerou para uma viva esperança, 
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre 
os mortos, para uma herança incorruptível, sem 
mácula, imarcescível, reservada nos céus para 
vós outros que sois guardados pelo poder de 
Deus , mediante a fé, para a salvação preparada 

para revelar-se no último tempo.” 

(1Pe 1:3-5 RA)

SEGURANÇA

O que nós podemos oferecer em 
troca para Deus?
�Para merecer a salvação: NADA
�Para receber a salvação: NADA
�Para manter a salvação: NADA
�NADA, NADA, NADA

CONCLUSÃO
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“Ora, àquele que é poderoso para vos 
guardar de tropeços e para vos apresentar 
com exultação, imaculados diante da sua 

glória, ao único Deus, nosso Salvador, 
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, 
glória, majestade, império e soberania, 
antes de todas as eras, e agora, e por 

todos os séculos. Amém!” (Jd 1:24-25 RA)

CONCLUSÃO


