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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?
continuação...

EXTRA, EXTRA!

�Parte 3: A Nova Vida em Cristo

� Dia 5:O novo chamado, propósito e estilo de
vida

� Dia 6:O novo relacionamento com o Pai
Celestial

� Dia 7: O novo relacionamento com o Pai
Celestial - continuação 1

� Dia 8: O novo relacionamento com o Pai
Celestial - continuação 2

EXTRA, EXTRA!

O RELACIONAMENTO 
COM O PAI CELESTIAL

Comunicação, Convívio, Amor
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COMUNICAÇÃO - Revisão

�Dele para seus filhos

�Seu Espírito

�Sua Palavra

�Diretamente

�Indiretamente pastores, mestres, irmãos 
em Cristo
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COMUNICAÇÃO DOS 
FILHOS AO PAI

A ORAÇÃO

�Com a oração, nós "movemos" Deus 
a nosso favor para que Ele faça 
nossa vontade.

�Somos filhos do Rei - Ele atende 
tudo o que pedirmos se pedirmos 
com fé.

�Nossa oração pode mudar a vontade 
de Deus.

Mitos

�A oração precisa ser feita conforme 
a vontade de Deus para ser atendida

�Orações egoístas e hedonistas não 
são atendidas

�Nossos pecados afetam nossas 
orações

�A oração nunca muda a vontade de 
Deus

Verdades COMUNICAÇÃO

�Dos filhos ao Pai

�Oração

�Características

�Tipos

�Dicas do Senhor

ORAÇÃO - VIABILIZADA PELO PAI
Rm 8:26

� Não sabemos orar como convém

� Nossas orações são insuficientes
� ainda bem que Ele nos faz muito mais do que pedimos

� Nossas orações podem ser equivocadas
� ainda bem que Ele não faz tudo aquilo que pedimos

� Nossas orações tendem a ser egoístas

� O Espírito intercede por nós

� Como jamais conseguiríamos ("inexprimíveis")
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ORAÇÃO - CARACTERÍSTICAS

A Disciplina:

�Continuamente (1Ts 5:17)

�Cl 4:2; Lc 18:1-7

� Insistente, perseverante

�Vigilante, alerta, com atenção

�Agradecida
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ORAÇÃO - CARACTERÍSTICAS

Sua Eficácia:

�Conforme Sua vontade (Lc 22:42;1Jo 5:14-15):

�Podemos confiar

�Ele ouvirá

�Ele concederá os pedidos

�A oração não muda Deus, Deus muda 
quem ora

�Conforme a retidão de quem ora (Tg 5:16)

ORAÇÃO - CARACTERÍSTICAS
Sua Ineficácia:

� Negligência insubordinada à Palavra (Pv 28:9)

� Pecados (1Pe 3:7; Sl 80:4)

� Interrompida, cortada

� Provoca indignação em Deus

� Escassez (Tg 4:2)

� "não tem porque não pedem"

� Pedidos impróprios (Tg 4:3)

� "não recebem, pois pedem por motivos errados, para 
gastar em seus prazeres."
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ORAÇÃO - TIPOS

�Súplicas - por necessidades (1Tm 2:1)

�Pedidos - pelos desejos e anseios (Fp 4:6)

� Intercessões - por outros (2Ts 3:1, Tg
5:13-14)

�Ações de graças  (Fp 4:6)

�Louvor a Deus (Hb 13:15)

�Confissão de pecados (1Jo 1:9)
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ORAÇÃO - Dicas do Senhor

Mt 6:5-13 - dicas de postura

�Sem hipocrisia

�Sem querer impressionar os que ouvem

�Sem repetições inúteis e insistentes

�Deus conhece a necessidade antes do 
pedido

16

ORAÇÃO - Dicas do Senhor

Mt 6:5-13 - dicas de conteúdo

� Dirigida ao Pai celestial

� Em expressão da nossa subserviência

� Reconhecimento da sua glória

� Participação no seu reino

� Busca pela Sua vontade

�Pedidos de necessidades básicas

�Confissão

�Proteção
17

O CONVÍVIO ENTRE O 
PAI E SEUS FILHOS

Em Sua presença, sob Seus 
cuidados e provisões 
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CONVÍVIO

�Em Sua presença

�Não pode haver solidão

�Sob Seus cuidados

�Não deveria haver temor

�Com a Sua provisão

�Não há justificativas

EM SUA PRESENÇA

Não pode haver solidão

�Consolo do Espírito (Jo 14:16)

� sempre conosco

�Santuários de Deus (1Co 3:16)

� templos do Espírito de Deus

� habitados por Ele

�Habitação do Pai e de Cristo (Jo 14:23)

� Ao que o amam pois guardam Suas palavras

SOB SEUS CUIDADOS
Não deveria haver temor

�Seus filhos são valiosos para Ele (Mt
10:29-31)

� "cabelos contados"

�Deus tem tudo no controle

�Não há descuido - não há "acidentes"

�Tudo coopera para o bem (Rm 8:28)

� Dos que o amam

�Nem todos crentes o amam 
� amor  x  mandamentos (Jo 14:21)

SUAS PROVISÕES

Materiais

� "Todas estas coisas" (Mt 6:31-33)

� Promessa condicional (buscar em primeiro lugar...)

� Comer, beber, vestir: subsistência garantida

� Suprimento condicional (2Ts 3:10-12)

Espirituais

� "Todas as coisas" (2Pe 1:3-4)

� "que conduzem à vida e à piedade"
� salvação e transformação

O RELACIONAMENTO DE 
AMOR

Entre o Pai e seus filhos

RELACIONAMENTO DE AMOR

�O amor do Pai para com Seus filhos

�O amor dos filhos para com o Pai
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AMOR DO PAI
�Deus prova que nos ama (Rm 5:7-8)

� Ele veio em resgate

�misericórdia - merecemos seu castigo

�graça - não merecemos seu favor

�Paciência - tolera nossas falhas

� longanimidade - tardio em irar-se

�bondade - tem prazer em abençoar

� fidelidade - mesmo na nossa infidelidade

�cuidado - Ele cuida dos Seus 25

AMOR DOS FILHOS
�Expresso pela obediência (Jo 14:21)

� mandamentos conhecidos

� mandamentos guardados

�Expresso pelo amor aos outros (1Jo 4:20)

� não se ama a Deus se há ódio a alguém

�Deus não se impressiona com declarações 
de amor hipócritas ou rituais vazios! 
(1Sm 15:19-22)
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AMOR DOS FILHOS
Mc 12:30

�Coração - "kardia"

� emoção (prazer, apreciação, empolgação)

�Alma - "psique"

� folego de vida (dependência para subsistir)

�Entendimento - "dianoia"

� intelecto (razão, conhecimento)

�Força - "ishus"

� Poder (tanto quanto possível, intensamente)

O RELACIONAMENTO DE 
AMOR

Entre os filhos do Pai

�Ordenado (Jo 13:34)
�Praticado

� Convívio (Hb 10:24-25)

� Perdão (Ef 4:31-32)
� Suporte (Ef 4:1-2)

� Auxílio (1Ts 5:11)

� Exortação (Hb 3:12-13)
� Oração (Tg 5:16)

� Serviço (Ef 4:15-16)

AMOR ENTRE IRMÃOS


