
Intimidade com o Intimidade com o 
Criador de tudoCriador de tudo

significa se importar com aqueles significa se importar com aqueles 
para quem Ele criou todas as coisaspara quem Ele criou todas as coisas



Como falar Como falar 
com um Ccom um Cééticotico



Parte 1:  Parte 1:  

Como IsaComo Isaíías as 
defendeu a fdefendeu a féé
(Isa(Isaíías 40:25as 40:25--31)31)



Judas 22:Judas 22:

““Tenham compaixTenham compaixãão o 
daqueles que duvidamdaqueles que duvidam..””



1 Pedro 3:15:1 Pedro 3:15:

“…“… Estejam sempre preparados Estejam sempre preparados 
para responder a qualquer para responder a qualquer 
pessoa que lhes pedir a razpessoa que lhes pedir a razãão da o da 
esperanesperançça que ha que háá em vocem vocêêss..””



IsaIsaíías 40:26a:as 40:26a:

““Levantai ao alto os Levantai ao alto os 
vossos olhos, e vede: vossos olhos, e vede: 
quem criou estas coisas?quem criou estas coisas?””



IsaIsaíías 40:1:as 40:1:

““Consolai, consolai o meu Consolai, consolai o meu 
povo, diz o vosso Deus.povo, diz o vosso Deus.””



A MENSAGEM A PARTIR A MENSAGEM A PARTIR 
DA DA LLÓÓGICAGICA

IsaIsaíías 40:25:                                as 40:25:                                
““A quem, pois, me A quem, pois, me 
comparareis, para que eu comparareis, para que eu 
lhe seja semelhante?lhe seja semelhante?”” diz diz 
o Santo.o Santo.



O lugar para comeO lugar para começçar ar 
com um ccom um céético tico éé onde onde 
estestãão os ______________ o os ______________ 
dele, ndele, nãão os nossos.o os nossos.

questionamentosquestionamentos







IsaIsaíías 40:26:as 40:26:

Foi aquele que faz sair o Foi aquele que faz sair o 
exexéército delas [estrelas] segundo rcito delas [estrelas] segundo 
o seu no seu núúmero; Ele as chama a mero; Ele as chama a 
todas pelos seus nomes; por ser todas pelos seus nomes; por ser 
Ele grande em forEle grande em forçça, e forte em a, e forte em 
poder, nenhuma faltarpoder, nenhuma faltaráá. . 



EXEMPLOS DO AJUSTE FINOEXEMPLOS DO AJUSTE FINO

•• GravidadeGravidade

•• ForForçça Nuclear Fortea Nuclear Forte

•• Taxa de ExpansTaxa de Expansããoo

•• RessonRessonâância do ncia do ÁÁtomo de Carbonotomo de Carbono



““Uma interpretaUma interpretaçãção de bom senso dos o de bom senso dos 
fatos sugere que um fatos sugere que um superintelectosuperintelecto
brincoubrincou com a Fcom a Fíísica, bem como com a sica, bem como com a 
QuQuíímica e a Biologia, e que nmica e a Biologia, e que nãão ho háá forforçças as 
ocultas que valham a pena mencionar na ocultas que valham a pena mencionar na 
natureza. Os nnatureza. Os núúmeros que alguns meros que alguns 
abstraem dos fatos me parecem tabstraem dos fatos me parecem tãão o 
esmagadores que colocam essa conclusesmagadores que colocam essa conclusãão o 
quase acima de quaisquer quase acima de quaisquer 
questionamentosquestionamentos…”…”

-- Sir Fred Hoyle, astrofSir Fred Hoyle, astrofíísicosico



A MENSAGEM APESAR DOS A MENSAGEM APESAR DOS 
SENTIMENTOSSENTIMENTOS

IsaIsaíías 40:27                            as 40:27                            

Por que dizes, Por que dizes, óó JacJacóó, e falas, , e falas, óó
Israel: Israel: ““O meu caminho estO meu caminho estáá
escondido ao Senhor, e o meu escondido ao Senhor, e o meu 
jujuíízo passa despercebido ao meu zo passa despercebido ao meu 
Deus?Deus?””



A MENSAGEM A PARTIR DA BA MENSAGEM A PARTIR DA BÍÍBLIABLIA

IsaIsaíías 40:28 as 40:28 
NNãão sabes, no sabes, nãão ouviste que o eterno o ouviste que o eterno 
Deus, o Senhor, o Criador dos Deus, o Senhor, o Criador dos 
confins da terra, nconfins da terra, nãão se cansa nem o se cansa nem 
se fatiga? se fatiga? ÉÉ inescrutinescrutáável o seu vel o seu 
entendimento. entendimento. 



A MENSAGEM A PARTIR DA A MENSAGEM A PARTIR DA 
EXPERIEXPERIÊÊNCIANCIA

IsaIsaíías 40:as 40:

29  Ele d29  Ele dáá forforçça ao cansado, e aumenta a ao cansado, e aumenta 
as foras forçças ao que nas ao que nãão tem nenhum o tem nenhum 
vigor. vigor. 

30  Os jovens se cansar30  Os jovens se cansarãão e se o e se 
fatigarfatigarãão, e os mancebos cairo, e os mancebos cairãão. o. 



IsaIsaíías 51:6 as 51:6 
Levantai os vossos olhos para os Levantai os vossos olhos para os 

ccééus e olhai para a terra em us e olhai para a terra em 
baixo; porque os cbaixo; porque os cééus us 
desaparecerdesaparecerãão como a fumao como a fumaçça, e a, e 
a terra se envelhecera terra se envelheceráá como um como um 
vestido; e os seus moradores vestido; e os seus moradores 
morrermorrerãão semelhantemente;        o semelhantemente;        
a minha salvaa minha salvaçãção, poro, poréém, durarm, duraráá
para semprepara sempre……





Intimidade com o Intimidade com o 
Criador de tudoCriador de tudo

significa se importar com aqueles significa se importar com aqueles 
para quem Ele criou todas as coisaspara quem Ele criou todas as coisas



Como Jesus Como Jesus 
falou com os falou com os 

CCééticosticos











Como as pessoas de Deus Como as pessoas de Deus 
devem lidar com as pessoas do devem lidar com as pessoas do 

mundo ?mundo ?
•• O sermO sermãão do monte serve de base para o o do monte serve de base para o 

testemunho Cristtestemunho Cristããoo



Mateus 5Mateus 5
14  14  ““VocVocêês ss sãão a luz do mundo. No a luz do mundo. Nãão o 
se pode esconder uma cidade se pode esconder uma cidade 
construconstruíída sobre um monte. 15 E, da sobre um monte. 15 E, 
tambtambéém, ningum, ninguéém acende uma m acende uma 
candeia e a coloca debaixo de uma candeia e a coloca debaixo de uma 
vasilha. Ao contrvasilha. Ao contráário, colocario, coloca--a no a no 
lugar apropriado, e assim ilumina a lugar apropriado, e assim ilumina a 
todos os que esttodos os que estãão na casa. 16 o na casa. 16 
Assim brilhe a luz de vocAssim brilhe a luz de vocêês diante s diante 
dos homensdos homens, para que vejam as suas , para que vejam as suas 
boas obras e glorifiquem ao Pai de boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocvocêês, que ests, que estáá nos cnos cééus.us.””



Marcos 7:15  

“Não há nada fora do homem 
que, nele entrando, possa torná-
lo ‘impuro’. Ao contrário, o que 
sai do homem é que o torna 
‘impuro’.”



Como as pessoas de Deus devem 
lidar com as pessoas do mundo ?

•• Ser um CristSer um Cristãão tipo  o tipo  ““sermsermãão do monteo do monte””..

•• ““Brilhe a luz de vocBrilhe a luz de vocêês diante dos homens, para que s diante dos homens, para que 
vejam as suas boas obrasvejam as suas boas obras …”…”

•• Quem somos, por dentro, Quem somos, por dentro, éé fundamental para nossa fundamental para nossa 
capacidade de realmente  capacidade de realmente  alcanalcanççarar com o com o 
Evangelho.Evangelho.



Mateus 21

23  Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, 
aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os 
líderes religiosos do povo e perguntaram: “Com 
que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem 
te deu tal autoridade?”

24 Respondeu Jesus: “Eu também lhes farei uma 
pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi 
com que autoridade estou fazendo estas coisas. 25 
De onde era o batismo de João? Do céu ou dos 
homens?



Eles discutiam entre si, dizendo: Eles discutiam entre si, dizendo: ““Se dissermos: Do Se dissermos: Do 
ccééu, ele perguntaru, ele perguntaráá: : ‘‘EntEntãão por que voco por que vocêês ns nãão o 
creram nele?creram nele?’’ 26 Mas se dissermos: Dos homens 26 Mas se dissermos: Dos homens ——
temos medo do povo, pois todos consideram Jotemos medo do povo, pois todos consideram Joãão o 
um profetaum profeta””..

27 Eles responderam a Jesus: 27 Eles responderam a Jesus: ““NNãão sabemoso sabemos””..

E ele lhes disse: E ele lhes disse: ““Tampouco lhes direi com que Tampouco lhes direi com que 
autoridade estou fazendo estas coisas.autoridade estou fazendo estas coisas.

(NVI)



Mateus 7

6  “Não dêem o que é sagrado aos cães, 
nem atirem suas pérolas aos porcos; caso 
contrário, estes as pisarão e, aqueles, 
voltando-se contra vocês, os despedaçarão.



Princípios de Jesus de Como Agir 
com um Cético Incrédulo:

• Não tente alimentar o incrédulo com alimento 
espiritual que eles não tem como absorver. (“pérolas 
aos porcos,” Mt. 7:6)



Princípios de Jesus de Como Agir 
com um Cético Incrédulo:

• Responda com uma pergunta; devolva a 
“batata quente”, ou de alguma maneira 
garanta que ele tenha algo com o que 
refletir sobre si mesmo.  
(Mt. 21:23-27)



““Com tantas religiCom tantas religiõões no mundo, nes no mundo, nãão o éé
presunpresunçãção achar que a sua o achar que a sua éé ‘‘a certaa certa’’? ? ““

AA.  Deus .  Deus éé algo que conseguimos moldar da algo que conseguimos moldar da 
maneira que quisermos.maneira que quisermos.

B.  Deus nos fez, nB.  Deus nos fez, nóós ns nãão O fizemos.o O fizemos.

O que O que éé mais provmais prováável?vel?



Mateus 22Mateus 22

15 15 EntEntãão os fariseus sao os fariseus saííram e comeram e começçaram a aram a 
planejar um meio de enredplanejar um meio de enredáá--lo em suas prlo em suas próóprias prias 
palavras. 16 Enviarampalavras. 16 Enviaram--lhe seus disclhe seus discíípulos junto pulos junto 
com os herodianos, que lhe disseram: com os herodianos, que lhe disseram: ““Mestre, Mestre, 
sabemos que sabemos que éés s ííntegro e que ensinas o caminho ntegro e que ensinas o caminho 
de Deus conforme a verdade. Tu nde Deus conforme a verdade. Tu nãão te deixas o te deixas 
influenciar por ninguinfluenciar por ninguéém, porque nm, porque nãão te prendes o te prendes àà
aparaparêência dos homens. 17 Dizencia dos homens. 17 Dize--nos, pois: Qual nos, pois: Qual éé
a tua opinia tua opiniãão? o? ÉÉ certo pagar imposto a Ccerto pagar imposto a Céésar ou sar ou 
nnãão?o?””



Princípios de Jesus de como Falar 
com o Incrédulo:

Responda, mas não entre no jogo deles 
deixando que você seja rotulado de 
extremista. (Mt 22:15-22)



““E as pessoas que nunca ouviram falar do E as pessoas que nunca ouviram falar do 
seu Evangelho ? Deus vai mandseu Evangelho ? Deus vai mandáá--las todas las todas 
para o inferno ?para o inferno ?

Lc 13: 29  Pessoas virão do oriente e do ocidente, 
do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa 
no Reino de Deus. 30 De fato, há últimos que serão 
primeiros, e primeiros que serão últimos” (NIV)

Mt. 7: 21  “Nem todo aquele que me diz: 
‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, 
mas apenas aquele que faz a vontade de meu 
Pai que está nos céus” (NVI)



C.S. Lewis:  C.S. Lewis:  ““A verdade A verdade éé que Deus nque Deus nãão nos contou o nos contou 
qual Seu planejamento a respeito das outras pessoas. qual Seu planejamento a respeito das outras pessoas. 
NNóós de fato sabemos que ningus de fato sabemos que ninguéém pode ser salvo a m pode ser salvo a 
nnãão ser por Cristo; no ser por Cristo; nóós ns nãão sabemos se apenas o sabemos se apenas 
aqueles que O conhecem podem ser salvos por Ele.aqueles que O conhecem podem ser salvos por Ele.””

AbraAbraãão:  o:  ““NNãão agiro agiráá com justicom justiçça o Juiz de a o Juiz de 
toda a terra ? toda a terra ? ““
Genesis 18:25b  Genesis 18:25b  (NVI)(NVI)



Mateus 22Mateus 22

28 28 Pois bem, na ressurreiPois bem, na ressurreiçãção, de qual dos sete ela sero, de qual dos sete ela seráá
esposa, visto que todos foram casados com ela?esposa, visto que todos foram casados com ela?””

29 Jesus respondeu: 29 Jesus respondeu: ““VocVocêês ests estãão enganados porque o enganados porque 
nnãão conhecem as Escrituras nem o poder de Deus! 30 o conhecem as Escrituras nem o poder de Deus! 30 
Na ressurreiNa ressurreiçãção, as pessoas no, as pessoas nãão se casam nem so se casam nem sãão dadas o dadas 
em casamento; mas sem casamento; mas sãão como os anjos no co como os anjos no cééu. 31 E u. 31 E 
quanto quanto àà ressurreiressurreiçãção dos mortos, voco dos mortos, vocêês ns nãão leram o que o leram o que 
Deus lhes disse: 32 Deus lhes disse: 32 ‘‘Eu sou o Deus de AbraEu sou o Deus de Abraãão, o Deus o, o Deus 
de Isaque e o Deus de Jacde Isaque e o Deus de Jacó’ó’ ? Ele n? Ele nãão o éé Deus de mortos, Deus de mortos, 
mas de vivos!mas de vivos!””



PrincPrincíípios de Jesus de como pios de Jesus de como 
falar com o Descrente:falar com o Descrente:

Ampliar a discussão para os assuntos mais 
importantes, ao invés de perder tempo em 
detalhes menores.

(Mt. 22:23(Mt. 22:23--33)33)



Mateus 22Mateus 22

41 41 Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: 
42 42 ““O que vocO que vocêês pensam a respeito do Cristo? De quem s pensam a respeito do Cristo? De quem 
ele ele éé filho?filho?””

“É“É filho de Davifilho de Davi””, responderam eles., responderam eles.

43 Ele lhes disse: 43 Ele lhes disse: ““EntEntãão, como o, como éé que Davi, falando que Davi, falando 
pelo Esppelo Espíírito, o chama rito, o chama ‘‘SenhorSenhor’’? Pois ele afirma:? Pois ele afirma:

44 44 ““ ‘‘O Senhor disse ao meu Senhor: SentaO Senhor disse ao meu Senhor: Senta--te te àà minha minha 
direita, atdireita, atéé que eu ponha os teus inimigosque eu ponha os teus inimigos

debaixo de teus pdebaixo de teus péés s ’’..

45 Se, pois, Davi o chama 45 Se, pois, Davi o chama ‘‘SenhorSenhor’’, como pode ser ele , como pode ser ele 
seu filho?seu filho?””





Por que Jesus foi crucificado  Por que Jesus foi crucificado  --
Por ser um bom mestre  ?Por ser um bom mestre  ?









PrincPrincíípios de Jesus de como falar pios de Jesus de como falar 
com o Descrente:com o Descrente:

TTãão logo eles estejam prontos, confronte as pessoas com o logo eles estejam prontos, confronte as pessoas com 
quem quem éé Jesus e a necessidade de uma Jesus e a necessidade de uma decisdecisããoo a respeito a respeito 
Dele. Dele. 

Um bom Um bom mestre mestre ?  ?  

Esta Esta éé a a úúnica opnica opçãção que Ele no que Ele nãão nos deixou.o nos deixou.



Como Jesus Como Jesus 
Falou com os Falou com os 

CCééticosticos



• !





















IsaIsaíías 40:31  as 40:31  
mas os que esperam no Senhor mas os que esperam no Senhor 
renovarrenovarãão as suas foro as suas forçças; as; 
subirsubirãão com asas como o com asas como ááguias; guias; 
corrercorrerãão, e no, e nãão se cansaro se cansarãão; o; 
andarandarãão, e no, e nãão se fatigaro se fatigarãão. o. 

A MENSAGEM DE A MENSAGEM DE ESPERANESPERANÇÇAA


