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Vlademir Hernandes 

A verdade nua e crua sobre 

nossa situação diante de Deus O que Deus Espera de Nós 

“Respondeu Jesus: Ame o Senhor, 
o seu Deus de todo o seu coração, 

de toda a sua alma e de todo o 
seu entendimento. Este é o 

primeiro e maior mandamento"  

(Mateus 22:37 NVI) 

 

Você sinceramente pode afirmar que 
ama a Deus "de todo o seu coração, 
de toda a sua alma e de todo o seu 
entendimento"?  

Qual é a importância de Deus na sua 
vida? 
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Você se empenha ao máximo para 
conhecer a vontade de Deus para 
todas as áreas da sua vida?  

Você  obedece a Deus em toda e 
qualquer decisão que toma em sua 
vida?  

 

"...E o segundo é semelhante a 
ele: Ame o seu próximo como a si 

mesmo. Destes dois 
mandamentos dependem toda a 

Lei e os Profetas.” 

(Mateus 22:38-40 NVI) 

 

“Pois quem obedece a toda a Lei, 
mas tropeça em apenas um 
ponto, torna-se culpado de 

quebrá-la inteiramente”  

(Tiago 2:10 NVI) 

 

Você já mentiu? 

Você já se apropriou do que não 
lhe pertence? 

Você já fez ou desejou o mal a 
alguém? 

Você já se vingou? 

Você já se omitiu diante da 
necessidade alheia? 

Você já se expressou com altivez 
em atos ou palavras? 

Você já alimentou pensamentos 
ou realizou práticas sexuais fora 
do casamento? 

 

 

Desprezadores de Deus, alienados 
a Deus, mentirosos, ladrões, 
desonestos, corruptos, maldosos, 
violentos,  cruéis, vingativos, 
mesquinhos, avarentos, egoístas, 
omissos, arrogantes, adúlteros, 
imorais,  ... 
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O Que Deus espera de nós? 

Moralidade absoluta através da 
plena obediência em cada 
momento da vida.  

Quem consegue satisfazer as 
expectativas de Deus? 

Absolutamente NINGUÉM. O que Podemos Esperar de Deus 

“Todos pecaram e estão 
afastados da presença 

gloriosa de Deus.”  

(Romanos 3:23 BLH) 

 

“Contudo, por causa da sua teimosia 
e do seu coração obstinado, você 

está acumulando ira contra si 
mesmo, para o dia da ira de Deus, 

quando se revelará o seu justo 
julgamento. Deus retribuirá a cada 
um conforme o seu procedimento.”  

(Romanos 2:5-6 NVI) 

 

 

 

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

vindo, depois disto, o juízo”  

(Hebreus 9:27 RA) 

 

 

“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.”  
(Mateus 13:40-42 RA) 
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O que podemos esperar de Deus? 

Imparcialidade 

Justiça 

Juízo 

 

CONDENAÇÃO 

As más notícias não são 

definitivas e seus efeitos não são 

irreversíveis O Que Deus Oferece para Nós 

“Nisto consiste o amor: não em 
que nós tenhamos amado a 

Deus, mas em que ele nos amou 
e enviou seu Filho como 
propiciação pelos nossos 

pecados.” (1 João 4:10 NVI) 

 

“Cristo nos redimiu da maldição 
da lei quando se tornou maldição 
em nosso lugar, pois está escrito: 

Maldito todo aquele que for 
pendurado num madeiro.” 

(Gálatas 3:13 NVI) 
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“Jesus nos mandou anunciar o 
evangelho ao povo e testemunhar 

que ele foi posto por Deus como Juiz 
dos vivos e dos mortos. Todos os 

profetas falaram a respeito de Jesus, 

dizendo que os que CREEM nele 

recebem, por meio dele, o perdão 
dos pecados.”  

(Atos 10:42-43 BLH) 

 

“Tudo isso provém de Deus, que 
nos reconciliou consigo mesmo 
por meio de Cristo e nos deu o 

ministério da reconciliação”  

(2 Coríntios 5:18 NVI) 

O Que Deus oferece a nós? 

amor 

substituição 

perdão 

reconciliação 

SALVAÇÃO O que precisamos oferecer em 

troca para Deus 

“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.”  

(Efésios 2:8-9 RA) 

 

 

“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) 

 

 



29/11/2010 

6 

“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) 

 

 

O que precisamos oferecer em troca 
para Deus? 

Para merecer a salvação: NADA 

Para receber a salvação: NADA 

Para manter a salvação: NADA 

Absolutamente NADA: pela GRAÇA 

1. Rejeito a oferta de Deus 

2. Preciso pensar mais no assunto 

vlademir@ibcu.org.br - 3289-4501 

3. Creio em Jesus Cristo como meu 
único salvador 


