


INTRODUÇÃO 



Verdade universal 



‘Eu nunca participaria 
de um clube que me 

aceitasse como sócio’    

Groucho Marx  



‘Tudo foi 
descoberto, fuja 

rapidamente’    

Arthur Conan Doyle 



A pior das espécies baseada 
em carbono. Eles falam, 
existem até hoje, alguns 

tomam banho e outros não, é 
o único animal que pensa que 

não é animal... 



É um ser que pensa ser racional, que tem o poder 
e discernimento para fazer o bem e o mal, que 

pode fazer o mal e até matar seu semelhante por 
prazer, é um ser que as vezes não pensa nas 

conseqüências e coloca sua vida em risco para 
salvar a vida de outra pessoa mesmo que ela lhe 
seja desconhecida, é o ser capaz de fazer coisas 

belas e também coisas terríveis com seus 
semelhantes, é um ser que pode amar e odiar 
como o mesmo fervor e intensidade!!!!!!!!!! 



O grande filho da 
**** do Universo.  



Diz o tolo em seu coração: 
Deus não existe! 

Corromperam-se e 
cometeram injustiças 
detestáveis; não há 

ninguém que faça o bem.   
Sl 53.1 



Deus olha lá dos céus para 
os filhos dos homens, para 

ver se há alguém que 
tenha entendimento, 

alguém que busque a Deus. 

Sl 53.2 



Todos se desviaram, 
igualmente se 

corromperam; não há 
ninguém que faça o bem, 
não há nem um sequer.   

Sl 53.3 



Sabemos que tudo o que a 
lei diz, o diz àqueles que 
estão debaixo dela, para 
que toda boca se cale e 

todo o mundo esteja sob o 
juízo de Deus.    

Rm 3.19 



Portanto, ninguém será 
declarado justo diante dele 

baseando-se na obediência à 
lei, pois é mediante a lei que 
nos tornamos plenamente 

conscientes do pecado.    

Rm 3.20 



pois todos 
pecaram e estão 

destituídos da 
glória de Deus,     

Rm 3.23 



Uma saída para a crise humana 



Será que os malfeitores 
não aprendem? Eles 
devoram o meu povo 

como quem come pão, e 
não clamam a Deus!  

Sl 53.4 



Ah, se de Sião viesse a 
salvação para Israel! 

Quando Deus restaurar o 
seu povo, Jacó exultará! 

Israel se regozijará!  

Sl 53.6 



Mas agora se manifestou 
uma justiça que provém 

de Deus, independente da 
lei, da qual testemunham 

a Lei e os Profetas, 

Rm 3.21 



justiça de Deus 
mediante a fé em 
Jesus Cristo para 

todos os que creem. 
Não há distinção,  

Rm 3.22 



sendo justificados 
gratuitamente por sua 

graça, por meio da 
redenção que há em 

Cristo Jesus. 

Rm 3.24 



Deus o ofereceu como sacrifício 
para propiciação mediante a fé, 
pelo seu sangue, demonstrando 
a sua justiça. Em sua tolerância, 

havia deixado impunes os 
pecados anteriormente 

cometidos;  
Rm 3.25 



mas, no presente, 
demonstrou a sua 

justiça, a fim de ser justo 
e justificador daquele 
que tem fé em Jesus.   

Rm 3.26 



Quem é esse tolo 



Diz o tolo em seu coração: 
Deus não existe! 

Corromperam-se e 
cometeram injustiças 
detestáveis; não há 

ninguém que faça o bem. 
Sl 53.1 



Meu senhor, não dês atenção 
àquele homem mau, Nabal. Ele é 
insensato, conforme o seu nome 

significa; e a insensatez o 
acompanha. Contudo, eu, tua serva, 

não vi os rapazes que meu senhor 
enviou. 

1Sm 25.25 



Uma aula com Nabal 



Será que os malfeitores 
não aprendem? Eles 
devoram o meu povo 

como quem come pão, e 
não clamam a Deus!   

Sl 53.4 



Será que os malfeitores 
não aprendem? Eles 

devoram o meu povo 
como quem come pão, e 

não clamam a Deus!   

Sl 53.4 



Olhem! Estão tomados de pavor, 
quando não existe motivo algum 
para temer! Pois foi Deus quem 

espalhou os ossos dos que 
atacaram você; você os 

humilhou porque Deus os 
rejeitou. 

Sl 53.5 



Ah, se de Sião viesse a 
salvação para Israel! 

Quando Deus restaurar o 
seu povo, Jacó exultará! 

Israel se regozijará!  

Sl 53.6 



Ah, se de Sião viesse a 
salvação para Israel! 

Quando Deus restaurar o 
seu povo, Jacó exultará! 

Israel se regozijará!  

Sl 53.6 



CONCLUSÃO 


