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Recapitulação

� BUSCA POR DEUS:

�Evidências Lógicas

�Evidências Morais



O amor O faz diferente!



Último encontro...

� Que as escrituras apresentam o 
homem como criatura de Deus
� Criado diretamente por Deus
� Colocado em posição exaltada

� Que o homem foi feito a imagem e 
semelhança de Deus

� As coisas não são mais assim...



Ilustração
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Fato

Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados, nos 

quais costumavam viver, quando 
seguiam a presente ordem deste 

mundo
Efésios 2.1-2



Fato

Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados, nos 

quais costumavam viver, quando 
seguiam a presente ordem deste 

mundo
Efésios 2.1-2



Fato

Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados, nos 

quais costumavam viver, quando 
seguiam a presente ordem deste 

mundo
Efésios 2.1-2



Fato

Pois o salário do pecado é
a morte...

Romanos 6.23



Fato

Todos pecaram e carecem 
da Glória de Deus...

Romanos 3.23
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Impossibilidade definidaImpossibilidade definida



Insuficiência da bondade



Insuficiência da bondade

�Aquilo que é bom para você 
pode não ser para mim.

�O que é bom para Deus?



Insuficiência da bondade



Insuficiência da bondade

�Um acerto não elimina um 
erro.

�Não existe uma balança 
cósmica de acerto e erro.



Fato

Também, qualquer que disser a 
seu irmão: ‘Tolo', será levado ao 
tribunal. E qualquer que disser: 

'Louco!', corre o risco de ir para 
o fogo do inferno

Mateus 5.22



Fato

Qualquer que olhar para 
uma mulher para desejá-la,
já cometeu adultério com 

ela no seu coração

Mateus 5.28



Fato

Pois quem obedece a toda a 
Lei, mas tropeça em apenas 
um ponto, torna-se culpado 
de quebrá-la inteiramente.

Tiago 2.10



Ou seja...

�Não é possível haver em mim 
bondade suficiente para ganhar o 
céu.

�Estou morto (separado de Deus) e 
condenado a essa situação



Insuficiência da religião



Insuficiência da religião



Fato

Você, que ensina os outros, não ensina 
a si mesmo? Você, que prega contra o 
furto, furta? Você, que diz que não se 
deve adulterar, adultera? Você, que 

detesta ídolos, rouba-lhes os templos? 
Você, que se orgulha da Lei, desonra 

a Deus, desobedecendo à Lei?

Romanos 2.21-23



Fato

Já os que se apóiam na prática da 
Lei estão debaixo de maldição, pois 
está escrito: "Maldito todo aquele 

que não persiste em praticar 
todas as coisas escritas no livro 

da Lei”
Gálatas 3.10



Insuficiência da religião

�A religião é uma boa alternativa 
para uma vida acertada.

�Mas não resolve o problema da 
transgressão.



Ou seja..

�Estar na igreja, ou freqüentar uma 
religião, não compra o favor de 
Deus.

�Mesmo na igreja, ou a freqüentar 
uma religião, continuo com 
condenado em meus delitos e 
pecados



Quem sou eu?

� Morto
�Transgressão
�Pecado

� Culpado por violar a lei de Deus
� Merecedor do inferno
� Separado completamente de Deus
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IlustraIlustraççãoão



Jovem Rico

Eis que alguém se aproximou 
de Jesus e lhe perguntou: 

"Mestre, que farei de bom para 
ter a vida eterna?"

Mateus 19.16



Jovem Rico

Respondeu-lhe Jesus: "Por 
que você me pergunta sobre 
o que é bom? Há somente 

um que é bom.

Mateus 19.17a



Jovem Rico

Se você quer entrar 
na vida, obedeça
aos mandamentos

Mateus 19.17b



Jovem Rico

"Quais?", perguntou ele. Jesus 
respondeu: " 'Não matarás, não 
adulterarás, não furtarás, não 

darás falso testemunho, honra teu 
pai e tua mãe' e 'Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo

Mateus 19.18-19



Jovem Rico

Disse-lhe o jovem: "A 
tudo isso tenho 

obedecido. O que me 
falta ainda?

Mateus 19.20



Jovem Rico

Jesus respondeu: "Se você 
quer ser perfeito, vá, venda os 
seus bens e dê o dinheiro aos 
pobres, e você terá um tesouro 

nos céus. Depois, venha e 
siga-me"

Mateus 19.21



Jovem Rico

Ouvindo isso, o jovem 
afastou-se triste, 

porque tinha muitas 
riquezas.

Mateus 19.22



Jovem Rico

...'Não matarás, não adulterarás, 
não furtarás, não darás falso 

testemunho, honra teu pai e tua 
mãe' e 'Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo

Mateus 19.10



Jovem Rico

Ao ouvirem isso, os 
discípulos ficaram perplexos 
e perguntaram: Neste caso, 

quem pode ser salvo?

Mateus 19. 2̀5



Jovem Rico

Jesus olhou para eles e 
respondeu: Para o 

homem é impossível...

Mateus 19.26
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Deus já fez...

Jesus olhou para eles e 
respondeu: Para o homem 

é impossível, mas para 
Deus todas as coisas são 

possíveis
Mateus 19.26


