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Você pode viver sem Deus?



Você pode viver sem Deus?

Claro que pode...
Você tem opções...
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Você quer viver sem Deus?

A opção é sua...
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Recapitulação



A vida sem Deus é vazia

Salomão e o problema da 
conquista humana:

Tenho visto tudo o que é
feito debaixo do sol; tudo é

inútil, é correr atrás do 
vento!



O conselho de Salomão

Lembre-se do seu Criador 
nos dias da sua juventude, 
antes que venham os dias 
difíceis e se aproximem os 

anos em que você dirá: "Não 
tenho satisfação neles"



Nossa busca por Deus
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Deus já te ama



Deus é uma pessoa!

�Intelecto (sabedoria)
�Volição
�Criatividade
�Poder (onipotência)
�Moral



Quem é Deus?



Moralidade

�Santo
�Reto 
�Justo

“Eu o Senhor 
sou santo”

1Pedro.1.16



Moralidade

�Santo
�Reto
�Justo

“Bom e reto
é o Senhor”

Salmos 25.8



Moralidade

�Santo
�Reto 
�Justo

“O Senhor é
justo, ele 

ama a justiça”

Salmos 11.7



Quem é Deus?



O amor O faz diferente!
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Criado por Deus e para
Deus



O homem foi criado 
diretamente por Deus

Assim, cheguei a esta 
conclusão: Deus fez os 

homens justos...

Eclesiastes 7.29



Imagem e Semelhança

Façamos o homem à
nossa imagem, 

conforme a nossa 
semelhança

Gênesis 1.26



Problema do pecado

Assim, cheguei a esta 
conclusão: Deus fez os 

homens justos, mas eles 
foram em busca de muitas 

intrigas
Eclesiastes 7.29



Ilustração
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Impossibilidade de 
conviver com Deus



Fato

Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados, nos 
quais costumavam viver, quando 
seguiam a presente ordem deste 

mundo
Efésios 2.1-2



Insuficiência da bondade



Realidade da maldade no 
homem



Insuficiência da religião



Insuficiência da religião



Quem sou eu?

� Morto
�Transgressão
�Pecado

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



Não existe uma balança 
cósmica



Qual é a gravidade do 
PECADO?

1. O grau da gravidade de uma 
ofensa depende do nível de 
dignidade do ofendido;



Gravidade do Pecado



Qual é a gravidade do 
PECADO?

1. O grau da gravidade de uma ofensa 
depende do nível de dignidade do 
ofendido;

2. O Pecado é uma ofensa direta a 
infinitude da dignidade de Deus;

3. Logo, a culpa do homem é infinita, 
e para supri-la exige uma satisfação 
infinita;



Qual é a gravidade do 
PECADO?

4. Se isto é verdade, o homem 
nunca poderá supri-la, pois é finito;

5. Assim, apenas Deus pode sanar 
essa dívida. Mas a culpa não é de 
Deus, mas do homem. Logo, Deus 
não deve pagá-la.



Necessidade de Cristo

6. Ou seja, o homem deveria pagar, 
mas não pode. Deus poderia, mas 
não deve. 
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O único caminho



Necessidade de Cristo

6. Ou seja, o homem deveria pagar, 
mas não pode. Deus poderia, mas 
não deve. 

Segue-se que Jesus é necessário, 
pois como homem deve, e como 

Deus pode.



Necessidade de Cristo

Deus tornou pecado por 
nós aquele que não 

tinha pecado, para que 
nele nos tornássemos 

justiça de Deus



Graça e Misericórdia 
somente por meio de Cristo

�GRAÇA:
�Dar o que não merecemos

�MISERICÓRDIA
�Não dar o que merecemos



Só há acesso a Deus por 
meio de Jesus Cristo

"Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, a 
não ser por mim

João 14.6



Só há acesso a Deus por 
meio de Jesus Cristo

Tendo sido, pois, 
justificados pela fé, temos 
paz com Deus, por meio 
de nosso Senhor Jesus 

Cristo
Romanos 5.1
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Crer somente



Tudo o que você precisa 
fazer é crer

Se você confessar com a 
sua boca que Jesus é Senhor 
e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, será salvo
Romanos 10.9



Tudo o que você precisa 
fazer é crer

é necessário que o Filho do 
homem seja levantado, para 

que todo o que nele crer 
tenha a vida eterna

João 3.15



Tudo o que você precisa 
fazer é crer

Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu Filho 

Unigênito, para que todo o que 
nele crer não pereça, mas

tenha a vida eterna
João 3.16
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Comece pela mudança de 
mente

testificando tanto a judeus
como a gregos o 

arrependimento para com 
Deus e a fé em nosso Senhor

Jesus Cristo
Atos 20.21



Então deposite sua fé em 
Cristo

testificando tanto a judeus
como a gregos o 

arrependimento para com 
Deus e a fé em nosso
Senhor Jesus Cristo

Atos 20.21
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Conseqüencias

�Sou aceito como filho de Deus
�Sou liberto por Deus
�Sou santificado por Deus
�Sou aproximado de Deus
�Sou vivificado
�Tenho acesso garantido a vida 

Eterna



Observe as mudanças

Criatura de 
Deus

Em Cristo 
somos 

adotados
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Filhos de 
Deus

Herdeiro
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Observe as mudanças

Condenados 
pelo Pecado

Jesus 
pagou o 

preço pelo 
Pecado
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Redimido
Perdoado
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Observe as mudanças

Escravos do 
pecado, da 
morte e de 
Satanás

Jesus 
derrotou o 
pecado, a 
morte e 
Satanás
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Liberto do 
medo e do 
poder dos 

mesmo
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Observe as mudanças

Declarado 
pecador

Jesus nos 
imputou 

sua justiça
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Somos 
declarados 

justos.
Santificado
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Observe as mudanças

Declarado 
inimigo de 

Deus

Cristo nos 
reconciliou 
com Deus
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Fomos feitos 
amigos de 

Deus

��������



Observe as mudanças

Espiritualmente 
mortos

Cristo nos 
deu vida
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Nascido de 
novo
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Observe as mudanças

Sem 
esperança no 

futuro

Cristo nos 
concede 

vida 
eterna 

com Deus
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Desfrutaremos da 
vida eterna no 

futuro
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Você tem opções

�REJEITAR

�DECIDIR PENSAR MAIS 
UM POUCO

�ACEITAR


