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COMO VIVER COM 
DEUS?

Mitos e Verdades sobre o 
Relacionamento do Homem com 

seu Criador

Professor: Vlademir Hernandes

O que Deus espera de nós?
�Vida sem pecados
O que podemos esperar de Deus?
�Imparcialidade
�Justiça
�Juízo

CONDENAÇÃO

Recapitulação: Más Notícias

MORTE

EXTRA, EXTRA!
Deus manda notícias sobre 

como viver com Ele

�Parte 1: As Más Notícias
� Dia 1: O que Deus espera de nós?
� Dia 2: O que nós podemos esperar

de Deus?

�Parte 2: As Boas Notícias
� Dia 3: O que Deus oferece para nós?
� Dia 4: O que precisamos oferecer em 

troca para Deus?

EXTRA, EXTRA!
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AS BOAS Notícia
O Que Deus oferece para nós?

�Todos os caminhos levam a Deus.
�O importante é ter fé em alguma 

coisa.
�Toda religião é válida

Mitos

�Deus supriu em Jesus a maior 
necessidade humana: SALVAÇÃO. 
Deus é amoroso

�Deus providenciou uma única 
alternativa: Jesus. Deus é bondoso.

�Essa alternativa teve um custo  
muito elevado: a morte de Jesus. 
Deus é gracioso.

Verdades

�Deus enviou Seu filho para salvar 
pecadores da condenação.

�Deus pagou com a vida do Seu filho a 
nossa dívida para com Ele.

�Deus determinou que esse é o único 
modo de escapar do Seu julgamento.

Verdades

“As misericórdias do SENHOR são a 
causa de não sermos consumidos, 
porque as suas misericórdias não 
têm fim; renovam-se cada manhã. 

Grande é a tua fidelidade.” 
(Lm 3:22-23 RA)

MISERICÓRDIA

“Mas Deus, sendo rico em 
misericórdia, por causa do grande 

amor com que nos amou, e estando 
nós mortos em nossos delitos, nos 
deu vida juntamente com Cristo, —

pela graça sois salvos,” 
(Ef 2:4-5 RA)

MISERICÓRDIA
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“Pois assim como, por uma só ofensa, 
veio o juízo sobre todos os homens 
para condenação, assim também, 

por um só ato de justiça, veio a 
graça sobre todos os homens para a 

justificação que dá vida.” 
(Rm 5:18 RA)

GRAÇA

“Sobreveio a lei para que avultasse a 
ofensa; mas onde abundou o pecado, 
superabundou a graça , a fim de que, 

como o pecado reinou pela morte, assim 
também reinasse a graça pela justiça 
para a vida eterna, mediante Jesus 

Cristo, nosso Senhor.” (Rm 5:20-21 RA)

GRAÇA

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao 
mundo, não para que julgasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele. Quem 
nele crê não é julgado ; o que não crê já está 

julgado , porquanto não crê no nome do 
unigênito Filho de Deus.” (Jo 3:16-18 RA)

AMOR

“e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela 
fé, estando vós arraigados e alicerçados em 
amor, a fim de poderdes compreender, com 

todos os santos, qual é a largura, e o 
comprimento, e a altura, e a profundidade e 
conhecer o amor de Cristo, que excede 

todo entendimento , para que sejais tomados 
de toda a plenitude de Deus.” (Ef 3:17-19 RA)

AMOR

“Dificilmente, alguém morreria por um 
justo; pois poderá ser que pelo bom 

alguém se anime a morrer. Mas 
Deus prova o seu próprio amor 

para conosco pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda 

pecadores.” 
(Rm 5:7-8 RA)

AMOR

“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 
crêem nele recebem, por meio dele, o 

perdão dos pecados.” (At 10:42-43 BLH)

PERDÃO
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“tendo cancelado o escrito de 
dívida, que era contra nós e que 
constava de ordenanças, o qual 
nos era prejudicial, removeu- o 
inteiramente, encravando-o na 

cruz;” (Cl 2:14 RA)

PERDÃO

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o 
caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por 
mim .” (Jo 14:6 RA)

RECONCILIAÇÃO

“E a vós outros também que, outrora, éreis 
estranhos e inimigos no entendimento 
pelas vossas obras malignas, agora, 

porém, vos reconciliou no corpo da sua 
carne, mediante a sua morte, para 
apresentar-vos perante ele santos, 

inculpáveis e irrepreensíveis,” 
(Cl 1:21-22 RA)

RECONCILIAÇÃO

“E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou 
todo julgamento, a fim de que todos honrem o 
Filho do modo por que honram o Pai. Quem 
não honra o Filho não honra o Pai que o 
enviou . Em verdade, em verdade vos digo: 

quem ouve a minha palavra e crê naquele que 
me enviou tem a vida eterna, não entra em 
juízo, mas passou da morte para a vida .” 

(Jo 5:22-24 RA)

VIDA ETERNA

“E o testemunho é este: que Deus 
nos deu a vida eterna; e esta vida 
está no seu Filho . Aquele que tem o 
Filho tem a vida; aquele que não tem 

o Filho de Deus não tem a vida.” 
(1Jo 5:11-12 RA)

VIDA ETERNA
“se a nossa esperança em Cristo se limita 

apenas a esta vida, somos os mais 
infelizes de todos os homens. Mas, de 

fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, 
sendo ele as primícias dos que dormem. 
visto que a morte veio por um homem, 

também por um homem veio a 
ressurreição dos mortos.” 

(1Co 15:19-21 RA)

VIDA ETERNA
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“E não há salvação em nenhum outro; 
porque abaixo do céu não existe 

nenhum outro nome, dado entre os 
homens, pelo qual importa que 

sejamos salvos.” 
(At 4:12 RA)

UM ÚNICO MEIO DE SALVAÇÃO

O que Deus oferece para nós?
�Misericórdia
�Graça
�Amor
�Perdão
�Reconciliação
�Vida Eterna

SALVAÇÃO

CONCLUSÃO

MORTE

DEUS

... ... ... ... LEVOU SOBRE LEVOU SOBRE LEVOU SOBRE LEVOU SOBRE 
SI  O  PECADO  DE SI  O  PECADO  DE SI  O  PECADO  DE SI  O  PECADO  DE 
MUITOS  E MUITOS  E MUITOS  E MUITOS  E PELOS PELOS PELOS PELOS 

TRANSGRESSORES TRANSGRESSORES TRANSGRESSORES TRANSGRESSORES 
INTERCEDEU.INTERCEDEU.INTERCEDEU.INTERCEDEU.

IsIsIsIs 53:1253:1253:1253:12

A Resposta Humana

“E, embora tivesse feito 
tantos sinais na sua 

presença, não creram nele,” 
(Jo 12:37 RA)

“ditas estas coisas, muitos creram 
nele . disse, pois, Jesus aos judeus que 

haviam crido nele: se vós 
permanecerdes na minha palavra, sois 
verdadeiramente meus discípulos ; e 

conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará. ” (Jo 8:30-32 RA)

A Resposta Humana
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“Então Jesus lhe disse: Porque 
me viu, você creu? Felizes os 

que não viram e creram.” 
(Jo 20:29 NVI)

A Resposta Humana A Resposta Humana

“...O tempo está cumprido, e o reino 
de Deus está próximo; arrependei-vos
e crede no evangelho.” (Mc 1:15 RA)
“A mão do Senhor estava com eles, e 

muitos, crendo, se converteram ao 
Senhor.” (At 11:21 RA)

� Fé
� Compreendo que Jesus morreu para pagar 

pecados e ressuscitou ao 3o dia.
� Concordo que sua morte é eficaz para pagar 

pecados e que sua ressurreição anuncia a vida 
eterna aos que creem.

� Confio tanto no efeito da sua morte para perdão 
dos meus pecados quanto no poder da sua 
ressurreição para minha vida eterna.

� Comprometo-me a rejeitar qualquer alternativa de 
salvação e intercessão diante de Deus.

A Resposta que Deus quer

� A Fé genuína produz:
� Arrependimento

� Entendo a gravidade do meu pecado
� Lamento ter desagradado a Deus
� Expresso meu desejo de não desagradá-Lo mais

� Conversão
� Como meu Deus abomina o pecado eu também 

abomino
� Como meu Deus valoriza a obediência, eu também 

valorizo
� Decido abandonar minha vida de pecados e adotar 

uma vida de obediência amorosa a Deus.

A Resposta que Deus quer

Qual é a sua resposta?

1. Rejeito a oferta de Deus
2. Ainda preciso de algum 

esclarecimento
3. Arrependo-me dos meus pecados, 

Creio em Jesus como meu 
Salvador e, 
Converto-me ao meu Senhor


