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COMO VIVER COM 
DEUS?

Mitos e Verdades sobre o 
Relacionamento do Homem com 

seu Criador

Professor: Vlademir Hernandes

�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?
continuação...

EXTRA, EXTRA!

�Parte 3: A Nova Vida em Cristo

� Dia 5:Novo chamado, propósito e estilo de
vida

EXTRA, EXTRA!

�Se para alguém obter a salvação, não 
é preciso fazer nada, pode-se, então, 
pecar à vontade sem consequências.

�Agora que sou filho de Deus, Ele vai 
garantir que eu alcance todos os 
meus objetivos nesta vida

Mitos

� A salvação é concedida pela graça mediante 
a Fé e somos mantidos salvos pelo poder de 
Deus. Entretanto Deus espera obediência 
como resposta de amor de seus filhos. A 
desobediência não reverte a salvação, mas 
desperta a disciplina.

� Como filho de Deus, tenho um novo chamado, 
e propósito de vida. Meus objetivos egoístas e 
terrenos devem ceder lugar para a vontade de 
Deus para minha vida.

Verdades

PARA QUÊ VOCÊ 
EXISTE?

O chamado de Deus
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VIVER POR MODO DIGNO

1Ts 2:9-12

� Conceito de "Modo digno de Deus":
� Conforme Ele merece
� Dando o devido valor a Deus
� Em consideração a tudo o que Ele é
� Em reconhecimento a tudo o que Ele faz por nós
� Valorizando os recursos que Ele nos oferece (2Pe 

1:3)
� Expressando um amor submisso a Deus
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VIVER POR MODO DIGNO

1Ts 2:9-12 - De Deus
�Seu chamado

� Para o Seu Reino 
�Entrar (Mt 7:21, Jo 3:5), buscar (Lc 12:31), 

proclamar (At 8:12), lutar (2Tm 2:4), herdar (1Co 
6:9), reinar para sempre (2Tm 2:12, Ap 21:5)

� Para a Sua Glória
�Reconhecer (Ef 3:20-21), refletir (2Co 3:18, 1Co 

6:20), promover (1Co 10:31).
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VIVER POR MODO DIGNO

1Ts 2:9-12 - De Deus
�Conforme modelos:

� Líderes (1Pe 5:2-3)- assim como Paulo, Silvano e 
Timóteo entre os tessalonicenses

� Conforme orientações
� exortações - "chamar ao lado"

� consolações - conforto quando preciso

� admoestações - testemunho (relatos de 
experiências)

9

VIVER POR MODO DIGNO

Cl 1:9-14 - do Senhor

� O pré-requisito:
� Redimidos e perdoados
� Resgatados do domínio das trevas
� Transportados para o Reino de Cristo

� Características viabilizadoras:
� "ser cheios do pleno conhecimento da vontade de 

Deus" 
� "com toda sabedoria (Tg 1:5) e entendimento 

espiritual "
10

VIVER POR MODO DIGNO

Cl 1:9-14 - do Senhor
�As maneiras:

� agradar a Deus em tudo

� frutificar em boas obras
� crescer no conhecimento de Deus

�A capacitação:
� "fortalecidos com todo o poder"
� não com qualquer poder: Seu glorioso poder

�poder sobrenatural direto do Deus glorioso
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VIVER POR MODO DIGNO

Cl 1:9-14 - do Senhor
�Os resultados:

�Perseverança
�Paciência
�Alegria
�Gratidão
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VIVER POR MODO DIGNO

Ef 4:1-12 - da Vocação (santa convocação - 2Tm 1:9)

� Marcas:
� humildade
� mansidão
� longanimidade (ira tardia)

� Ações:
� Suporte (sustento) a quem precisa
� Amor
� Empenho pela unidade
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VIVER POR MODO DIGNO
Ef 4:1-12 - da Vocação (santa convocação - 2Tm 1:9)
� Aquele que vocaciona:

� "É sobre todos" - superior, acima
� "Age por meio de todos" - nos usa para Seus propósitos (2 Ts

1:11-12)
� "Está em todos" - habitação do Espírito
� capacita com dons para fazermos o que temos que fazer

� Os que são vocacionados
� são aperfeiçoados
� Para servir na edificação do corpo de Cristo
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A NOVA VIDA EM CRISTO

2 Co 5:14-21
�Constrangidos por Seu amor

� impelidos, impulsionados, mobilizados

�Mortos com Ele - velha vida
�Viver não para si mas para Ele (Rm

6:4)

15

A NOVA VIDA EM CRISTO

2 Co 5:14-21

� Nova criação
� Passado fica para trás

� Novas perspectivas para o futuro
� Porta-vozes de Cristo

� Nos confiou a mensagem da reconciliação
� Nos tornou seus embaixadores

� "representantes no estrangeiro"

� Agimos em Seu nome (Cl 3:17)
� Seu apelo por nosso intermédio
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A NOVA VIDA EM CRISTO

1 Pe 2:9-12
�Nova Identidade:

� Geração escolhida

� Reino de sacerdotes
� Nação santa

�Novos Privilégios:
� Povo de Deus
� Alvos da Sua misericórdia
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A NOVA VIDA EM CRISTO
1 Pe 2:9-12
� Nova perspectiva da vida:

� Estrangeiros
� Peregrinos

� Novo comportamento:
� "Abster-se dos desejos carnais que guerreiam contra a 

alma"

� Novo Propósito:
� Anunciar Suas grandezas
� Exemplo para que os pagãos venham a glorificar a Deus
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COMO VOCÊ DEVE VIVER?
� Viver por modo digno:

� de Deus, de Cristo, da vocação, do Evangelho

� Viver em Novidade de Vida
� IMPORTANTÍSSIMO: este novo estilo de vida não afeta 

nem a obtenção nem a manutenção da salvação
� Salvação é concedida e garantida exclusivamente pelo poder e 

méritos de Cristo
� A nova vida é a realidade dos salvos que Deus transformou em 

filhos - isso é a conversão!
� Filhos expressam amor ao Pai pela obediência (Jo 14:21-24)

� Algumas mudanças serão imediatas, outras graduais. O 
aperfeiçoamento dos filhos de Deus é um processo vitalício e só estará 
concluído quando ressuscitarmos para viver com Ele para sempre. 19

PARA QUE VOCÊ EXISTE?

�Chamados para o reino de Deus
�Entrar, buscar, proclamar, lutar, herdar, 

reinar para sempre.

�Chamados para a glória de Deus
�Reconhecer, refletir, promover.
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