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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:O novo chamado, propósito e estilo de
vida

� Dia 6:O novo relacionamento com o Pai
Celestial

EXTRA, EXTRA!

�Se a salvação é concedida somente 
pela fé e garantida por Deus, posso, 
então, pecar à vontade sem que haja 
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 correção (disciplina).

� Como filho de Deus, tenho um novo chamado, e 
propósito de vida. Meus objetivos egoístas e 
terrenos devem ceder lugar à vontade de Deus
para minha vida já revelada na Sua Palavra.

Verdades
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O RELACIONAMENTO 
COM O PAI CELESTIAL

Comunicação, Convívio, Amor
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COMUNICAÇÃO
Entre o Pai e seus filhos

COMUNICAÇÃO

�Dele para seus filhos

�Seu Espírito

�Sua Palavra

�Diretamente

�Indiretamente pastores, mestres, irmãos 
em Cristo

COMUNICAÇÃO DO PAI 
AOS FILHOS

PELO ESPÍRITO SANTO

DO PAI AOS FILHOS
Pelo Espírito Santo - Rm 8:9-16

� Pré-requisito

� (9) "se de fato o Espírito de Deus habita em vocês"

� (9) "se alguém não tem o Espírito de Cristo, não 
pertence a Cristo"

� Efeito

� (9)Domínio do Espírito - não da carne

� (10) Cristo em nós: corpo morto (pecado) - espírito 
vivo (justiça)

� (14) Filiação
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DO PAI AOS FILHOS
Pelo Espírito Santo - Rm 8:9-16

�O tipo de poder:

� (10) Ressuscitou a Cristo

�O Resultado no crente

� (11) habitados pelo Espírito (podendo ser 
impregnados pelo Espírito) - (Gl 2:19-20; Ef
3:17-19; Ef 5:18)

� (11) vivificados pelo Espírito

� (15) trazidos à intimidade pelo Espírito 
"Aba, Pai" 12
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DO PAI AOS FILHOS
Pelo Espírito Santo - Rm 8:9-16; Jo 14:23-26 

� A comunicação pelo Espírito
� (Rm 8:14) Guia

� orientações práticas

� orientações específicas

� toda orientação necessária

� (Rm 8:16) Testemunho
� manutenção da segurança da salvação

� (Jo 14:26) - Lembrar das palavras de Cristo

� A negligência ao Espírito
� entristecer (Ef 4:30), ultrajar (Hb 10:29), apagar (1Ts 5:19)
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COMUNICAÇÃO DO PAI 
AOS FILHOS

ATRAVÉS DA SUA PALAVRA

DO PAI AOS FILHOS
Pela Palavra - Jo 8:47

� A grande marca daquele que pertence a Deus 
é dar ouvidos à Sua Palavra

� Tg 1:25 - o ouvir correto:
� considera atentamente, 

� considera insistentemente ("persevera")

� não ouve com negligência 
� é fazedor da obra

� 1Ts 2:13 - o acolhimento correto:
� Sua Palavra deve ser acolhida como de Deus e não de 

homens 
� Assim Ela terá eficácia em nossas vidas
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DO PAI AOS FILHOS

Pela Palavra - 1Pe 1:24-2:3

� (1:25) Revelada para durar para sempre

� (2:3) Anunciada como um ato de bondade

� (2:2) deve ser tão desejável como é o leite 
para uma criança

� promove crescimento

� conduz à salvação
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DO PAI AOS FILHOS
Pela Palavra - 2Tm 3:16-17

� Ele documentou Suas orientações: A Escritura

� Sua Escritura é útil:

� Ensino - Doutrina (1Tm 4:1-7; 1Tm 6:3-5)
� Autenticidade x falsidade

� Verdades x mentiras

� Teologia x fábulas

� Repreensão - reprovação, desaprovação

� Correção - restaurar a retidão

� Educação na Justiça - guias para a retidão

17

DO PAI AOS FILHOS
Pela Palavra - 2Tm 3:16-17

�Sua Escritura tem um propósito:

� Perfeito - plenamente qualificado; 
aprovado, pronto, completo

� Perfeitamente habilitado - equipado para o 
trabalho

� Toda boa obra - (Ef 2:10) que Ele preparou 
para praticarmos

�Quem se afasta da Escritura nega a Deus com 
suas obras: Tt 1:13-2:1
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