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VIVER POR MODO DIGNO DE 
DEUS 

Vlademir Hernandes 

Plano de Aulas 

Aula 1 - Introdução - um viver indigno 
Aula 2 – Nossa Razão de Viver: 

Sentido / significado / chamado / missão / 
fundamentos 

Meios para Glorifica-Lo: 
Aula 3 - Meio 1: Comunhão com o Pai 
Aula 4 - Meio 2: Purificação Pessoal 
Aula 5 - Meio 3: Lar 
Aula 6 - Meio 4: Ministério 
Aula 7 - Meio 5: Proclamação 
Aula 8 - Meio 6: Trabalho / Negócios / Outras iniciativas 
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Para Auxiliar na Sua Jornada... 

• Aulas 1 e 2  
–  Declaração de Propósitos 

• Aulas 3 a 8 
–  Auto avaliação 

• Escalas 
• Quadrantes 
• FFOA 

–  Visão de Futuro 
–  Metas 
–  Plano de Ação 
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Aula 3 - Comunhão com o 
Pai celestial 

 

Meio 1 
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COMUNHÃO COM O PAI 

• COMUNICAÇÃO 
• CONVÍVIO 
• AMOR 
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COMUNHÃO COM O PAI 

COMUNICAÇÃO - DO PAI AOS FILHOS 
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COMUNICAÇÃO 

• Dele para seus filhos 
–  Seu Espírito 
–  Sua Palavra 

• Diretamente 
•  Indiretamente pastores, mestres, irmãos em 

Cristo 
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COMUNICAÇÃO DO PAI AOS 
FILHOS 

PELO ESPÍRITO SANTO 
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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 9 

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

Pela Palavra - 2Pe 1:16-21 
•  (16) "Eu vi com meus olhos" 

–  "considerem o que eu digo: não inventei 
nada" 

•  (19) Nem os autores inspirados (AT) 
–  (20)Na Escritura, "Assim diz o Senhor" não é 

impressão pessoal do autor humano 
• É Palavra de Deus 
• É fruto de um "mover" do Espírito Santo 
• Homens foram porta-vozes - somente isso 
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DO PAI AOS FILHOS 

Pela Palavra - Hb 4:12 
• Atributos da Sua Palavra: 

–  viva - não morta e inerte - é ativa e dinâmica 
–  eficaz - "energes" - tem "energia"; poder 
–  cortante - afiada  
–  penetrante - vai fundo 
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DO PAI AOS FILHOS 

Pela Palavra - Hb 4:12 
• Capacidades da Sua Palavra: 

–  dividir - esquadrinhar; examinar minuciosamente: 
• "psique" - a vida humana (Mt 20:28) 
• "pneuma" -  o espírito humano 
• Juntas e medulas - "as partes mais interiores e 

inacessíveis do nosso ser" 

–  Discernir - avaliar, julgar 
• pensamentos - ideias 
• propósitos - intenções 
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DO PAI AOS FILHOS 

Pela Palavra via líderes e mestres - Hb 13:17 
• Obediência, submissão 

–  São nossos modelos (1Pe 5:2-3; Fp 3:17) 

•  Se falarem embasados na Palavra, podem 
dizer "Assim diz o Senhor". 

• Nem todos que tem um rótulo tem a 
autoridade. Precisamos ter: 
–  Preparo (2Pe 3:15-18)  
–  Cautela (Fp 3:2) 
–  Senso crítico e discernimento (1Jo 4:1) 
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DO PAI AOS FILHOS 

Pela Palavra via irmãos em Cristo  
• Cl 3:16-17 - Se a palavra habitar ricamente: 

–  ensinem-se e aconselhem-se mutuamente 
–  podemos dizer "Assim diz o Senhor" 

• Não é um processo de troca de opiniões 
particulares, mas de aplicações da Palavra 
de Deus 
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DO PAI AOS FILHOS 

Pela Palavra via irmãos em Cristo 
• Da mesma forma, nem todos que tem um 

rótulo tem a autoridade. Valem as mesmas 
coisas: Preparo , Cautela , Senso crítico 
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COMUNICAÇÃO 

• Dele para seus filhos 
–  Seu Espírito 
–  Sua Palavra 

• Diretamente 
•  Indiretamente pastores, mestres, irmãos em 

Cristo 

23 

COMUNHÃO COM O PAI 

COMUNICAÇÃO - DOS FILHOS AO PAI 

24 



Viver	  por	  Modo	  Digno	  de	  Deus	  

IBCU	  -‐	  Igreja	  Ba7sta	  Cidade	  Universitária	   5	  

COMUNICAÇÃO 

• Dos filhos ao Pai 
–  Oração 

• Características 
• Tipos 
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ORAÇÃO - VIABILIZADA PELO PAI 

Rm 8:26 
• Não sabemos orar como convém 

–  Nossas orações são insuficientes 
• ainda bem que Ele nos faz muito mais do que 

pedimos 

–  Nossas orações podem ser equivocadas 
• ainda bem que Ele não faz tudo aquilo que pedimos 
• Nossas orações tendem a ser egoístas 

• O Espírito intercede por nós 
–  Como jamais conseguiríamos ("inexprimíveis") 
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ORAÇÃO - CARACTERÍSTICAS 

A Disciplina: 
• Continuamente (1Ts 5:17) 
• Cl 4:2; Lc 18:1-7 

–  Insistente, perseverante 
– Vigilante, alerta, com atenção 
– Agradecida 
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ORAÇÃO - CARACTERÍSTICAS 

Sua Eficácia: 
• Conforme Sua vontade (Lc 22:42;1Jo 5:14-15): 

–  Podemos confiar 
–  Ele ouvirá 
–  Ele concederá os pedidos 
–  A oração não muda Deus, Deus muda quem ora 

• Retidão de quem ora (Tg 5:16) 

28 

ORAÇÃO - CARACTERÍSTICAS 
Sua Ineficácia: 
• Negligência insubordinada à Palavra (Pv 28:9) 
•  Pecados (1Pe 3:7; Sl 80:4) 

–  Interrompida, cortada 
–  Provoca indignação em Deus 

•  Escassez (Tg 4:2) 
–  "não tem porque não pedem" 

•  Pedidos impróprios (Tg 4:3) 
–  "não recebem, pois pedem por motivos 

errados, para gastar em seus prazeres." 
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ORAÇÃO - TIPOS 

•  Súplicas - por necessidades (1Tm 2:1) 
•  Pedidos - pelos desejos e anseios (Fp 4:6) 
•  Intercessões - por outros (2Ts 3:1, Tg 

5:13-14) 
• Ações de graças  (Fp 4:6) 
•  Louvor a Deus (Hb 13:15) 
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COMUNHÃO COM O PAI 

Convívio - Em Sua Presença 
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CONVÍVIO 

•  Em Sua presença 
–  Não pode haver solidão 

•  Sob Seus cuidados 
–  Não deveria haver medo 

• Com a Sua provisão 
–  Não deveria haver ansiedades 
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EM SUA PRESENÇA 

Não pode haver solidão 
• Consolo do Espírito (Jo 14:16) 

–  sempre conosco 

•  Santuários de Deus (1Co 3:16) 
–  templos do Espírito de Deus 
–  habitados por Ele 

• Habitação do Pai e de Cristo (Jo 14:23) 
–  Ao que o amam pois guardam Suas palavras 
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SOB SEUS CUIDADOS 

Não deveria haver temor 
•  Seus filhos são valiosos para Ele (Mt 

10:29-31) 
–  "cabelos contados" 

• Deus tem tudo no controle 
• Não há descuido - não há "acidentes" 

• Tudo coopera para o bem (Rm 8:28) 
–  Dos que o amam 

• Nem todos crentes o amam  
–  amor  x  mandamentos (Jo 14:21) 
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SUAS PROVISÕES 
Materiais 

•  "Todas estas coisas" (Mt 6:31-33) 

–  Promessa condicional (buscar em primeiro lugar...) 

–  Comer, beber, vestir: subsistência garantida 

–  Suprimento condicional (2Ts 3:10-12) 

Espirituais 

•  "Todas as coisas" (2Pe 1:3-4) 

–  "que conduzem à vida e à piedade" 

•  salvação e transformação 35 

COMUNHÃO COM O PAI 

Relacionamento de Amor 

36 
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RELACIONAMENTO DE AMOR 

• O amor do Pai para com Seus filhos 
• O amor dos filhos para com o Pai 
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RELACIONAMENTO DE AMOR 

2 Palavras bíblicas para “amor”1: 
•  “agape” – prática incondicional do bem; 

Deus em Cristo é o supremo exemplo; 
obrigação moral do crente (a Deus, aos 
irmãos, ao próximo, aos inimigos) 

•  “phileo” – afeição espontânea e emocional; 
carinho” 
 

38 
1 cf. TDNT - Theological Dictionary of New Testament 

RELACIONAMENTO DE AMOR 

•  2 Palavras para “amor”- “agape” e “phileo” 
-  EX: Jo 21:15-17 – a honestidade de Pedro 

-  Jesus pergunta 2 vezes “agape” 
-  Pedro responde nas 2 vezes “phileo” 
-  Jesus pergunta pela 3ª vez “phileo”  
-  Pedro, entristecido, responde pela 3ª vez “phileo” 
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AMOR DO PAI 

• Deus ama seu povo -  “phileo” (Ap 3:19) 
• Deus ama seu povo – “agape” (Ef 5:25) 
• Deus ama a humanidade “phileo” (Tt 3:4) 
• Deus ama a humanidade “agape” (Jo 3:16) 
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AMOR DO PAI 
• Deus provou que nos ama (Rm 5:7-8) 

–  Ele veio em resgate não merecido 

• misericórdia - merecemos seu castigo 
•  graça - não merecemos seu favor 
•  Paciência - tolera nossas falhas 
•  longanimidade - tardio em irar-se 
•  bondade - tem prazer em abençoar 
•  fidelidade - mesmo na nossa infidelidade 
•  cuidado - Ele cuida dos Seus 
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AMOR DOS FILHOS 

“Agape”: 
•  Expresso pela obediência (Jo 14:21) 

–  mandamentos conhecidos 
–  mandamentos guardados 

•  Expresso pelo amor aos outros (1Jo 4:20) 
–  não se ama a Deus se há ódio a alguém 

• Deus não se impressiona com 
declarações de amor hipócritas ou rituais 
vazios! (1Sm 15:19-22) 

42 
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AMOR DOS FILHOS 
“Agape” - Mc 12:30 
• Coração - "kardia” – conceito sobreposto 

com o “phileo” 
–  emoção (prazer, apreciação, empolgação) 

• Alma - "psique" 
–  folego de vida (dependência para subsistir) 

•  Entendimento - "dianoia" 
–  intelecto (razão, conhecimento, entendimento) 

•  Força - "ishus" 
–  Poder (tanto quanto possível, intensamente) 43 

Amor dos Filhos 

“Phileo” 
• Mt 10:34-39 – sobre ceder às pressões 

familiares e abandonar ao Senhor 
•  1Co 16:22 – O “Phileo” ao Senhor é 

“inegociável”  
–  Falhas no “agape” são toleráveis – 

(desobediência) 
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TRABALHO DE CASA 

45 

AUTO AVALIAÇÃO 

Escala 
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24/05/13 IBCU –Liderança Cristã 47 

Comunhão com o Pai 
• Como está o relacionamento com o Pai? 

0 1 2 -1 -2 

Íntima 
Diária 
Prazerosa 
Vital 
Não vejo a hora! 
Estudo a bíblia 
Oro sistematicamente 
Louvo-O regularmente 

Fria 
Rara ou Inexistente 
Um fardo 
Não é importante 
Só por obrigação 
Raramente leio 
Raramente oro 
Não louvo a Deus 
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Comunhão com o Pai 
•  Expressão do valor a Deus nas ofertas 

0 1 2 -1 -2 

Contribuo regularmente 
Contribuo generosamente 
Contribuo alegremente 
Contribuo sacrificialmente 
É um privilégio 
O melhor para Deus 

Contribuo pouco ou nada 
Contribuição de avareza 
Lamento o desperdício 
Só quando (e se) sobra 
É um fardo 
O resto para Deus 
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AUTO AVALIAÇÃO 

Quadrantes 
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Grupo 2 

G
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0 
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Análise FFOA 
Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 

VISÃO DE FUTURO 

• Como você sonha estar em sua comunhão 
com Deus daqui a 10 ou 20 anos? 

•  Escreva frases que descrevam o ideal 
para você 

•  Faça preferencialmente proposições 
tangíveis, mas pode fazer também as 
intangíveis 
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METAS 

•  Faça planos para 3 anos 
•  Exemplos 

–  Ter lido a Bíblia xx vezes 
–  Ter dedicado meu tempo de oração em 

todos os dias do período 
–  Ter lido xx livros sobre devoção a Deus 
–  Ter estudado e documentado minhas 

anotações para cada versículo do livro de 
Salmos 

–  Ter pedido perdão e me reconciliado com ... 
53 

AÇÕES 
•  Faça planos para este ano 
•  Exemplos 

–  Acordar às 6h00 de segunda a sexta para 
meu devocional diário 

–  Comprar os livros A, B, C  
–  Reservar 30 minutos no almoço para leitura 

dos livros 
–  Elaborar uma lista de oração até 30/03 
–  Orar diariamente por minha igreja, seus 

líderes e ministérios 
–  Telefonar amanhã para xxx e agendar uma 

conversa de reconciliação 54 


