Como Viver com Deus?

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

COMO VIVER COM
DEUS?
Mitos e Verdades sobre o
Relacionamento do Homem com
seu Criador
Professor: Vlademir Hernandes

EXTRA, EXTRA!
¥ Parte

EXTRA, EXTRA!
Deus manda notícias sobre como
viver com Ele

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?

Mitos
¥ Se

As Más Notícias:
O Que Deus Espera de Nós?
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Deus existe ele está bem longe!

¥ Mas

Ele(Deus) afirma que...
“Diz o insensato no seu coração: Não
há Deus. Corrompem-se e praticam
iniqüidade; já não há quem faça o
bem.” (Sl 53:1 RA)
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Como Viver com Deus?

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

Mitos

Mitos

¥ Eu

¥ Todo

não sou tão ruim assim...

mundo é filho de Deus...

¥ Será?

“.... e a estes ele deu o direito
de se tornarem filhos de Deus.” (Jo
1:12 BLH)

Mitos

Verdades

¥ Eu

¥ Deus

tenho meu próprio conceito sobre
Deus.

existe e se revela

¥ Através

da natureza

¥ Através

da Sua Palavra
¥ Através de Seu Filho

Verdades
¥ Ele

revelou suas expectativas em
relação a nós
¥ Seu padrão moral é muito elevado: Ele
é puro e exige pureza
¥ Ninguém consegue atingir esse padrão
¥ Ninguém satisfaz Suas expectativas
¥ Nossa imoralidade impossibilita
qualquer relacionamento com Deus
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Expectativas: 10 mandamentos
1.

2.
3.

4.

Não terás outros Deuses além de
mim
Não farás nem adorarás imagens
Não tomarás o nome do Senhor
em vão
Guardarás o sábado para o Senhor
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Expectativas: 10 mandamentos
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Honra teu pai e tua mãe
Não matarás
Não adulterarás
Não furtarás
Não dirás falso testemunho
Não cobiçarás (casa, mulher, bens
do próximo)

Expectativas: A Síntese
1.

2.

¥

Amarás o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu entendimento.
Amarás o teu próximo como a ti
mesmo.
Destes dois mandamentos dependem
toda a Lei e os Profetas.

QUEM CONSEGUE VIVER SEM
NUNCA TRANSGREDIR
NENHUM MANDAMENTO?

MAS ELE DIFICULTA
AINDA MAIS!

ABSOLUTAMENTE NINGUÉM EM TODA A
HISTÓRIA PASSADA, PRESENTE E FUTURA
DA HUMANIDADE!

Atos e intenções são igualmente
condenáveis por Deus!

Expectativas: A Dificuldade
“Ouvistes que foi dito: Não
adulterarás. Eu, porém, vos digo:
qualquer que olhar para uma mulher
com intenção impura, no coração, já
adulterou com ela.”
(Mt 5:27-28 RA)
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Expectativas: A Dificuldade
“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás;
e: Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu,
porém, vos digo que todo aquele que se irar
contra seu irmão estará sujeito a julgamento;
e quem proferir um insulto a seu irmão estará
sujeito a julgamento do tribunal; e quem lhe
chamar: Tolo, estará sujeito ao inferno de
fogo.”
(Mt 5:21-22 RA)
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Expectativas: A Dificuldade
“Portanto, aquele que sabe que deve
fazer o bem e não o faz nisso está
pecando.”
(Tg 4:17 RA)

A Realidade Universal

“Todos pecaram e estão
afastados da presença
gloriosa de Deus.”
(Rm 3:23 BLH)

Realidade Universal
“E dizia: O que sai do homem, isso é o que
o contamina. Porque de dentro, do
coração dos homens, é que procedem os
maus desígnios, a prostituição, os furtos,
os homicídios, os adultérios, a avareza, as
malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a
blasfêmia, a soberba, a insensatez. Ora,
todos estes males vêm de dentro e
contaminam o homem.” (Mc 7:20-23 RA)

Realidade Universal

“Pois qualquer que
guarda toda a lei, mas
tropeça em um só
ponto, se torna culpado
de todos.”
(Tg 2:10 RA)

Realidade Universal

Conclusão: Más notícias

“como está escrito:
Não há justo, nem um
sequer,”
(Rm 3:10 RA)
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¥O

Que Deus espera de nós?

¥ Moralidade

absoluta e obediência a
toda a SUA lei

¥ Quem

consegue satisfazer as
expectativas de Deus?
¥ Absolutamente

NINGUÉM.
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Conclusão: Más notícias

“Pois ninguém é aceito por
Deus por fazer o que a lei
manda, porque a lei faz
com que as pessoas saibam
que são pecadoras.”

FIM DO 1O ENCONTRO

(Rm 3:20 BLH)

Revisão: A Realidade Universal

COMO VIVER COM
DEUS?
Mitos e Verdades sobre o
Relacionamento do Homem com
seu Criador

“Pois qualquer que guarda toda a lei,
mas tropeça em um só ponto, se
torna culpado de todos.”
(Tg 2:10 RA)

Professor: Vlademir Hernandes

Revisão: Realidade Universal

Revisão: 1as Más notícias

“como está escrito: Não há justo, nem
um sequer,”
(Rm 3:10 RA)

¥O

Que Deus espera de nós?

¥ Moralidade

absoluta e obediência a
toda a SUA lei

¥ Quem

consegue satisfazer as
expectativas de Deus?
¥ Absolutamente
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NINGUÉM.
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Revisão: Conclusão
“Pois ninguém é aceito por Deus por
fazer o que a lei manda, porque a lei
faz com que as pessoas saibam que
são pecadoras.”
(Rm 3:20 BLH)

EXTRA, EXTRA!
¥ Parte

EXTRA, EXTRA!
Deus manda notícias sobre como
viver com Ele

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?

Mitos
¥ No

As Más Notícias:
O Que Nós podemos esperar de
Deus?
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fim Deus vai "deixar para lá".
¥ Deus é bondoso: Ele nunca castiga
ninguém.
¥ Ninguém é perfeito mesmo...
¥ Morreu, acabou!
¥ Na próxima encarnação ...
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Mitos

Verdades

¥ Você

arriscaria sua vida em uma
incerteza?
¥ Enganos têm consequências...

¥ Existe

A História mostra...

Ele não está indiferente....

“Então, fez o SENHOR chover enxofre
e fogo, da parte do SENHOR, sobre
Sodoma e Gomorra. E subverteu
aquelas cidades, e toda a campina, e
todos os moradores das cidades, e o
que nascia na terra.”
(Gn 19:24-25 RA)

O Juízo de Deus
“A alma que pecar, essa morrerá; o
filho não levará a iniqüidade do pai,
nem o pai, a iniqüidade do filho; a
justiça do justo ficará sobre ele, e a
perversidade do perverso cairá
sobre este.”
(Ez 18:20 RA)
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uma condenação reservada
aos pecadores: Deus é imparcial.
¥ Deus não pode "deixar para lá":
Deus é justo.
¥ A História já mostra o juízo de Deus
em ação.

“Eis que esta foi a iniqüidade de Sodoma,
tua irmã: soberba, fartura de pão e
próspera tranqüilidade teve ela e suas
filhas; mas nunca amparou o pobre e o
necessitado. Foram arrogantes e fizeram
abominações diante de mim; pelo que,
em vendo isto, as removi dali.”
(Ez 16:49-50 RA)

O Juízo de Deus
“Portanto, assim como por um só
homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado, a morte, assim
também a morte passou a todos os
homens, porque todos pecaram.”
(Rm 5:12 RA)
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O Juízo de Deus

E quem não conhece a Lei?

“Todos pecaram e estão afastados da
presença gloriosa de Deus.”
(Rm 3:23 BLH)

“Todo aquele que pecar sem a lei, sem
a lei também perecerá, e todo aquele
que pecar sob a lei, pela lei será
julgado..”
(Rm 2:12 NVI)

E quem não conhece a Lei?

E quem não conhece a Lei?

“Os não-judeus não têm a lei. Mas, quando fazem pela
sua própria vontade o que a lei manda, eles são a
sua própria lei, embora não tenham a lei de Moisés.
Eles mostram, pela sua maneira de agir, que têm a lei
escrita no seu coração. A própria consciência deles
mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos,
que, às vezes os acusam e às vezes os defendem,
também mostram isso.”
(Rm 2:14-15 BLH)

Não se brinca com Deus...
“Vou mostrar a vocês de quem devem
ter medo: Tenham medo de Deus,
que, depois de matar o corpo, tem
poder para jogar a pessoa no inferno.
Sim, repito: Tenham medo de Deus.”
(Lc 12:5 BLH)
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“E, de acordo com o evangelho que eu
anuncio, assim será naquele Dia em que
Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os
pensamentos secretos de todas as
pessoas.”
(Rm 2:16 BLH)

Não se brinca com Deus...
“De quanto mais severo castigo julgais vós será
considerado digno aquele que calcou aos pés
o Filho de Deus, e profanou o sangue da
aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o
Espírito da graça? Ora, nós conhecemos
aquele que disse: A mim pertence a vingança;
eu retribuirei. E outra vez: O Senhor julgará o
seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do
Deus vivo.” (Hb 10:29-31 RA)
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Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
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IMPARCIALIDADE

IMPARCIALIDADE

“Ora, se invocais como Pai aquele que,
sem acepção de pessoas, julga
segundo as obras de cada um, portaivos com temor durante o tempo da
vossa peregrinação,”
(1Pe 1:17 RA)

IMPARCIALIDADE

“Dizei entre as nações: Reina o
SENHOR. Ele firmou o mundo para
que não se abale e julga os povos
com eqüidade.”
(Sl 96:10 RA)

JUSTIÇA

“Portanto, és indesculpável, ó homem, quando
julgas, quem quer que sejas; porque, no que
julgas a outro, a ti mesmo te condenas; pois
praticas as próprias coisas que condenas. Bem
sabemos que o juízo de Deus é segundo a
verdade contra os que praticam tais coisas. Tu,
ó homem, que condenas os que praticam tais
coisas e fazes as mesmas, pensas que te
livrarás do juízo de Deus?”

“Mas, segundo a tua dureza e coração
impenitente, acumulas contra ti
mesmo ira para o dia da ira e da
revelação do justo juízo de Deus, que
retribuirá a cada um segundo o seu
procedimento:”
(Rm 2:5-6 RA)

(Rm 2:1-3 RA)

A dura realidade a ser temida
“Ali haverá choro e ranger de dentes,
quando virdes, no reino de Deus,
Abraão, Isaque, Jacó e todos os
profetas, mas vós, lançados fora.”
(Lc 13:28 RA)
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A dura realidade a ser temida
“Assim será na consumação do século:
sairão os anjos, e separarão os maus
dentre os justos, e os lançarão na
fornalha acesa; ali haverá choro e
ranger de dentes.”
(Mt 13:49-50 RA)
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A dura realidade a ser temida
“Pois, assim como o joio é colhido e
lançado ao fogo, assim será na
consumação do século. Mandará o Filho
do Homem os seus anjos, que ajuntarão
do seu reino todos os escândalos e os
que praticam a iniqüidade e os lançarão
na fornalha acesa; ali haverá choro e
ranger de dentes.” (Mt 13:40-42 RA)

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

A dura realidade a ser temida
“Vi um grande trono branco e aquele que nele
se assenta, de cuja presença fugiram a terra e
o céu, e não se achou lugar para eles. Vi
também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então, se
abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da
Vida, foi aberto. E os mortos foram julgados,
segundo as suas obras, conforme o que se
achava escrito nos livros.”
(Ap 20:11-12 RA)

A dura realidade a ser evitada
“E, se alguém não foi achado inscrito
no Livro da Vida, esse foi lançado
para dentro do lago de fogo.Vi novo
céu e nova terra, pois o primeiro céu
e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe.” (Ap 20:15-21:1 RA)

A Vida é Breve...
Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o
número dos meus dias, para que eu saiba quão
frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento
de um palmo; a duração da minha vida é nada
diante de ti. De fato, o homem não passa de um
sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra.
Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber
quem ficará com ela. (Sl 139:4-6)

Nossa chance é aqui e agora...
“E, assim como aos homens está
ordenado morrerem uma só vez,
vindo, depois disto, o juízo”
(Hb 9:27 RA)

A Vida é Breve...
Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os
meus celeiros e construir outros maiores, e ali
guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E
direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de
bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma,
beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato!
Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então,
quem ficará com o que você preparou? Assim
acontece com quem guarda para si riquezas, mas não
é rico para com Deus.
(Lc 12:18-21)
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A Vida é Breve...
atendei, agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã, iremos
para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e
negociaremos, e teremos lucros. vós não sabeis o que
sucederá amanhã. que é a vossa vida? sois, apenas,
como neblina que aparece por instante e logo se
dissipa. em vez disso, devíeis dizer: se o senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isto ou
aquilo. agora, entretanto, vos jactais das vossas
arrogantes pretensões. toda jactância semelhante a
essa é maligna. (Tg 4:13-16)

A chance é aqui e agora...
“E, assim como aos homens está
ordenado morrerem uma só vez,
vindo, depois disto, o juízo”
(Hb 9:27 RA)

A Vida é Breve...
Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor,
conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob
a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os
nossos dias se passam na tua ira; acabam-se os nossos anos
como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a
setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta; neste caso, o
melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa
rapidamente, e nós voamos. quem conhece o poder da tua
ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensinanos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração
sábio.
(Sl 90:7-12)

CONCLUSÃO
O que podemos esperar de Deus?
¥ Imparcialidade
¥ Justiça
¥ Juízo

CONDENAÇÃO

...e os lançarão na
fornalha acesa; ali haverá
choro e ranger de dentes
MT 13:50

MORTE

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
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FIM DO 2O ENCONTRO

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

COMO VIVER COM
DEUS?
Mitos e Verdades sobre o
Relacionamento do Homem com
seu Criador
Professor: Vlademir Hernandes

Recapitulação: Más Notícias
O que Deus espera de nós?
¥ Vida sem pecados
O que podemos esperar de Deus?
¥ Imparcialidade
¥ Justiça
¥ Juízo

MORTE

CONDENAÇÃO

EXTRA, EXTRA!
Deus manda notícias sobre como
viver com Ele
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Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

EXTRA, EXTRA!
¥ Parte

1: As Más Notícias

Dia 1: O que Deus espera de nós?
¥ Dia 2: O que nós podemos esperar
de Deus?
¥

¥ Parte
¥
¥

AS BOAS Notícia
O Que Deus oferece para nós?

2: As Boas Notícias

Dia 3: O que Deus oferece para nós?
Dia 4: O que precisamos oferecer em
troca para Deus?

Mitos

Verdades

¥ Todos

os caminhos levam a Deus.
¥ O importante é ter fé em alguma
coisa.
¥ Toda religião é válida

¥ Deus

Verdades

MISERICÓRDIA

¥ 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.
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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.

“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)
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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)

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)

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

GRAÇA
“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)

AMOR
“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)
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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)
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PERDÃO
“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)

RECONCILIAÇÃO

“Respondeu-lhe Jesus: Eu
sou o caminho, e a verdade,
e a vida; ninguém vem ao
Pai senão por mim.”
(Jo 14:6 RA)

JUSTIFICAÇÃO
"...O qual foi entregue por causa
das nossas transgressões e
ressuscitou por causa da nossa
justificação."
Rm 4:25 RA

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

PERDÃO
“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)

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)

ESPERANÇA
"E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais: os que
dormiram em Cristo pereceram. 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.
Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim
também todos (que tem fé) serão vivificados em Cristo."
1Co 15:17-22

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
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VIDA ETERNA
“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
“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)

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

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)

UM ÚNICO MEIO DE SALVAÇÃO

“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

CONCLUSÃO

"Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o
caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim."
(Jo 14:6 RA)
"Aquele que tem o Filho tem a vida;
aquele que não tem o Filho de Deus
não tem a vida." (1Jo 5:12 RA)

O que Deus oferece para nós?

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Vlademir Hernandes

¥Misericórdia
¥Graça
¥Amor
¥Perdão

¥Reconciliação
¥Justificação
¥Esperança
¥Vida Eterna

SALVAÇÃO
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Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

DEUS
MORTE

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

Is 53:12

A Resposta Humana

“E, embora tivesse feito
tantos sinais na sua
presença, não creram nele,”
(Jo 12:37 RA)

A Resposta Humana
“Então Jesus lhe disse: Porque
me viu, você creu? Felizes os
que não viram e creram.”
(Jo 20:29 NVI)

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
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A Resposta Humana
“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
“...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)
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A Resposta que Deus quer
¥

Fé
¥

¥

¥

¥

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

A Resposta que Deus quer
¥

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 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.
¥

Qual é a Sua Resposta?
1.
2.

3.

Rejeito a oferta de Deus
Ainda preciso de algum tempo ou
esclarecimento
Arrependo-me dos meus pecados,
Creio em Jesus como meu
Salvador e,
Converto-me ao meu Senhor

FIM DO 3O ENCONTRO

RECAPITULAÇÃO

COMO VIVER COM
DEUS?
Mitos e Verdades sobre o
Relacionamento do Homem com
seu Criador

¥ Parte
¥
¥

Dia 1: O que Deus espera de nós?
Dia 2: O que nós podemos esperar
de Deus?

¥ Parte
¥

1: As Más Notícias

2: As Boas Notícias

Dia 3: O que Deus oferece para nós?

Professor: Vlademir Hernandes

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Vlademir Hernandes
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Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

RECAPITULAÇÃO

DEUS

O que Deus oferece para nós?
¥Misericórdia
¥Graça
¥Amor
¥Perdão

¥Reconciliação
¥Justificação
¥Esperança
¥Vida Eterna

MORTE

SALVAÇÃO

PERDÃO (por Quitação não por

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

anistia)
“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)

Is 53:12

RECONCILIAÇÃO
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai
senão por mim.” (Jo 14:6 RA)
"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 1:2122)

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
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VIDA ETERNA
“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)
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RECAPITULAÇÃO
A resposta humana:
“...O tempo está cumprido, e o reino
de Deus está próximo; arrependei-vos
e crede no evangelho.” (Mc 1:15 RA)

Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

A Resposta que Deus quer
¥

¥

¥

¥

“A mão do Senhor estava com eles, e
muitos, crendo, se converteram ao
Senhor.” (At 11:21 RA)

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.
¥

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.

Qual é a sua resposta?
1.
2.

¥

¥

Fé

3.

Rejeito a oferta de Deus
Ainda preciso de algum
esclarecimento
Arrependo-me dos meus pecados,
Creio em Jesus como meu
Salvador e,
Converto-me ao meu Senhor

EXTRA, EXTRA!
Deus manda notícias sobre como
viver com Ele

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Vlademir Hernandes
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Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

EXTRA, EXTRA!
¥ Parte

1: As Más Notícias

Dia 1: O que Deus espera de nós?
¥ Dia 2: O que nós podemos esperar
de Deus?
¥

¥ Parte
¥
¥

AS BOAS Notícias
O que precisamos oferecer em
troca para Deus?

2: As Boas Notícias

Dia 3: O que Deus oferece para nós?
Dia 4: O que precisamos oferecer em
troca para Deus?

Mitos
¥ Agora

Mitos
que sou "crente"...

¥ Não

posso fumar, beber, raspar a perna,
ir ao cinema, assistir TV, etc.

¥ Sou

obrigado a usar saia comprida,
cabelo comprido, dar dinheiro na igreja,
ir na igreja todo Domingo, usar terno,
etc.

¥ Se

eu pisar na bola, Deus me manda
para o inferno.

¥É

preciso "batalhar" para merecer o
favor de Deus.
¥ Com muito esforço, é possível
obedecer a Deus e ser aceito por
Ele.
¥ A permanência na salvação tem que
ser conquistada.
¥ Ele dá de graça, mas eu mantenho
pelo esforço.

Verdades
¥ Ninguém

merece o favor de Deus
¥ Ninguém consegue viver de acordo
com o padrão de Deus, mesmo os
reconciliados com Ele
¥ Jesus Cristo é o único que salva e
que mantém a salvação

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Vlademir Hernandes

A BOA Notícia
O Que Nós devemos oferecer
em troca para merecer a
salvação?
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ESFORÇO E SALVAÇÃO
“Mas ele respondeu: Ai de vós também,
intérpretes da Lei! Porque
sobrecarregais os homens com
fardos superiores às suas forças, mas
vós mesmos nem com um dedo os
tocais.”
(Lc 11:46 RA)

RELIGIOSIDADE E SALVAÇÃO
“Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos
disserem, porém não os imiteis nas suas
obras; porque dizem e não fazem. Atam
fardos pesados [e difíceis de carregar] e
os põem sobre os ombros dos homens;
entretanto, eles mesmos nem com o
dedo querem movê-los...

OBEDIÊNCIA E SALVAÇÃO
“Porque pela graça sois salvos,
mediante a fé; e isto não vem de vós;
é dom de Deus; não de obras, para
que ninguém se glorie.”
(Ef 2:8-9 RA)

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
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Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

ESFORÇO E SALVAÇÃO
“Ai de vós, intérpretes da Lei! Porque
tomastes a chave da ciência; contudo,
vós mesmos não entrastes e
impedistes os que estavam
entrando.”
(Lc 11:52 RA)

RELIGIOSIDADE E SALVAÇÃO
...Praticam, porém, todas as suas obras com o
fim de serem vistos dos homens; pois alargam
os seus filactérios e alongam as suas franjas.
Amam o primeiro lugar nos banquetes e as
primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações
nas praças e o serem chamados mestres pelos
homens.”
(Mt 23:3-7 RA)

OBEDIÊNCIA E SALVAÇÃO
“Pois somos feitura dele, criados em
Cristo Jesus para boas obras, as quais
Deus de antemão preparou para que
andássemos nelas.”
(Ef 2:10 RA)
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Mitos e Verdades sobre o relacionamento do
homem com seu Criador

A SALVAÇÃO É SEM ESFORÇO

A BOA Notícia
O Que Nós devemos oferecer
para receber a salvação?

FAZER

X

RECEBER

“sabendo, contudo, que o homem não é
justificado por obras da lei, e sim
mediante a fé em Cristo Jesus, também
temos crido em Cristo Jesus, para que
fôssemos justificados pela fé em Cristo e
não por obras da lei, pois, por obras da
lei, ninguém será justificado.”
(Gl 2:16 RA)

FAZER

X

RECEBER

“E é evidente que, pela lei, ninguém é
justificado diante de Deus, porque o
justo viverá pela fé.” (Gl 3:11 RA)

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
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“Vinde a mim, todos os que estais cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei
de mim, porque sou manso e humilde de
coração; e achareis descanso para a vossa
alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu
fardo é leve.”
(Mt 11:28-30 RA)

FAZER

X

RECEBER

“visto que ninguém será justificado
diante dele por obras da lei, em
razão de que pela lei vem o pleno
conhecimento do pecado.”
(Rm 3:20 RA)

FAZER

X

RECEBER

“Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando:
Que faremos para realizar as obras
de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A
obra de Deus é esta: que creiais
naquele que por ele foi enviado.”
(Jo 6:28-29 RA)
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FAZER X RECEBER
“A lei foi introduzida para que a
transgressão fosse ressaltada. Mas onde
aumentou o pecado, transbordou a graça, a
fim de que, assim como o pecado reinou na
morte, também a graça reine pela justiça
para conceder vida eterna, mediante Jesus
Cristo, nosso Senhor.”
(Rm 5:20-21 NVI)

OBEDIÊNCIA NÃO VISA MANUTENÇÃO
“Porque, se vivermos deliberadamente em
pecado, depois de termos recebido o
pleno conhecimento da verdade, já não
resta sacrifício pelos pecados; pelo
contrário, certa expectação horrível de
juízo e fogo vingador prestes a consumir
os adversários.”
(Hb 10:26-27 RA)

SEGURANÇA
“Jesus disse ainda: -Eu digo a vocês que, se
alguém afirmar publicamente que é meu,
então o Filho do Homem também afirmará,
diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é
dele. Mas aquele que disser publicamente que
não é meu, o Filho do Homem também dirá
diante dos anjos de Deus que essa pessoa não
é dele.” (Lc 12:8-9 BLH)
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A BOA Notícia
O Que Nós devemos oferecer
para manter a salvação?

OBEDIÊNCIA NÃO VISA MANUTENÇÃO
“porque o Senhor corrige a quem ama e açoita
a todo filho a quem recebe. É para disciplina
que perseverais (Deus vos trata como filhos);
pois que filho há que o pai não corrige? Mas,
se estais sem correção, de que todos se têm
tornado participantes, logo, sois bastardos e
não filhos.” (Hb 12:6-8 RA)

SEGURANÇA
“E a vontade de quem me enviou é esta:
que nenhum eu perca de todos os que
me deu; pelo contrário, eu o ressuscitarei
no último dia. De fato, a vontade de meu
Pai é que todo homem que vir o Filho e
nele crer tenha a vida eterna; e eu o
ressuscitarei no último dia.”
(Jo 6:39-40 RA)
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SEGURANÇA

SEGURANÇA

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu
as conheço, e elas me seguem. Eu lhes
dou a vida eterna; jamais perecerão, e
ninguém as arrebatará da minha mão.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do
que tudo; e da mão do Pai ninguém pode
arrebatar.”
(Jo 10:27-29 RA)

SEGURANÇA

“Quem nos separará do amor de
Cristo? Será tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez,
ou perigo, ou espada? Como está
escrito: Por amor de ti, somos
entregues à morte o dia todo, fomos
considerados como ovelhas para o
matadouro..."

SEGURANÇA

"...Em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores, por
meio daquele que nos amou. Porque
eu estou bem certo de que nem a
morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do
presente, nem do porvir, ..."

"...nem os poderes, nem a altura, nem a
profundidade, nem qualquer outra
criatura poderá separar-nos do amor
de Deus, que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor.”
(Rm 8:35-39 RA)

SEGURANÇA

CONCLUSÃO

“bendito o Deus e pai de nosso senhor Jesus
Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre
os mortos, para uma herança incorruptível, sem
mácula, imarcescível, reservada nos céus para
vós outros que sois guardados pelo poder
de Deus, mediante a fé, para a salvação
preparada para revelar-se no último tempo.”

O que nós podemos oferecer em
troca para Deus?
¥ Para merecer a salvação: NADA
¥ Para receber a salvação: NADA
¥ Para manter a salvação: NADA
¥ NADA, NADA, NADA

(1Pe 1:3-5 RA)
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CONCLUSÃO
“Àquele que é poderoso para impedi-los de
cair e para apresentá-los diante da sua
glória sem mácula e com grande alegria, ao
único Deus, nosso Salvador, sejam glória,
majestade, poder e autoridade, mediante
Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos
os tempos, agora e para todo o sempre!
Amém.” (Jd 1:24-25 NVI)
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