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I. E SE DEUS EXISTIR? 
a. Virou moda dizer que Deus não existe.  

i. 9LYHPRV�QXP�PXQGR�PDWHULDOLVWD�H�FHQWUDGR�QR�³HX´�� 
ii. Morte da realidade metafísica, espiritual > Morte de Deus 

 
b. Aposta de Pascoal  

Se acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito; 
Se acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda finita; 
Se não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito; 
Se não acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda infinita. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aposta_de_Pascal 
 

c. Existe argumento para desempatar este empasse?  
i. Olhe ao seu redor: projeto > projetista 

1. As Escrituras dizem que... 
Pois toda casa é construída por alguém, mas 
Deus é o edificador de tudo.     Hebreus 3:4 
 
Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento 
proclama a obra das suas mãos.  Salmos 19:1 

2. Rom 1.19-20 > Deus Criador 
...pois o que de Deus se pode conhecer é 
manifesto entre eles, porque Deus lhes 
manifestou. Pois desde a criação do mundo os 
atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e 
sua natureza divina, têm sido vistos claramente, 
sendo compreendidos por meio das coisas 
criadas, de forma que tais homens são 
indesculpáveis  
 
Perguntas para reflexão 

* Você de fato já parou para pensar com seriedade se Deus existe ou não? 
* O que é mais fácil acreditar, que Deus existe ou que ele não existe? 
* O que é mais conveniente acreditar, que Deus existe ou não? 
 

ii. Código moral básico universal 
1. Posso dar uma tapa na sua mãe? 
2. Quem projetou este código moral básico em nós? 
3. Rom 2.14-16 > consciência + pensamentos = lei natural 

De fato, quando os gentios, que não têm a lei, 
praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se 
lei para si mesmos, embora não possuam a lei; 
pois mostram que as exigências da lei estão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aposta_de_Pascal


gravadas em seus corações. Disso dão 
testemunho também a consciência e os 
pensamentos deles, ora acusando-os, ora 
defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que 
Deus julgar os segredos dos homens, mediante 
Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho.   
   

d. São dois argumentos que me compelem a fechar a questão. Sabia que 
existem muitos outros argumentos? Olhe aqui: 
http://www.peterkreeft.com/topics-more/20_arguments-gods-existence.htm 

Perguntas para reflexão 
* A existência de Deus é uma questão de sentimento ou de evidências? 
* Quantos argumentos são necessários para uma pessoa que não quer 
acreditar na existência de Deus? 
 

II. QUE DEUS É ESTE? 
a. Mas de qual deus estamos falando? Existem centenas. 
b. Vou falar do Deus que se revelou através da Bíblia. 
c. Isaías 40.26 ² Ele nos convida a fazer esta busca! 

Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo 
isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército 
celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder 
e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de 
comparecer!       

d. Mas que Deus é este afinal? Quais são suas características? 
i. Rom 3.30; 16.27 ² único e sábio 

...visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os 
circuncisos e os incircuncisos.       
...ao único Deus sábio seja dada glória para todo o 
sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.          

ii. Rom 11.22 ² bondoso, mas severo também 
Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus: 
severidade para com aqueles que caíram, mas bondade 
para com você, desde que permaneça na bondade dele. 
De outra forma, você também será cortado.         

iii. Rom 8.38,39 ² grande amor por nós 
Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem 
anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem 
quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem 
qualquer outra coisa na criação será capaz de nos 
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, 
nosso Senhor.       
 
 
 

http://www.peterkreeft.com/topics-more/20_arguments-gods-existence.htm


Perguntas para reflexão 
* Dê uma pesquisada e descubra quantos deuses existem no mundo. 
* Qual a importância em saber que o Deus da Bíblia é um Deus sábio? 
* Como você se sente ao saber que Deus é amor, é parta da sua natureza? 

 
III. QUEM É O HOMEM? 

a. Rom 2.11 ² Todos somos iguais diante de Deus (Gen 1.27) 
Pois em Deus não há parcialidade. 
 

b. Rom 7.23-25 ² Um ser dividido entre o certo e o errado 
...mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, 
guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me 
prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. 
Miserável homem eu que sou! Quem me libertará do corpo 
sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso 
Senhor! De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da 
lei de Deus; mas, com a carne, da lei do pecado. 
 

c. Rom 3.23 ² Um ser separado da presença de Deus  
Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o 
bem e nunca peque.    Eclesiastes 7.20 
 
Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da 
glória de Deus. 

d. O que é pecado? Uma definição básica é a quebra da vontade de Deus, e 
sua vontade está mais claramente definida nos 10 Mandamentos. 
 

Perguntas para reflexão 
* Você já enfrentou um dilema entre saber o que é certo e querer o errado? 
* Qual é o seu pecado favorito? Qual é o pecado que você mais abomina? 
* Todos os pecados são iguais para Deus? 

 
 

IV. QUAL O PROBLEMA DO MUNDO? 
a. Já parou para se perguntar de onde vem tantos males no mundo? 

 
b. Rom 5.12 ² O pecado entrou no mundo e a partir daí a morte. 

Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por 
um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio 
a todos os homens, porque todos pecaram 
 

c. Rom 8.18-22 ² 7RGD�D�³QDWXUH]D´�VRIUH (22); a própria natureza será 
libertada da escravidão desta decadência (21). 
A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os 
filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à 
futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da 



vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria 
natureza criada será libertada da escravidão da decadência 
em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de 
Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, 
como em dores de parto.  
  

d. Gênesis 1 a 3:  
i. Os primeiros seres humanos foram colocados como 

administradores deste planeta, deste ecossistema gigante, por 
isso, todo ele sofre com Adão e Eva, porque estamos conectados. 

ii. O próprio Adão foi formado da terra e ao morrer volta para ela. 
 

Perguntas para reflexão 
* Por que existe violência e morte até na natureza? 
* A natureza é Deus ou é uma criação de Deus? 
* É o homem que influencia a natureza ou a natureza que influencia o homem? 
É o homem que influencia a sociedade ou é o contrário? 

 
 

V. QUAL É A SOLUÇÃO (DE DEUS)? 
a. Valorizamos a solução quando entendemos primeiro a dimensão do 

problema. 
 

b. Rom 3.23,24 ² Libertação (redenção) pela graça de Deus. 
Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da 
glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua 
graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 
 

c. Rom 5.6-8 ² Foi um ato de amor 
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo 
morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra 
por um justo; pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de 
morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu 
em nosso favor quando ainda éramos pecadores.       

i. Demonstração (prova) do seu amor; 
ii. Ainda éramos pecadores (antes!). 

 
d. Rom 5.11 ² Reconciliação 

Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por 
meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos 
agora a reconciliação. 
 

Perguntas para reflexão 
* O que significa a palavra graça? 
* O amor de Deus é gratuito. Por que você rejeitaria? 
* Um amigo seu já se tornou seu inimigo? Como você se sente ou sentiria? 



 

 

 

² PASSOS PARA UMA NOVA VIDA 
VI. VOCÊ ACREDITA NO QUE MESMO? 

a. Todo mundo tem fé em alguém ou em algum sistema. Exemplos... 
b. Heb 11.1 ² Fé é convicção e confiança; esperança é algo que está além. 
c. Heb 11.6 ² Não dá para avançar sem alguma fé em Deus. 

 
d. Fé no que a respeito do Deus bíblico? 

i. Rom 16.26,27 ² Deus eterno, único e sábio 
...mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras 
proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as 
nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, ao único 
Deus sábio seja dada glória para todo o sempre, por 
meio de Jesus Cristo. Amém.    
 

ii. Rom 10.17 ² Esta fé vem pelo ouvir. 
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a 
mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 
  

iii. Rom 4.20,21 ² Confiança nas promessas que Deus fez. 
Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à 
promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu 
glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele 
era poderoso para cumprir o que havia prometido.     

Perguntas para reflexão 
* Concorda que todo mundo acredita em um ser superior ou em algum 
sistema? E você, acredita no que? 
* Por que o dinheiro pode se tornar o deus para alguém? 
* Como sabemos que alguém acredita em Deus? 
 

 
VII. TEM QUE VOLTAR ATRÁS! 

a. Um passo fundamental para começar uma nova vida segundo os padrões 
de Deus é revisar e mudar nossos padrões de pensamentos 
(biocosmovisão).  

b. metanoia = arrependimento  
c. Romanos 12.2 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-
se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus. 



i. O perigo de conformar-se com este mundo (1 João 5.18,19) 
ii. A metamorfose da mente 

iii. Compreender a vontade Deus 
d. ³&DLU�HP�VL´� > Filho pródigo  

Perguntas para reflexão 
* Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? 
* Você já casou mal na vida de alguém? 
* Você já ofendeu Deus com algo que fez, falou ou cobiçou? 
* Existe algum pecado que você precisa se arrepender, hoje? 

 

VIII. NASCER DE NOVO 
a. Decidir seguir Jesus é a maior decisão da sua vida. Ela é comparada a um 

novo nascimento (João 3.5).  
Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no 
Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito.  

b. Batismo > mergulhar, submergir  
 

c. Romanos 6.1-7 (etc no capítulo 6) 
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça 
aumente? De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o 
pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não 
sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, 
fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com 
ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como 
Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, 
também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos 
unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o 
seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois 
sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para 
que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos 
escravos do pecado; pois quem morreu, foi justificado do 
pecado.      

i. Morrer para o pecado (2) 
ii. Nova vida, ressuscitado com Cristo (4) 

iii. Unidos com Cristo (5) 
iv. Batismo é a morte para o velho eu e a ressureição com Cristo. 

Perguntas para reflexão 
* Por que o batismo é tão importante para começar uma nova vida com Deus? 
* Quem é o senhor da tua vida? 
* O batismo bíblico é por imersão ou aspersão?  
* Você gostaria de dar um reset na sua vida, hoje?! 

 

 



IX. COMUNIDADE DE APOIO 
a. Não dá para guardar sua fé isolado em um mundo hostil à fé.  
b. Rom 15.5-7, 14 ² a igreja existe para: 

O Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes um espírito 
de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração 
e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da 
mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês 
glorifiquem a Deus. [...] 
Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão 
cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de 
aconselhar-se uns aos outros.  

i. Glorificar a Deus (6) > Cultuar 
ii. Acolher uns aos outros (7) > Aceitação 

iii. Aconselhar (admoestar) uns aos outros (14) > Apoio 
iv. Amar com amor fraternal (Rom 12.10) > Exercitar o amor 

Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 
Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. 
 

x Onde encontrar uma igreja bíblica e saudável: 
https://igrejadecristo.net/ 

Perguntas para reflexão 
* Como é viver sem uma família? 
* Qual é sua imagem de igreja? 
* Pessoas conseguem se libertar de um vício sem grupo de apoio? 

 
X. PENSE DUAS VEZES 

a. Recapitular:  
i. Existe um Deus e ele nos ama muito! 

ii. O homem é pecador e este fato mexe com tudo e todos. 
iii. Deus pode nos reconciliar através de Jesus (Rom 5.10)! 

Se quando éramos inimigos de Deus fomos 
reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, 
quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos 
salvos por sua vida!  
 

b. Repense esta oferta de amor de Deus (Rom 8.35a, 38,39) 
Quem nos separará do amor de Cristo? 
Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos 
nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer 
poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra 
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus 
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.     

c. Um dia vamos prestar contas (Rom 14.12). Qual sua resposta? 
Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.  

https://igrejadecristo.net/


d. Site da EBNE:  https://www.escoladabiblia.com/ 

Perguntas para reflexão 
* O que te impede de seguir Jesus, como Senhor da tua vida? 
* Por que as pessoas não gostam de falar sobre fé e religião? 
* O que você vai dizer para Deus no dia do juízo, obrigado ou desculpas? 

 

1. Deus 
2. Homem  
3. O problema do homem (pecado) 
4. A solução de Deus (Evangelho) 
5. Resposta do homem (Crer, Arrepender-se, Batismo) 
6. Resposta de Deus  

 

https://www.escoladabiblia.com/

