
Além da religião
A verdade de Deus para todas as áreas da vida

06: Agindo



1. Andar com Deus no 
mundo de Deus 
(Gn 1.1—3.24; Dt 6.4-9) 

2. O enigma dos dois 
pavimentos (Sl 89.11) 

3. Enxergando a 
realidade 
biblicamente: Lidando 
com as cosmovisões 
(Rm 12.1-3) 

4. O chamado divino e as 
esferas da criação 
(Mt 5.13-16) 

5. Mais do que teoria: 
Iniciando a caminhada 
(Mt 10.24-39) 

6. Agindo (Mt 7.24-25)



Andar com Deus no mundo de Deus



A grade de 3 
elementos

Enfrentar o 
dualismo

Mudar a 
mente

Servir na 
esfera da 
vocação

Dispor-se a 
pagar o preço

Agir



1. Quatro perguntas frequentes



Pergunta 01. Para andar com Deus no 
mundo de Deus eu preciso de 
conhecimentos avançados de 
teologia ou filosofia?



A prática é obediência simples aos 
mandatos da criação e 
Deuteronômio 6.4-9. Os crentes são 
capacitados pelo Espírito Santo para 
andar com Deus, em fé viva e 
simples (Mt 10.16-20; 11.25-26)



Um desafio duplo: 

1. Todos os dias perguntar a Deus, 
sincera e humildemente: “O que o 
Senhor deseja que eu faça?” 
(Pv 3.5-8) 

2. Estar prontos para responder 
biblicamente aos que pedem a 
“razão de nossa esperança” 
(1Pe 3.15-17)



Cristãos atuantes em áreas de 
influência conceitual (professores, 
pesquisadores e estudantes), devem 
utilizar as ferramentas da 
cosmovisão (a grade de 3 elementos) 
para produzir impacto no campo 
das ideias 



Ações pertinentes: 

Cultivar devoção (Bíblia e oração) 

Ouvir boas pregações (Rm 10.17) 

Praticar a vida cristã (Hb 5.14)  

Cultivar amizade e mentoria 
(Gl 6.2; Hb 10.25; Tg 5.16) 

Exercitar a leitura ativa 

Integrar-se a grupos [cristãos] de estudo



Pergunta 02. Andar com Deus no 
mundo de Deus nos torna 
fundamentalistas prepotentes?



Andamos com Deus no mundo de Deus 
seguindo o exemplo de Jesus 

Jesus não transigiu com o mal 

Ele confrontou os hipócritas  
(Mt 23.13-36) 

Ele anunciou o juízo contra os maus 
(Mt 23.37—25.46) 

Ele mesmo executará este juízo 
(At 17.31; Ap 19.11-21)



Jesus é manso e humilde 
(Mt 11.29) 

Ele investiu sua vida na redenção do 
mau (Jo 3.16-21) 

Ele acolheu pessoas marginalizadas e 
confusas, tratando-as com respeito, 
sinceridade e amor 
(Mc 10.17-22 — “fitando-o, o amou”; Lc 
19.5-10; Jo 4.16-18, 27-29)



Andamos com Deus no mundo de Deus, 
amando e respeitando o diferente 
(At 17.16, 22-23; 1Co 9.19-23; Cl 4.5-6; 
cf. At 2.47) 

Andamos com Deus no mundo de Deus sob a 
direção do Espírito Santo (At 8.29; Cl 4.2-4) 

Andamos com Deus no mundo de Deus como 
ovelhas destinadas ao matadouro 
(Is 53.7; Rm 8.36)



Pergunta 03. Como eu marco meu 
trabalho, escola, universidade, ou 
qualquer área da vida comum com o 
nome de Jesus?



Andando com Deus eticamente 
(Fp 2.15-16; Tt 2.7-15) 

Andando com Deus 
profissionalmente (Cl 3.22-25) 

Propondo mudanças nas crenças e 
valores (2Co 5.18-21) 

Pagando o preço necessário 
(Gn 22.1-3)



Pergunta 04. Existe um roteiro 
detalhado dos passos que eu devo 
dar nesta caminhada com Deus?



Nosso roteiro é a Bíblia (Sl 119.105) 

É impossível fornecer uma lista exaustiva 
de procedimentos detalhados para cada 
área da vida, para cada pessoa 

Diante de cada situação, o cristão precisa 
ouvir a Deus nas Escrituras. Deus é vivo 
e pessoal, e instrui na comunhão. Não 
precisamos de listas escritas, e sim de vida 
com Deus (Is 30.21)



Cristãos de áreas semelhantes podem 
reunir-se para orar e tentar 
responder juntos às questões 
pertinentes às suas respectivas 
áreas 

Cristãos de áreas diferentes podem 
reunir-se para orar e compartilhar 
ideias, impressões e propostas 
práticas enriquecedoras



2. Uma palavra sobre Mateus 7.24-25



24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as 
pratica será comparado a um homem prudente que 
edificou a sua casa sobre a rocha; 25 e caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com 
ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora 
edificada sobre a rocha. 26 E todo aquele que ouve estas 
minhas palavras e não as pratica será comparado a um 
homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; 27 
e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e 
deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, 
sendo grande a sua ruína.



Um dia a vida dividida “desaba” — “grande ruína” 

O íntegro suporta o “dia mau” (Ef 6.10-13) 

Integridade é o resultado da firmeza na Palavra 
de Jesus

O perigo da vida em dois 
pavimentos

O perigo da “cosmovisite”



Conclusão



A partir desta tarde: 

Andar com Deus no mundo de 
Deus 

Viver à luz de “Deus, somente 
Deus”, erguendo a voz e vida, 
para dar “louvor somente a 
Deus”
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