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

05: Mais do que teoria: Iniciando a caminhada



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



1. Escatologia básica e transformação



Eventos antes da consumação

Missão 
Mt 24.14

Criação
✝

Primeira 
vinda

Consumação

Parusia
Oposição 

Mt 24.12-13



Possibilidades de transformação

Dois extremos

Alienação 
Pessimismo 
(dualismo) 
Nenhuma 

transformação

Visão bíblica 
Andar com Deus no mundo de Deus 

– 
Realismo teísta 

– 
Cosmonomia 

Transformação e oposição

Ingenuidade 
Otimismo 
milenarista 

Transformação 
plena antes 

da consumação



2. Notas sobre Mateus 10.24-39



24 O discípulo não está acima do seu 
mestre, nem o servo, acima do seu 
senhor. 25 Basta ao discípulo ser como 
o seu mestre, e ao servo, como o seu 
senhor. Se chamaram Belzebu ao 
dono da casa, quanto mais aos 
seus domésticos?

Odiados no 
mundo de 

Deus

A relação 
pactual



Por vivermos no mundo que ainda está sob o domínio 
do pecado, cada um de nós será rejeitado e 

ferido de algum modo. 
Nancy Pearcey.



26 Portanto, não os temais; pois nada há encoberto, 
que não venha a ser revelado; nem oculto, que não 
venha a ser conhecido. 27 O que vos digo às escuras, 
dizei-o a plena luz; e o que se vos diz ao ouvido, 
proclamai-o dos eirados. 28 Não temais os que matam 
o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele 
que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o 
corpo. 29 Não se vendem dois pardais por um asse? E 
nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de 
vosso Pai. 30 E, quanto a vós outros, até os cabelos 
todos da cabeça estão contados. 31 Não temais, pois! 
Bem mais valeis vós do que muitos pardais.

A missão: 
Desvendar o 

reino

A 
possibilidade: 

Morte
Temerosos no 

mundo de 
Deus

Valiosos no 
mundo de 

Deus



32 Portanto, todo aquele que me 
confessar diante dos homens, 
também eu o confessarei diante de 
meu Pai, que está nos céus; 33 mas 
aquele que me negar diante dos 
homens, também eu o negarei diante 
de meu Pai, que está nos céus.

Motivados no 
mundo de 

Deus

Não apenas um texto 
litúrgico. A repercussão 
eterna da obediência aos 
mandatos.



34 Não penseis que vim trazer paz 
à terra; não vim trazer paz, mas 
espada. 35 Pois vim causar divisão 
entre o homem e seu pai; entre a filha 
e sua mãe e entre a nora e sua sogra. 
36 Assim, os inimigos do homem serão 
os da sua própria casa.

Atualização de 
Gênesis 
3.14-15



37 Quem ama seu pai ou sua mãe 
mais do que a mim não é digno de 
mim; quem ama seu filho ou sua filha 
mais do que a mim não é digno de 
mim; 38 e quem não toma a sua 
cruz e vem após mim não é digno de 
mim. 39 Quem acha a sua vida 
perdê-la-á; quem, todavia, perde a 
vida por minha causa achá-la-á.

Atualização de 
Deuteronômio 

6.4-9

A vitória 
invertida



Como implementar nossas crenças na realidade da 
experiência diária? Morrendo para nós mesmos, a 

fim de vivermos para Deus. 
Nancy Pearcey.



3. Notas sobre “andar com Deus”



Andar com Deus no mundo de Deus 
tem um preço (Mt 10.28; Ap 11.7-10; 
12.17; 13.7)



Andamos com Deus para semear 
frutos de longo prazo e contribuir 
com a nova terra (Ap 2.10-11; 14.13)



Andamos com Deus assumindo uma 
teologia da cruz e não uma teologia da 
glória (Lutero) 

Antes da glória, a cruz



O primeiro passo para transformar nosso intelecto à 
verdade de Deus é morrer para a vaidade, o orgulho 

e o desejo por respeito dos colegas e das pessoas. 
Nancy Pearcey.



Conclusão



Amanhã: 

Olhar para Mateus 7.24-25 

Levantar e responder a quatro 
perguntas práticas, sobre 
como andar com Deus no 
mundo de Deus



Andar com Deus 

Ação humana (possibilitada pela 
graça divina) 

Responsabilidade pactual



9 Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão 
perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, 
toma o teu leito e anda? 10 Ora, para que saibais 
que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade 
para perdoar pecados — disse ao paralítico: 11 Eu te 
mando: Levanta-te, toma o teu leito e vai para 
tua casa. 12 Então, ele se levantou e, no mesmo 
instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, 
a ponto de se admirarem todos e darem glória 
a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim! 
(Marcos 2.9-12)



O paralítico curado, levantou-se e 
andou — Cristo ordenou que ele “se 
levantasse” e “andasse”



Quando atingiu Abrão a idade de 
noventa e nove anos, apareceu-lhe o 
SENHOR e disse-lhe: Eu sou o Deus 
Todo-Poderoso; anda na minha 
presença e sê perfeito (Gn 17.1)

tā·mîm; “completo”; 
“inteiro”; “intacto”; 
“íntegro”, “sincero”



A viagem começa quando 
atravessamos a porta de casa 

A caminhada começa com o 
primeiro passo 

E este passo pode ser dado hoje



Jesus, tomo minha cruz, 
Para deixar tudo e te seguir; 

Destituído, menosprezado, abandonado, 
De agora em diante tu serás o meu tudo. 

Henry F. Lyte.
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