
O Caminho da Vida de Deus 

 
Para trilhar/palmilhar esse caminho precisamos: 

 
1)  Reconhecer a AUTORIDADE de Deus – Criador; cosmovisão (pressuposições e valores) 
      Sl. 138:2 – Palavra acima do Nome = pessoa; palavra escrita representa pessoa 
         (Se Deus existe, e se falou a nossa raça, nada mais importante do que saber o que disse.) 
      Oséias 4:6 (4:1 e 6:6-7) 
      1 Jo. 2:15-17 
      Jo. 8:31-32, 17:17 
      Jer. 20:1-4, Mal. 2:1-3, 7, Jer. 23:14, 17, 22, Mt. 15:9, 23:2, 13, 15, 23 
      Apoc. 21:5 – “verdadeiras e fieis”  VS a ideia que a Bíblia não tem sentido certo. 
      Josué 1:8  (Sl. 1:2-3, 119:105, 1 Ped. 2:2...) 
      Dt. 32:47  é a vossa vida 
 
2)  Ter COMPROMISSO com Ele 
      Jo. 6:47-57 – comer carne, beber sangue 
              vs. 47 – crer para dentro VS crer em;  receber VS aceitar 
      Mt. 7:13 – “poucos”  encontram caminho da vida 
      Mt. 6:24 – Deus VS Mamon  (problema dos valores do mundo) 
      Heb. 10:7, Jo. 4:34 – “aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade” 
      Mt. 7:21-23 – temos que fazer a vontade; 24-27 – fazer; Mt. 8:11-12  “filhos do Reino) 
      Lc. 14:25-33 – definição de discípulo – “tudo quanto tem”  (Mt. 8:19-22 – exigente) 

      Lc. 9:23-25 → 1Cor. 3:10-15  “salvar a vida” 
 
3)  Ter INTIMIDADE com Ele 

      Jo. 5:19 – ver o que o Pai está fazendo    �   \       pagar o preço  →  tempo 
      Jo. 12:49 – ouvir o que o Pai está falando �  /   “     “     “        “       “ 
      amigos, não escravos Jo. 15:9-17;  menos ainda ‘cavalos’ Sl. 32:9 
      sacerdócio de cada crente (Reforma)  “reis e sacerdotes”  Ap. 5:10 
      Jo. 4:24 adorar em espírito e verdade;  Mt. 23:8-10  Deus não dá procuração a ninguém 
      Mt. 15:8-9 – “Em vão me adoram...” 
      ‘presença’ (poucos) VS ‘graça’ (todos); “mandar monte para o mar Mt. 21:18-22, Mc. 11:20-26;      

Ef. 3:20-21 
 
4)  Adotar as ATITUDES dEle – Mt. 10:25  “basta ao discípulo ser igual ao mestre” 
            “podem dois caminhar juntos senão estão de acordo?”  Amos 3:3 
     Manter o compromisso – Heb. 10:7, Jo. 4:34                         H.1    
     Ser radical quanto à autoridade                                              H.2         Ver “Guerra Espiritual 
     Ser maior que a cultura                                                          H.3          Bíblica” no site:  
     Odiar o mal                                                                             H.4         <www.prunch.org> 
     Entender o ofício de julgar                                                      H.5 
     Jo. 14:12 
 
5)  Aderir ao PROJETO dEle 
     Heb. 2:14 “aniquilar”, 1Jo. 3:8 ‘desfazer as obras” 
     Saber quem somos – a exemplo de Jesus 
     Jesus nunca demonstrou medo – 1 Jo. 4:17 “qual Ele é somos nós neste mundo” 
           Sempre controlava a situação  (Elias, Eliseu, Paulo) 
     1 Tim. 3:15 – igreja = esteio da verdade 
     Sl. 149  (Zac. 5: ) impor juízo escrito 
     Prov. 28:1,4  VS  25:26 
     Deut. 28:13  “ser cabeça não cauda” 
 


