


Tema do Curso:

NOSSAS CONFISSÕES



“Cresçam, porém, na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A ele seja a
glória, agora e para sempre!

2 Pedro 3.18



Cronograma e Conteúdo

1. Soberania e Autoridade 

Bíblica

2. Criação

3. Pecado e Queda

4. O Plano de Salvação

5. O que é o Evangelho?

6. Redenção de Cristo

7. Justificação

8. O Espírito Santo

9. O Reino de Deus

10. A igreja: Novo povo de Deus

11. Batismo e Ceia do Senhor

12. A Restauração de todas as 

coisas



Pecado e Queda



Existe um grande problema com os
seres humanos e com o mundo...

Por que não conseguimos vencer o mal?



“O cristianismo analisa de forma única e
adequada a situação humana, o mal existe não
por ser necessário para impulsionar a evolução,
mas devido ao pecado, e o pecado existe em razão
da queda.”



Pecado e Queda
(Gênesis 3)



“Quando Deus terminou cada etapa de sua obra de criação,
contemplou o que fizera e declarou que era bom. Hoje porém
não vemos toda essa bondade. O mundo existe numa
condição caída, e o observamos como pessoas caídas. Muita
coisa está desesperadamente errada em nosso mundo, e
muitos dos problemas que enfrentamos são um resultado
direto da queda da humanidade.”

R.C. Sproul



“[15] O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no
jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
[16] E o Senhor Deus ordenou ao homem: — De
toda árvore do jardim você pode comer livremente,
[17] mas da árvore do conhecimento do bem e do
mal você não deve comer; porque, no dia em que
dela comer, você certamente morrerá.” (Gn 2.15-17)



[18] O Senhor Deus disse ainda: — Não é bom que o
homem esteja só; farei para ele uma auxiliadora que
seja semelhante a ele.



A serpente é apresentada como a mais astuta dos
animais, lança um ataque direto contra Eva ao
contradizer a Palavra de Deus;

A ENTRADA DO PECADO

“Então a serpente disse à mulher: — É certo
que vocês não morrerão. Porque Deus sabe
que, no dia em que dele comerem, os olhos de
vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão
conhecedores do bem e do mal.” (Gn 3.4-5)



A ENTRADA DO PECADO

“Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar
entendimento, tomou do seu fruto e comeu; e deu também
ao marido, e ele comeu.
Então os olhos de ambos se abriram; e, percebendo que
estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas
para si.” (Gênesis 3.6-7)



A ENTRADA DO PECADO

O engano da serpente é revelado nas suas
primeiras palavras para a mulher: “É assim que
Deus disse: Não comereis de toda árvore do
jardim?”



A questão principal era:

A PALAVRA DE DEUS

A ENTRADA DO PECADO



1 - O PECADO É QUEBRAR A LEI DO DEUS QUE É REI 
DO CÉU E DA TERRA. 

O PRIMEIRO PECADO E SEUS EFEITOS

“Todo aquele que pratica o pecado também
transgride a lei; de fato, o pecado é a
transgressão da lei.” (1 Jo 3.4)



2 - O PECADO RESULTA EM ALIENAÇÃO DE DEUS

O PRIMEIRO PECADO E SEUS EFEITOS

O pecado de Adão quebrou a comunhão que ele
usufruía com Deus. Um pecado individual pode parecer
insignificante aos humanos, mas não para um Deus
santo, que é “tão puro de olhos, que não podes ver o
mal e a opressão não podes contemplar” (Hc 1.13)



3 - O PECADO É UNIVERSAL

O PRIMEIRO PECADO E SEUS EFEITOS

“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” (Romanos 5.12)



3 - O PECADO É UNIVERSAL

O PRIMEIRO PECADO E SEUS EFEITOS

“Consequentemente, assim como uma só transgressão
resultou na condenação de todos os homens, assim também
um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a
todos os homens. Logo, assim como por meio da
desobediência de um só homem muitos foram feitos
pecadores, assim também, por meio da obediência de um
único homem muitos serão feitos justos.” (Romanos 5.18-19)



4 - O PECADO RESULTA EM INCAPACIDADE

O PRIMEIRO PECADO E SEUS EFEITOS

“Por isso, o pendor da carne é inimizade
contra Deus, pois não está sujeito à lei de
Deus, nem mesmo pode estar” (Rm 8.7)



5 - O PECADO RESULTA EM ESCRAVIDÃO SATÂNICA

O PRIMEIRO PECADO E SEUS EFEITOS

“O deus desta era cegou o entendimento
dos descrentes, para que não vejam a luz do
evangelho da glória de Cristo, que é a
imagem de Deus. (2 Coríntios 4.4)



COMO O PROBLEMA DO PECADO
FOI RESOLVIDO?

COMO VIVEREMOS NESSE MUNDO?



Políticos, filósofos, cientistas, psicólogos e
sociólogos propõem remédios para os males de
nosso mundo. Mas enquanto o entendimento
sobre o pecado não for considerado, a Palavra de
Deus não for soberana na vida do ser humano, as
soluções propostas serão incapazes de solucionar
o real problema do pecado que é tão profundo e
universal.

Só Deus pode resolver esse problema!



“Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo
grande amor com que nos amou, deu-nos vida
juntamente com Cristo, quando ainda estávamos
mortos em transgressões — pela graça vocês são
salvos.”

(Efésios 2.4-5)


