


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



O Plano de Salvação



O que deu errado no jardim?
Deus é Soberano?

A cruz foi o “plano b”?

Deus é realmente infalível?

Deus pode ser surpreendido?

Você foi salvo de quê?



“Deus não é como o governo, respondendo a
circunstâncias imprevistas e fazendo ajustes para
as consequências não intencionadas. Ele não é
como um cientista, fazendo experimentos para
ver o que dá certo, ou um empresário que tem
sucesso por encontrar novas ideias que atendam
às necessidades que surgem.”

(Colin S. Smith – O Evangelho no Centro)



Conduzir os pecadores à vida eterna por

meio de Cristo sempre foi o plano de Deus.

“...na esperança da vida eterna, a qual o
Deus que não mente prometeu antes dos
tempos eternos. No devido tempo, ele
trouxe à luz a sua palavra, por meio da
pregação a mim confiada por ordem de
Deus, nosso Salvador.” (Tito 1.2-3)



A redenção dos pecadores de todas as nações por

Jesus Cristo foi plano de Deus desde o princípio.



”Sei que podes fazer todas as coisas; nenhum dos 

teus planos pode ser frustrado.” (Jó 42.2)

“Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para 

irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de 

que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu 

nome.”

(João 15.16)

Deus é Soberano



“Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade:

que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não

há outro semelhante a mim; que desde o princípio

anuncio o que há de acontecer e desde a

antiguidade, as coisas que ainda não sucederam;

que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei

toda a minha vontade”

Isaías 46.9-10

Deus é Soberano



No Antigo Testamento

Deus estabelece o projeto de seu plano

Nos Evangelhos

Jesus Cristo faz tudo o que é necessário para

realizar esse plano

Nas Cartas do NT

O Espírito Santo entrega tudo o que Deus

prometeu e tudo que Cristo realizou na vida

do povo de Deus.



Escola Ministerial Aviva



Jesus Cristo

“No princípio era aquele que é a Palavra.

Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava

com Deus no princípio. (Jo 1.1-2)

“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e

viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória

como do Unigênito vindo do Pai, cheio de

graça e de verdade. (v14)



Jesus Cristo

1- Encarnação

“O anjo respondeu: "O Espírito Santo

virá sobre você, e o poder do Altíssimo a

cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele

que há de nascer será chamado santo,

Filho de Deus.” (Lc 1.35)



Jesus Cristo

Propósito da Encarnação:

“Somente o Deus-homem poderia

cumprir as promessas de Deus aos

homens e mulheres. O nascimento do

santo de Deus levou à vida perfeita, sem

pecado, de nosso Senhor Jesus Cristo.”



Jesus Cristo

2 - Tentação:

“Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do

Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto,

onde, durante quarenta dias, foi tentado

pelo diabo. Não comeu nada durante esses

dias e, ao fim deles, teve fome.” (Lc 4.1-2)



Jesus Cristo

O Triunfo de Cristo sobre a tentação:

“O fracasso de Adão trouxe miséria a todos

nós, mas a vitória de Cristo nos traz

esperança.”



Jesus Cristo

3 - Rejeição

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque

ele me ungiu para pregar boas novas aos

pobres. Ele me enviou para proclamar

liberdade aos presos e recuperação da vista

aos cegos, para libertar os oprimidos e

proclamar o ano da graça do Senhor...” “Todos

na sinagoga, ouvindo estas coisas, se

encheram de ira” (Lc 4.18-19, 28)



Jesus Cristo

Milagres e Sinais

- Jesus curou um homem de mão

paralisada. ((Lc 6.11)

- Jesus expeliu demônios. (Lc 8.37)



Jesus Cristo

Os milagres realizados não tornaram Jesus 

Cristo mais aceitável!

Vivemos em um mundo que rejeita a Cristo.

“Veio para o que era seu, e os

seus não o receberam.” (Jo 1.11)



Jesus Cristo

“Quando chegaram ao lugar

chamado Caveira, ali o crucificaram

com os criminosos, um à sua direita e

o outro à sua esquerda.” (Lc 23.23)

“Pai, perdoa-lhes, porque não

sabem o que fazem. (Lc 23.34)

4 - Crucificação



Jesus Cristo

“ele mesmo em seu corpo, sobre o

madeiro, os nossos pecados, para que nós,

mortos para os pecados, vivamos para a

justiça: por suas chagas, fomos sarados.” (1

Pe 2.24)

A maldição caiu sobre Jesus, pois ele carregou:



Jesus Cristo

E lhes disse: "Está escrito que o Cristo haveria

de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro

dia, e que em seu nome seria pregado o

arrependimento para perdão de pecados a

todas as nações” (Lc 24.46-47)

5 - Ressurreição



Jesus Cristo

“Tendo-os levado até as proximidades de

Betânia, Jesus levantou as mãos e os

abençoou. Estando ainda a abençoá-los,

ele os deixou e foi elevado ao céu.” (Lc

24.50-51)

6 - Ascensão


