


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



CRIAÇÃO



Cosmovisão

Cosmovisão é um termo utilizado para definir o
modo pelo qual uma pessoa vê ou interpreta a
realidade.

Teísmo, Deísmo, Panteísmo, Politeísmo, Ateísmo...



Teísmo______________________________________
É a cosmovisão construída a partir dos relatos bíblicos, que nos 
apresentam um Deus infinito e pessoal. Ele criou tudo o que existe, 
de maneira que não faz parte da criação, sendo superior a ela.

_____________________________________Deísmo
Afirma que Deus criou o mundo de uma forma que este funcione 
sozinho mediante leis naturais e imutáveis. Todos os Deístas 
concordam que esse Deus é eterno, imutável, onisciente, justo, 
infinito, e sendo apenas uma única pessoa e não três (trindade).



Panteísmo___________________________________
Sugere que Deus permeia toda a criação e não se diferencia dela, 
ou seja, tudo (pan) é Deus (teísmo). Essa cosmovisão é da maioria 
dos hindus, muitos budistas, também de algumas vertentes da 
ciência... ___________________________________Politeísmo
Existe vários e diferentes deuses e deusas, nenhum dos quais é, 
individualmente falando, soberano, autossuficiente ou supremo. 
São todos rivais, e o mundo é criado como resultado e conflitos 
divinos. Os panteões da Mesopotâmia, de Canaã e do Egito eram 
constituídos de desses deuses. A criação era frequentemente vista 
como algo ligado à atividade sexual divina.



➢ Gênesis não foi escrito num vácuo
“Um dos maiores erros que podemos cometer na
interpretação é ler o texto como se tivesse sido escrito
para nós hoje.” (Tremper Longman III, Como ler Gênesis, p.23)

O CONTEXTO HISTÓRICO DE GÊNESIS

➢ Devemos considerar as outras cosmogonias existentes no 
período da escrita de Genesis.

➢ ENUMA ELISH (CRIAÇÃO) – mito
➢ UTNAPISHTIM (DILÚVIO) – mito 
➢ GÊNESIS (CRIAÇÃO E DILÚVIO) - real
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A Bíblia e a Ciência

- A Bíblia não foi escrita em linguagem cientifica

- A Bíblia apresenta como o mundo e tudo o que nele há veio a
existir, tendo Deus como o autor de toda a criação.

- A Bíblia é escrita na linguagem do observador



Teoria do Big Bang

- Se o universo explodiu para chegar à 
existência, do que ele explodiu?

- Como esse “corpo denso” veio a 
existência?



Evolucionismo

- Só resta para o evolucionismo, ter o 
acaso como gerador da criação e também 
ter o acaso como gerador da evolução.



Como a descrição bíblia da criação 
poderia ter relação com a teoria do 

big bang ou com a evolução?



No Princípio

“No princípio Deus criou os céus e a 
terra.” (Gn 1.1)

1 – Houve um princípio

2 – Há um Deus

3 – Há uma criação
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Doutrina da Criação



“No princípio Deus criou os céus e a terra.” (Gn 1.1)

1 – Deus preexistia ao universo.

2 – O universo teve um começo.

3 – Deus criou pessoalmente tudo do universo.

(p.81, O Evangelho no centro)



Doutrina da Criação

A doutrina da criação deveria abrir nossos 
olhos para a glória de Deus ao nosso redor 
e nos capacitar a ter uma corrente sem fim 
de razões para louvar e adorar a Deus.


