


Tema do Curso:

NOSSAS CONFISSÕES



Objetivo

Contribuir para a formação de uma

cultura enraizada nos princípios do

evangelho de Cristo, tendo como

propósito;



Propósito

- Desenvolver biblicamente as bases essenciais e
práticas da vida cristã

- Desenvolver as verdades essenciais sobre o
evangelho através do panorama bíblico geral

- Capacitar cada participante a interpretar o
mundo da perspectiva da Bíblia, em vez de
interpretar a Bíblia da perspectiva do mundo



“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

“E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará” 
João 8.32



“Devemos à Escritura a mesma reverência devida
a Deus, porque ela procede somente dele.”

“Sem o conhecimento de Deus não podemos
conhecer a nós mesmos, nosso mundo, ou
qualquer outra coisa. Se não fosse por Deus, não
haveria razão para confiar em nosso raciocínio.”

João Calvino



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



Soberania e Autoridade Bíblica



A crise da Verdade

Moderno               x              Pós-moderno
Moderno

2° Guerra Mundial
1939 - 1945

Início: Final Século XX



Moderno x Pós-moderno

A verdade absoluta realmente existe?

“A crise da posição pós-moderna está em

que ela não consegue crer ou viver segundo

suas próprias crenças. A pós-modernidade

não tem nada em que crer...”



“Não podemos escapar da realidade 
do que existe, não importa o que 

dizemos crer ou pensar” 
Francis Schaeffer



A Bíblia Sagrada é o meio que Deus escolheu 
para se revelar para o mundo.



• Revelação Especial

• Revelação Geral



Inspiração



“20. Antes de mais nada, saibam que
nenhuma profecia da Escritura provém de
interpretação pessoal, 21. pois jamais a
profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus,
impelidos pelo Espírito Santo.”

(2 Pedro 1.20-21)



“Toda a Escritura é inspirada por Deus e
útil para o ensino, para a repreensão, para
a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e
plenamente preparado para toda boa obra.”

2 Timóteo 3.16-17



“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e
mais cortante do que qualquer espada de
dois gumes, e penetra até ao ponto de
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é
apta para discernir os pensamentos e
propósitos do coração”

Hb 4.12



INFABILIDADE E INERRÂNCIA



O QUE A PALAVRA DE DEUS DIZ SOBRE SI?

1) Dá início à fé (Rm 10.17)
2) Ela dá nova vida espiritual (1 Pe 1.23)
3) Nos ajuda a crescer espiritualmente (1 Pe 2.2)
4) Ela nos Santifica (Jo 17.17)
5) Ela sonda e convence o coração (Hb 4.12)
6) Ela liberta (Jo 8.31-32)
7) Ela refrigera e renova (Sl 119.25)
8) A palavra de Deus restaura e ilumina (Sl 19.7)


