


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. Justificação

7. Redenção de Cristo

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



JUSTIFICAÇÃO



“A doutrina da justificação tem causado grande controvérsia
na história do cristianismo. Provocou a Reforma Protestante,
quando os reformadores tomaram sua posição em favor da
justificação somente pela fé. Martinho Lutero afirmava que
a doutrina da justificação somente pela fé é o artigo do qual
dependem a prosperidade ou a ruína da igreja, e João
Calvino concordava com ele. Eles tinham opiniões firmes
sobre esta doutrina porque entendiam, com base na
Escritura, que nada menos do que o próprio evangelho está
em jogo quando a justificação é debatida...”

R.C. Sproul, p 335-336, Somos todos teólogos



Pode um homem ser justo
diante de Deus?



Pode um homem ser justo

diante de Deus?

“Absolver o ímpio e condenar o justo são 
coisas que o Senhor odeia.” (Pv 17.15)



Pode um homem ser justo

diante de Deus?

“... Mas como pode o mortal ser justo diante
de Deus? Ainda que quisesse discutir com
ele, não conseguiria argumentar nem uma
vez em mil.” (Jó 9.2-3)



Pode um homem ser justo

diante de Deus?

“Como o homem pode ser puro? Como pode
ser justo quem nasce de mulher?
Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se
nem os céus são puros aos seus olhos,
quanto menos o homem, que é impuro e
corrupto, e que bebe iniquidade como água.”
(Jó 15.14-16)



Pode um homem ser justo

diante de Deus?

O maior problema da humanidade é o pecado!



IMPUTAÇÃO



IMPUTAÇÃO

“Ele mesmo levou em seu corpo os nossos
pecados sobre o madeiro, a fim de que
morrêssemos para os pecados e vivêssemos
para a justiça; por suas feridas vocês foram
curados. (1 Pe 2.24)



IMPUTAÇÃO

Imputar: É creditar algo à conta de alguém.



IMPUTAÇÃO

1°: Pela queda de Adão, o pecado foi imputado à
raça humana;
2°: Em arrependimento, o pecado do crente é
imputado a Cristo;
3° Pela fé, a justiça de Cristo é imputada ao
pecador que crê.



A base para  a Justificação é a vida perfeita e 
morte sacrificial de Jesus

“Aquele que não trabalha, mas confia em Deus,
que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada
como justiça.” (Rm 4.5)



“Na justificação, Deus nos justifica. Ele declara
que nós somos justos por causa do que Cristo
fez! A justificação vem de fora de nós. Mas a
auto justificação é uma tentativa nossa de nos
justificar. É algo interno.” D. A. Carson


