


Tema do Curso:

NOSSAS CONFISSÕES



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



As Escrituras
(Soberania e Autoridade Bíblica)



“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



Quatro Convicções 

Fundamentais para uma Leitura 

Correta da Escritura



1- A ESCRITURA É INSPIRADA POR DEUS

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e
útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na
justiça” [2Tm 3.16]



2- A ESCRITURA pode ser ENTENDIDA

“a fim de que o servo de Deus seja
perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra.” [2Tm 3.17]

“Procura apresentar-te a Deus
aprovado, como obreiro que não tem
de que se envergonhar, que maneja
bem a palavra da verdade.” [2 Tm 2.15]



“Se você imaginar a Bíblia como uma
árvore poderosa, e cada palavra como um
pequeno galho, verá que tenho sacudido
cada um desses galhos porque quero
saber o que são e o que significam.”

- Martinho Lutero



3 - A ESCRITURA é ÚTIL

O povo de Deus é gerado, se mantém e floresce por crer e
obedecer à Palavra de Deus. A Escritura é útil, não por
algum acontecimento místico ou de mistério, mas através
de meios muito comuns do “ensino, repreensão, correção e
educação (treinamento) na justiça” (2Tm 3.16).
Por meios comuns, a Escritura se demonstra extremamente
proveitosa e gloriosa, pois experimentamos a Deus que
realiza as suas ações em nós.



3 - A ESCRITURA é ÚTIL

Cl 1.26-27 a. Rm 16.25



“Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus
e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra,
e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao
semeador e pão ao que come, assim será a palavra que
sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas
fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a
designei.”
Isaías 55:10,11

4 - A ESCRITURA é EFETIVA

https://www.bibliaonline.com.br/naa/is/55/10,11+


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)



“Nenhum dano maior pode acontecer a um
povo cristão do que ter a Palavra de Deus
tirada dele, ou falsificada de maneira que ele
não mais a tenha pura e clara. Que Deus
conceda que nós e os nossos descendentes
não sejamos testemunhas de tamanha
calamidade..”

- Martinho Lutero


