




“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 que é o evangelho?



1- O evangelho é uma boa notícia, não 
um bom conselho



2- O evangelho é uma boa notícia que 
fomos resgatados ou salvos.

Fomos resgatados de quê? Do que fomos salvos? 

“[8] Mas Deus prova o seu próprio amor para
conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós
quando ainda éramos pecadores. [9] Logo, muito
mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira.” [Rm 5.8-9]



Por estarmos separados de Deus;

1. Estamos socialmente separados uns dos
outros (Gn 3.7)

2. Experimentamos sofrimento, trabalho
árduo, degeneração física e morte (v.16-19)

3. A própria terra é amaldiçoada (v.17; Rm
8.18-25)



Por estarmos separados de Deus;

O mundo está desajustado, e 
precisamos ser resgatados.



Todos os problemas humanos são 
sintomas, e nossa separação de 

Deus é a causa.

O motivo de toda a infelicidade, todos os efeitos da maldição, se
inicia pelo fato de não haver reconciliação com Deus.



2- O evangelho é uma boa notícia sobre o
que Jesus Cristo fez para restaurar o
nosso relacionamento com Deus.



“O evangelho é a boa notícia de que Deus
consumou nossa salvação por nós, por meio
de Cristo, para nos levar a um relacionamento
restaurado com ele e, por fim, destruir todos
os efeitos do pecado no mundo.” (T. Keller)


