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Conforto e segurança- 
Pertencer a Cristo 

 
Ser cristão 

Cristãos conhecem e vivem 
de acordo com o Evangelho 

Veneno: 
PECADO 

Incapazes de 
amar a Deus e 

de amar ao 
próximo 

O que fazemos: 
• Não procede de fé 
• Não é para a glória de Deus 

Única Esperança: 
Salvação vinda de Deus 



Parte 2 – Nossa 
Salvação 
Catecismo de Heidelberg 
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Domingo 5 – Julgamento de Deus 

•  12. Então, conforme o justo julgamento de Deus, 
merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos 
escapar deste castigo e, de novo, ser aceitos por Deus em 
graça? 

• R. Deus quer que sua justiça seja cumprida. Por isso, nós 
mesmos devemos satisfazer essa justiça, ou um outro por nós. 

• 13. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? 

• R. De maneira alguma. Pelo contrário, aumentamos a cada dia 
a nossa dívida com Deus. 
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“24  sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a 
redenção que há em Cristo Jesus, 25  a quem Deus propôs, no seu 
sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua 
justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os 
pecados anteriormente cometidos; 26  tendo em vista a 
manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo 
ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.” 
(Romanos 3:24-26 RA) 
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“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a 
todos os homens, porque todos pecaram.” (Romanos 5:12 RA) 

 “Visto que a morte veio por um homem, 
também por um homem veio a ressurreição 
dos mortos.” (1 Coríntios 15:21 RA) 

PECOU MORREU 

MORRERAM 
RESSUSCITARÃO 



Domingo 5 – Julgamento de Deus 

• 14. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode 
pagar por nós? 

• R. Não, não pode. Primeiro: porque Deus não quer castigar 
uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo: porque 
tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus 
contra o pecado e dela livrar outros. 

• 15. Que tipo de mediador e salvador, então, devemos 
buscar? 

• R. O mediador deve ser um homem verdadeiro e justo, 
contudo, mais poderoso que todas as criaturas; portanto, 
alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. 
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Mateus 10:28  Não temais os que matam 
o corpo e não podem matar a alma; 
temei, antes, aquele que pode fazer 
perecer no inferno tanto a alma como o 
corpo. 

Arcanjo Miguel 

Justo: OK 
Homem: Não 
Poderoso: OK 
Poder para resistir à Ira de Deus: Não 
 
REPROVADO – Não é justo colocá-lo 
nesta situação se não for homem e 
não adianta se não puder vencer a 
morte. 
 Conclusão: 

- Precisa ser Homem. 
- Precisa ser Deus. 

SIMULAÇÃO 



Domingo 6 – O Mediador 

• 16. Por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? 

• R. Deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige 
que o homem pague o pecado do homem. Deve ser homem 
justo porque alguém que tem seus próprios pecados não pode 
pagar por outros. 

 

 

• 17. Por que o mediador deve ser, ao mesmo tempo, 
verdadeiro Deus? 

• R. Porque somente sendo verdadeiro Deus ele pode suportar, 
como homem, o peso da ira de Deus, conquistar e restituir 
para nós a justiça e a vida.  
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Domingo 6 – O Mediador 

• 18. Mas quem é esse Mediador que, ao mesmo tempo, é 
verdadeiro Deus e homem verdadeiro e justo? 

• R. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado graciosamente 
para completa salvação e justiça. 

 

 

• 19. Como você sabe isso? 

• R. Pelo santo evangelho que o próprio Deus, de início, revelou 
no paraíso. Depois mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas 
e profetas e o prefigurou através dos sacrifícios e das outras 
cerimônias do Antigo Testamento. Finalmente, o cumpriu por 
seu único Filho.  
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“Não há entre nós árbitro que ponha a mão 
sobre nós ambos.” (Jó 9:33 RA) 
 

Credo Atanasiano: “O qual, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo.” 

Heresias dos primeiros séculos: 
• Negar a plena divindade de Jesus – Arianismo 
• Negar a plena humanidade de Jesus – Docetismo 
• Misturar as duas – Eutiquianismo 
• Separar as duas - Nestorianismo 
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• Pagou nossa dívida 
• Aplacou a ira de Deus contra nós 
• Salvou-nos da lei 
• Tornou-nos justos aos olhos de Deus 

 



Domingo 7 – Fé Verdadeira 

• 20. Todos os homens, então, tornam-se salvos por Cristo, 
assim como pereceram em Adão? 

• R. Não, somente aqueles que pela verdadeira fé são unidos a 
Cristo e aceitam todos os seus benefícios. 

• 21. O que é a verdadeira fé? 

• R. A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é 
verdade tudo o que Deus nos revelou em sua Palavra. É 
também a plena confiança de que Deus concedeu, por pura 
graça, não só a outros, mas também a mim a remissão dos 
pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos 
de Cristo. 

• O Espírito Santo opera esta fé em meu coração, por meio do 
Evangelho. 
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Dom de Deus (Espírito Santo) 

Efésios 2:8  Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom 
de Deus; 

Conhecimento Convicção 

EVANGELHO 



Domingo 7 – Fé Verdadeira 

• 22. Em que um cristão deve crer? 

• R. Em tudo o que nos é prometido no Evangelho. O Credo 
Apostólico, a confissão da nossa fé cristã, universal e 
indubitável, apresenta um resumo disso.  
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Domingo 7 – Fé Verdadeira 

• 23. O que dizem os artigos desse Credo? 

• R.   

•  I. 1) Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra;  

• II. 2) e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor;  

• 3) que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da virgem Maria;  

• 4) padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu ao inferno;  

• 5) no terceiro dia ressurgiu dos mortos;  

• 6) subiu ao céu e esta sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso;  

• 7) donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.  

• III. 8) Creio no Espírito Santo;  

• 9) na santa igreja universal de Cristo, na comunhão dos santos;  

• 10) na remissão dos pecados;  

• 11) na ressurreição da carne  

• 12) e na vida eterna.  
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Domingo 8 – A Trindade 

• 24. Como se divide esse Credo? 

• R. Em três partes:  

• - A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação.  

• - A segunda de Deus Filho e da nossa salvação.  

• - A terceira de Deus Espírito Santo e da nossa santificação.  

• 25. Por que você fala de três Pessoas: Pai, Filho e Espírito 
Santo, visto que há um só Deus? 

• R. Porque Deus se revelou em sua Palavra de tal maneira que 
estas três Pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno 
Deus.  
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1. Só há um Deus. 
2. O Pai é Deus. 
3. O Filho é Deus. 
4. O Espírito Santo é Deus. 
5. O Pai não é o Filho. 
6. O Filho não é o Espírito Santo. 
7. O Espírito Santo não é o Pai. 

“Em nenhum outro assunto o erro é 
mais perigoso, a investigação mais 
trabalhosa e a descoberta da verdade 
mais proveitosa.” 
 

Agostinho de Hipona (354-430) 
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• Criação é trinitária: O Pai usou as suas “duas mãos” 
(a Palavra e o Espírito) para criar todas as coisas. 

• Regeneração é trinitária: o Pai elege, o Filho redime 
e o Espírito Santo alcança. 

• Cosmovisão é trinitária: Unidade e Diversidade na 
medida certa em tudo. 

• Relacionamento é trinitário. É só por causa do Deus 
triúno que o amor, por exemplo, é um atributo 
eterno de Deus. 
 



Domingo 9 – Deus é Pai 

• 26. Em que você crê quando diz: "Creio em Deus Pai, Todo-
Poderoso, Criador do céu e da terra"? 

• R. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou 
do nada o céu, a terra e tudo o que neles há e ainda os 
sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele 
é também meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho, Cristo.  

• Nele confio de tal maneira, que não duvido que dará tudo o 
que for necessário para meu corpo e minha alma; e que Ele 
transformará em bem todo mal que me enviar nessa vida 
conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-
poderoso e quer fazer como Pai fiel.  
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Domingo 10 - Providência 
• 27. O que é a providência de Deus? 

• R. É a força todo-Poderosa e presente, com que Deus, pela sua 
mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas.  

• Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e 
infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza 
e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão 
paternal.  

• 28. Para que serve saber da criação e da providência de Deus? 

• R. Para que tenhamos paciência em toda adversidade, 
mostremos gratidão em toda prosperidade e para que, quanto 
ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai 
de que criatura alguma nos pode separar do amor dele. Porque 
todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem 
a vontade dele não podem agir nem se mover. 
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 “38  Porque eu estou bem certo de que nem a morte, 
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as 
coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39  
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra 
criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está 
em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Romanos 8:38-39 RA) 

“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus 
em Cristo Jesus para convosco.” (1 Ts 5:18 RA) 

“O que mais podemos desejar para 
nós mesmos se nem mesmo um 
fio de cabelo pode cair de nossa 
cabeça sem Sua vontade?” 
 

João Calvino (1509-1564) 

 “Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, 
por todos nós o entregou, porventura, não nos dará 
graciosamente com ele todas as coisas?” (Romanos 
8:32 RA) 



Domingo 11 – Jesus = Salvador 

• 29. O nome "Jesus" significa "Salvador". Por que o Filho de 
Deus tem esse nome? 

• R. Porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e porque 
em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar 
salvação.  

• 30. Será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos 
assim chamados "santos", ou em si mesmos ou em qualquer 
lugar, realmente creem no único Salvador? 

• R. Não, não creem, pois na prática negam o único Salvador 
Jesus, ainda que falem tanto dele.  

• Pois das duas, uma: ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou 
aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé 
encontram nele tudo o que é necessário para a salvação.  
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Mateus 1:21  Ela dará à luz um filho e lhe porás o 
nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos 
pecados deles. 



Domingo 12 – Cristo e os cristãos 

• 31. O nome "Cristo" significa "Ungido". Por que Jesus tem 
também esse nome? 

• R. Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o 
Espírito Santo para ser nosso supremo Profeta e Mestre, nosso 
único Sumo Sacerdote e nosso eterno Rei.  

• Como Profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus 
para nossa salvação. 

• Como Sumo Sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício 
de seu corpo e, continuamente, intercede por nós junto ao 
Pai. 

• Como Rei, ele nos governa por sua Palavra e Espírito e nos 
protege e guarda na salvação que conquistou para nós.  
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“22  Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos 
um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. 23  
Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio 
do povo.” (Atos 3:22-23 RA) – veja Dt 18:15 
 
“Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque.” (Hebreus 7:17 RA) – veja Sl 110:4 
 
“Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu Rei, humilde, montado em jumento, num 
jumentinho, cria de animal de carga.” (Mateus 21:5 RA) – veja Zc 9:9 
 



Domingo 12 – Cristo e os cristãos 

• 32. Por que você é chamado cristão? 

• R. Porque pela fé sou membro de Cristo e, por isso, também 
sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei.  

• Como profeta, confesso o nome dele.  

• Como sacerdote, ofereço minha vida a Ele como sacrifício vivo 
de gratidão.  

• Como rei, combato, nesta vida o pecado e o diabo, de livre 
consciência, e depois, na vida eterna, vou reinar com Ele sobre 
todas as criaturas. 

 

29 A obra de Cristo e a vida do cristão podem ser resumidas nessas três palavras: 
Profeta, Sacerdote e Rei 



Domingo 13 – Filho de Deus e 
Nosso Senhor 
• 33. Por que Cristo é chamado "o único Filho de Deus", se nós 

também somos filhos de Deus? 

• R. Porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. 
Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus, pela graça, por 
causa de Cristo. 

 

• 34. Por que você chama Cristo de "nosso Senhor"? 

• R. Porque ele nos comprou e resgatou, corpo e alma, dos 
nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro 
ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a 
ele.  
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“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome;” (João 
1:12 RA) 
 

“Se me pedissem para centralizar a mensagem do Novo Testamento 
em três palavras, minha sugestão seria esta: ADOÇÃO PELA 
PROPICIAÇÃO, e não espero encontrar outra síntese do Evangelho 
mais rica e abundante do que essa.”  
  J.I. Packer – O Conhecimento de Deus p. 196 
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