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Grandes Doutrinas 
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Credo Apostólico (p. 23) 
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 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.  



Domingo 14 – A Virgem 

• 35. O que você entende, quando diz que Cristo "foi 
concebido pelo Espírito Santo e nasceu da virgem Maria"? 

• R. Entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece 
verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem, da 
carne e do sangue da virgem Maria, por obra do Espírito 
Santo. Assim Ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a 
seus irmãos em tudo, mas sem pecado. 

• 36. Que importância tem para você Cristo ter sido concebido 
e nascido sem pecado? 

• R. Que ele é nosso Mediador e com sua inocência e perfeita 
santidade cobre diante de Deus meu pecado no qual fui 
concebido e nascido. 
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PAI HUMANO 

MÃE HUMANA PAI DIVINO 

Isaías 7:14  Portanto, o Senhor mesmo vos 
dará um sinal: eis que a virgem conceberá e 
dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. 

DEUS-HOMEM 

(descendente de Davi) 

Nascimento Virginal >>> Concepção Virginal 



Domingo 15 – Servo Sofredor 

• 37. O que você quer dizer com a palavra "padeceu"? 

• R. Que Cristo, em corpo e alma, durante toda a sua vida na 
terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus 
contra o pecado de todo o gênero humano.  

• Por esse sofrimento, como o único sacrifício propiciatório, ele 
salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma e 
conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna.  

• 38. Por que ele padeceu "sob Pôncio Pilatos"? 

• R. Cristo, embora julgado inocente, foi condenado pelo juiz 
oficial, para que nos libertasse do severo juízo de Deus que 
devia cair sobre nós.  
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Jesus sofreu de várias formas: 
1. Abdicou das alegrias do Céu. 
2. Experimentou as enfermidades de nossa 

natureza (fome, sede, cansaço, tristeza). 
3. Experimentou privação e pobreza. 
4. Suportou insultos, traições, acusações, 

blasfêmias, rejeição, desprezo e preconceito. 
5. Enfrentou tentações do diabo. 
6. Teve uma morte vergonhosa e dolorosa ao 

extremo. 
7. Experimentou a dor de ser um maldito de Deus 

e abandonado por seu Pai celestial. 
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Principal: A MORTE 
Última semana de vida nos Evangelhos: 
• 9 de 28 em Mateus (32%) 
• 6 de 16 em Marcos (37%) 
• 6 de 24 em Lucas (25%) 
• 9 de 21 em João (43%) 

 
• Jesus viveu cerca de 1700 semanas aqui na 

Terra em sua primeira vinda. Uma semana 
(0,06%) ocupa 1/3 de toda a biografia. 



Domingo 15 – Servo Sofredor  

• 39. Cristo "foi crucificado". Isso tem mais sentido do que 
morrer de outra maneira? 

• R. Tem sim, porque pela crucificação tenho certeza de que Ele 
tomou sobre si a maldição que pesava sobre mim. Pois a 
morte da cruz era maldita por Deus.  
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“Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
ele próprio maldição em nosso lugar (porque está 
escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em 
madeiro),” (Gálatas 3:13 RA) – citação de Dt 21 



Domingo 16 – A Morte de Cristo 

• 40. Por que Cristo devia sofrer a morte? 

• R. Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do 
Filho de Deus. Não houve outro meio de pagar nossos 
pecados.  

• 41. Por que Ele foi "sepultado"? 

• R. Para dar testemunho de que estava realmente morto.  

• 42. Se Cristo morreu por nós, por que devemos nós morrer 
também? 

• R. Nossa morte não é para pagar nossos pecados, mas 
somente significa que morremos para o pecado e que 
passamos para a vida eterna.  
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“Desventurado homem que sou! 
Quem me livrará do corpo desta 
morte? Graças a Deus por Jesus 
Cristo, nosso Senhor. De maneira 
que eu, de mim mesmo, com a 
mente, sou escravo da lei de Deus, 
mas, segundo a carne, da lei do 
pecado.” (Romanos 7:24-25) 



Domingo 16 – A Morte de Cristo 

• 43. Que importância tem, para nós, o sacrifício e a morte de 
Cristo na cruz? 

• R. Pelo poder de Cristo, nosso velho homem é crucificado, 
morto e sepultado com Ele, para que os maus desejos da 
carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a Ele 
como sacrifício de gratidão. 

 

• 44. Por que se acrescenta: "desceu ao inferno"? 

• R. Porque meu Senhor Jesus Cristo sofreu, principalmente na 
cruz, inexprimíveis angústias, dores e terrores. Por isso, até 
nas minhas mais duras tentações, tenho a certeza de que Ele 
me libertou da angústia e do tormento do inferno.   14 



Domingo 17 – A Ressurreição 

• 45. Que importância tem, para nós, a ressurreição de Cristo? 

• R. Primeiro: pela ressurreição, ele venceu a morte, para que 
nós pudéssemos participar da justiça que Ele conquistou por 
sua morte.  

• Segundo: nós também, por seu poder, somos ressuscitados 
para a nova vida.  

• Terceiro: a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa 
ressurreição em glória.  

15 



16 

“O que foi que transformou, em alguns 
poucos dias,  um bando de enlutados nos 
conquistadores espirituais do mundo? Não 
foi a memória da vida de Jesus; não foi a 
inspiração de ter convivido com ele no 
passado. Foi a mensagem: “Ele 
ressuscitou”. Essa mensagem sozinha deu 
aos discípulos um Salvador vivo; e somente 
ela pode nos dar um Salvador vivo hoje.” 
 J. Gresham Machen (1881-1937) 



Domingo 18 – A Ascensão 

• 46. O que você quer dizer com as palavras: "subiu ao céu"? 

• R. Que Cristo, à vista de seus discípulos, foi elevado da terra 
ao céu e lá está para nosso bem, até que volte para julgar os 
vivos e os mortos.  

• 47. Cristo, então, não está conosco até o fim do mundo como 
prometeu? 

• R. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua 
natureza humana não está agora na terra, mas segundo sua 
divindade, majestade, graça e Espírito, jamais se afasta de nós.  
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Domingo 18 – A Ascensão 

• 48. Mas se a natureza humana não está em todo lugar onde 
a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são 
separadas uma da outra? 

• R. De maneira nenhuma; a natureza divina de Cristo não pode 
ser limitada e está presente em todo lugar.  

• Por isso, podemos concluir que a natureza divina dele está na 
sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela, 
embora também esteja fora dela.  
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Romanos 8:9  Vós, porém, não estais na carne, 
mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus 
habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito 
de Cristo, esse tal não é dele. 

João 14:23  Respondeu Jesus: Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o 
amará, e viremos para ele e faremos nele 
morada. 



Domingo 18 – A Ascensão 

• 49. Que importância tem, para nós, a ascensão de Cristo? 

• R. Primeiro: ele é, no céu, nosso Advogado junto a seu Pai.  

• Segundo: em Cristo, temos nossa carne no céu como garantia 
segura de que Ele, como nosso Cabeça, também nos levará 
para si como seus membros. 

•  Terceiro: Ele nos envia seu Espírito como garantia. Pelo poder 
do Espírito, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo 
está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da 
terra.  
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“2  Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da 
terra; 3  porque morrestes, e a vossa vida está oculta 
juntamente com Cristo, em Deus.” (Colossenses 3:2-3 
RA) 

“4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do 
grande amor com que nos amou, 5  e estando nós 
mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente 
com Cristo, —pela graça sois salvos, 6  e, juntamente 
com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares 
celestiais em Cristo Jesus;” (Efésios 2:4-6) 



Domingo 19 – Glória de Cristo 

• 50. Por que se acrescenta: "e está sentado à direita de 
Deus"? 

• R. Porque Cristo subiu ao céu para manifestar-se, lá mesmo, 
como o Cabeça de sua igreja e para governar tudo em nome 
de seu Pai. 

• 51. Que importância tem, para nós, essa glória de Cristo, 
nosso Cabeça? 

• R. Primeiro: por seu Espírito Santo, Ele derrama sobre nós, 
seus membros, os dons celestiais.  

• Segundo: Ele nos defende e protege, por seu poder, contra 
todos os inimigos.  
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Domingo 19 – Glória de Cristo 

• 52. Que consolo traz a você a volta de Cristo "para julgar os 
vivos e os mortos"? 

• R. Que, em toda miséria e perseguição, espero, de cabeça 
erguida, o Juiz que vem do céu, a saber: o Cristo que antes se 
apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim 
toda a maldição.  

• Ele lançará, na condenação eterna todos os seus e meus 
inimigos, mas Ele me levará para si mesmo, com todos os 
eleitos na alegria e glória celestiais.  
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“e nos mandou pregar ao povo e testificar que 
ele é quem foi constituído por Deus Juiz de 
vivos e de mortos.” (Atos 10:42 RA) 

“31 Quando vier o Filho do Homem 
na sua majestade e todos os anjos 
com ele, então, se assentará no 
trono da sua glória; 32  e todas as 
nações serão reunidas em sua 
presença, e ele separará uns dos 
outros, como o pastor separa dos 
cabritos as ovelhas; 33  e porá as 
ovelhas à sua direita, mas os 
cabritos, à esquerda; 34  então, dirá 
o Rei aos que estiverem à sua 
direita: Vinde, benditos de meu Pai! 
Entrai na posse do reino que vos 
está preparado desde a fundação 
do mundo.” (Mateus 25:31-34 RA) 
 

“22  E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho 
confiou todo julgamento, 23  a fim de que 
todos honrem o Filho do modo por que 
honram o Pai. Quem não honra o Filho não 
honra o Pai que o enviou.” (João 5:22-23 RA) 
 

 “Quem nele crê não é julgado; o que não crê 
já está julgado, porquanto não crê no nome 
do unigênito Filho de Deus.” (João 3:18 RA) 



Domingo 20 – Espírito Santo 

• 53. O que você crê sobre o Espírito Santo? 

• R. Primeiro: creio que ele é verdadeiro e eterno Deus com o 
Pai e o Filho.  

• Segundo: que ele foi dado também a mim. Por uma 
verdadeira fé, ele me torna participante de Cristo e de todos 
os seus benefícios. Ele me fortalece e fica comigo para 
sempre.  
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• Não é uma força; 
• Não é um modo de Deus. 

Exemplos de Pessoalidade 
• Ensina – Lc 12:12 – “...o Espírito Santo vos ensinará, naquela 

mesma hora, as coisas que deveis dizer” 
• Fala – At 13:2 – “...servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o 

Espírito Santo...” 
• Intercede – Rm 8:26 – “... mas o mesmo Espírito intercede por 

nós...” 
• Entristece – Ef 4:30 – “...não entristeçais o Espírito de Deus...” 



Domingo 21 – Igreja de Cristo 

•  54. O que você crê sobre "a santa igreja universal de Cristo"? 

• R. Creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva, 
dentre todo o gênero humano, sua comunidade eleita para a 
vida eterna. Isso ele faz por seu Espírito e sua Palavra, na 
unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o 
fim.  

• Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. 

• 55. Como você entende as palavras: "a comunhão dos 
santos"? 

• R. Primeiro: entendo que todos os crentes, juntos e cada um 
por si, têm, como membros, comunhão com Cristo, o Senhor, 
e todos os seus ricos dons.  

• Segundo: que todos devem sentir-se obrigados a usar seus 
dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros.   
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Domingo 21 – Igreja de Cristo 

•  56. O que você crê sobre "a remissão dos pecados"? 

• R. Creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais 
quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza 
pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. 
Mas Ele me dá a justiça de Cristo, pela graça, e assim nunca 
mais serei condenado por Deus.   
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 “Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara 
todas as tuas enfermidades;” (Salmos 103:3 RA) 
 
 “Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui 
consoante as nossas iniqüidades.” (Salmos 103:10 RA) 
 
 “Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as 
nossas transgressões.” (Salmos 103:12 RA) 
 
 “Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um 
ao seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR, porque todos me 
conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o SENHOR. 
Pois perdoarei as suas iniqüidades e dos seus pecados jamais 
me lembrarei.” (Jeremias 31:34 RA) 
 
 “Tornará a ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas 
iniqüidades e lançará todos os nossos pecados nas 
profundezas do mar.” (Miquéias 7:19 RA) 



Domingo 22 – Vida Eterna 

•  57. Que consolo traz a você "a ressurreição do corpo"? 

• R. Meu consolo é que depois desta vida minha alma será 
imediatamente elevada para Cristo, seu Cabeça. E que 
também este meu corpo, ressuscitado pelo poder de Cristo, 
será unido novamente à minha alma e se tornará semelhante 
ao corpo glorioso de Cristo. 

• 58. Que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? 

• R. Meu consolo é que, como já percebo no meu coração o 
início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação 
perfeita. Essa salvação nenhum olho jamais viu, nenhum 
ouvido ouviu e jamais surgiu no coração de alguém. Então 
louvarei a Deus eternamente.  
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