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NO PRINCÍPIO

“No princípio criou Deus o céu e a terra.” (Gênesis 1:1)“Todas as coisas foram feitas por ele [o
Senhor Jesus Cristo], e sem ele nada do que foi feito se fez.” (João 1:3)“E formou o Senhor Deus o
homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma
vivente.” (Gênesis 2:7)

Mas o homem…
ouviu à voz do tentador: “É assim que Deus disse?”(Gênesis 3:1);cobiçou do fruto da árvore que
Deus ordenou que não comesse; ele comeu dela e a comunhão com Deus foi cortada;perdeu para
sempre aquele lugar de inocência; perdeu seu relacionamento com Deus; perdeu sua vida e se
tornou morto em pecados.

O homem pecou; ele desobedeceu a Deus
“Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram.” (Romanos 5:12). “Como pela
desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores”(Romanos 5:19). “Todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). “Não se deixem enganar: de Deus não se
zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá.” (Gálatas 6:7). “O salário do pecado é a
morte” (Romanos 6:23).“A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada” (Romanos
5:20). “Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a
boca esteja fechada e todo o mundo seja… 

Condenável diante de Deus.
Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei,  porque pela lei  vem o
conhecimento do pecado.” (Romanos 3:19,20) 

“Mas Deus…
… que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda
mortos  em  nossas  ofensas” (Efésios  2:4,5);…  prova  o  seu  amor  para  conosco” (Romanos
5:8).“Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho” (Gálatas 4:4).“Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores.” (Romanos 5:8). “Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se
maldição por nós” (Gálatas 3:13). “Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.” (João 3:17)

Amor Verdadeiro
“Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e
enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.” (1 João 4:10).“Porque Deus amou o
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,



mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)“O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o
pecado.” (1 João 1:7)

Arrependimento
“Deus anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam: porquanto tem
determinado  um  dia  em  que  com  justiça  há  de  julgar  o  mundo.” (Atos  17:30,31)“Somos
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de
Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele [Cristo] que não conheceu pecado, [Deus] o fez
pecado  por  nós;  para  que  nele  fôssemos  feitos  justiça  de  Deus.” (2  Coríntios  5:20,21)“E em
nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12)
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