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Aula 1 O que significa ser cristão 
 

 
 

Introdução 
 

• Onde estamos 
• Igreja Batista Cidade Universitária 
• Núcleo de Ensino Básico 
• Eu e Deus (Willing, Pedro e Paulo) 

• Quantos módulos ? 
• Quais são ? 
• Onde estamos ? 

Dinâmica 
 

• Porque você está na IBCU ? 
• Porquê você está fazendo o NEB ? 
• O que você espera encontrar no módulo “Eu e Deus”? 

 

1.1. Panorama Curso 
 
Aula 1. 05/08/2001 O que significa ser cristão 
Aula 2. 12/08/2001Desenvolvendo a salvação 
Aula 3. 19/08/2001Comunicação com Deus 
Aula 4. 26/08/2001Santidade 
Aula 5. 02/09/2001O pecado 
Aula 6. 09/09/2001A pessoa do Espírito Santo 
Aula 7. 16/09/2001A atuação do Espírito Santo 
Aula 8. 23/09/2001A igreja 

 

1.2. Conteúdo 
 

a) O homem separado de Deus: A criação e o pecado 
 

Criação 
 

Soberania de Deus sobre a criação 
 
Apocalipse 4:11 
 
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as 
coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. 

 

Objetivo: Conscientizar o aluno sobre sua nova identidade espiritual 
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Homem/Mulher: Imagem e Semelhança de Deus 
 
Gênesis 1:26-27 
 
Também disse Deus: Façamos o homem ('adam) à nossa imagem(tselem=sombra), 
conforme a nossa semelhança(demuth=semelhante); tenha ele domínio sobre os peixes 
do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre 
todos os répteis que rastejam pela terra.  Criou Deus, pois, o homem ('adam) à sua 
imagem, à imagem de Deus o criou; homem (zakar) e mulher (neqebah) os criou. 

 
  Quais são as características da imagem e semelhança ? 
 

• Auto consciência (Quem sou eu?) 
• Pensamentos (Pensamos com palavras) 
• Emoções (Vivemos as emoções, apreciadores dados por Deus) 
• Padrões (de conduta) 
• Consciência (certo x errado) 

 
A ordem 
 
Gênesis 2:16-17 
 
E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente,  
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás (morrendo morrerás). 
 
Primeiro pecado = Desobediência! Não foi a MAÇÃ!, Não foi SEXO! 
 
Conseqüências ao homem 
 
Gênesis 3:17-19 
 
E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te 
ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o 
sustento durante os dias de tua vida.  Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu 
comerás a erva do campo.  No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois 
dela foste formado; porque tu és pó e ao pó tornarás. 
 
Conseqüências à mulher 
 
E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio de 
dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. 

 
De auxiliadora (ezer) no mesmo nível à subordinada. 
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Pecado 

 
A mulher estendeu a restrição e diminuiu a pena (semelhante às religiões) 
 
Gênesis 3:1-6 
 
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o SENHOR Deus tinha 
feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?  
Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,  mas do fruto da 
árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para 
que não morrais.  Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis.  Porque 
Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis 
conhecedores do bem e do mal.  Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, 
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu 
e deu também ao marido, e ele comeu. (Gênesis 3:1-6 RA) 

 
• O homem sabia o que estava fazendo e desobedeceu , uma vez que   

• A ordem de Deus foi diretamente a Adão 
• A cobrança após o pecado também foi feita diretamente a Adão  

 

b) A obra redentora de Cristo: seu custo e benefício 
 

Gênesis 3:15 
 
Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá 
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 

 
Gênesis 3:21 
 
Fez o SENHOR Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. 

 
• homem e mulher tentam resolver o  problema da nudez com folhas – ou seja , por 

seus próprios meios  
• Deus provê a pele de um animal para resolver o problema da nudez (Um animal 

inocente teve que morrer para que o homem pudesse Ter sua nudez coberta). 
 

c) O processo de conversão: tornando-se uma nova criatura 
 

João 3:1-21 
 
Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.  Este, 
de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; 
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.  A isto, 
respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus.  Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo 
velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?  Respondeu Jesus: 
Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no 
reino de Deus.  O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito.  Não 
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te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo.  O vento sopra onde quer, ouves a sua 
voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito.  
Então, lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus:  Tu és mestre em 
Israel e não compreendes estas coisas?  Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o 
que sabemos e testificamos o que temos visto; contudo, não aceitais o nosso testemunho.  Se, 
tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais?  Ora, 
ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no 
céu.  E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do 
Homem seja levantado,  para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.  Porque Deus amou 
ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna.  Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 
julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.  Quem nele crê não é julgado; o 
que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.  O 
julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz; 
porque as suas obras eram más.  Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se 
chega para a luz, a fim de não serem argüidas as suas obras.  Quem pratica a verdade 
aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. 

 

d) Direitos e responsabilidades da nova identidade em Cristo. 
 

Direitos 
 

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder(outorga) de serem feitos filhos (teknon 
) de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome; (João 1:12 RA) 
 
• teknon (“natural”,criança) 
• huiós (maduro, não precisa ser “natural”, envolve a idéia de “mérito”)  

 
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de 
bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,  assim como nos escolheu nele antes da 
fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele; e em amor  nos 
predestinou para ele, para a adoção de filhos (huios), por meio de Jesus Cristo, segundo o 
beneplácito de sua vontade, (Efésios 1:3-5 RA) 

 
Ora, se somos filhos (teknon), somos também herdeiros (kleronomos), herdeiros de Deus e 
co-herdeiros (sugkleronomos) com Cristo; se com ele sofremos, também com ele seremos 
glorificados. (Romanos 8:17 RA) 
 
• kleronomos herdeiro por nascimento 
• sugkleronomos herdeiro por afinidade 

 
e estais esquecidos da exortação que, como a filhos (huios), discorre convosco: Filho (huios) 
meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és 
reprovado;  porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho (huios) a quem recebe.  
É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos (huios)); pois que filho (huios) 
há que o pai não corrige?  Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado 
participantes, logo, sois bastardos (nothos) e não filhos (huios).  Além disso, tínhamos os 
nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos; não havemos de estar em 
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muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos?  Pois eles nos corrigiam por 
pouco tempo, segundo melhor lhes parecia; Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, 
a fim de sermos participantes da sua santidade.  Toda disciplina, com efeito, no momento não 
parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos 
que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. (Hebreus 12:5-11 RA) 

 
a disciplina de Deus só é aplicada a seus filhos, (huiós) 
se você não é disciplinado , você não é filho (huiós) 
 
Responsabilidades 

 
Seja constante o amor fraternal.  Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, 
sem o saber acolheram anjos.  Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles; dos 
que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fôsseis os maltratados.  
Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula; porque Deus 
julgará os impuros e adúlteros.  Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas 
que tendes; porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 
(Hebreus 13:1-5 RA) 

 
Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, considerando 
atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. (Hebreus 13:7 RA) 

 
Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o 
coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com 
isto se preocuparam. (Hebreus 13:9 RA) 

 
Hb 13;1-5,7,9 
Seja constante o amor fraternal. (Hebreus 13:1 RA) 

 
Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: 
De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. (Hebreus 13:5 RA) 

 
Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, considerando 
atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram.  Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo 
e o será para sempre.  Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o 
que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram 
proveito os que com isto se preocuparam. (Hebreus 13:7-9 RA) 
 
Amor fraternal 
Hospitalidade 
Fidelidade no matrimônio 
Sem avareza 
Com contentamento 
Prática de deveres espirituais 

 
Hb 13;15 
sacrifício de louvor  
 
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de 
lábios que confessam o seu nome. (Hebreus 13:15 RA) 
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Hb 13;16 
pratica do bem e mútua cooperação 
 
Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação; pois, com tais 
sacrifícios, Deus se compraz. (Hebreus 13:16 RA) 
 
Hb 13;17 
obedecei a vossos pastores 
 
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois velam por vossa alma, como 
quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo; porque isto não 
aproveita a vós outros. (Hebreus 13:17 RA) 
 
Hb 13;18 
orais por nós 
 
Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as 
coisas viver condignamente. (Hebreus 13:18 RA) 
 
Hb 3;13 
exortai-vos uns aos outros  
 
Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles; dos que sofrem maus tratos, como 
se, com efeito, vós mesmos em pessoa fôsseis os maltratados. (Hebreus 13:3 RA) 
 
Hb 13;9 
“Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o 
coração confirmado com graça , e não com alimentos , pois nunca tiveram proveito os que 
com isto se preocuparam “ 
At 17;11 – é a prática de Hb 13;9 
“Ora , estes de Beréia eram mais nobres que os de Tessalônica ; pois receberam a palavra com 
toda a avidez , examinando as escrituras todos os dias para ver se as cousas eram de fato 
assim”   

 

1.3. Conclusões 
 

a) Como você entende a soberania de Deus sobre o Universo ? 
b) Como você entende a soberania de Deus sobre sua vida ? É Ele o Senhor ? 
c) Quando o Senhor se tornou o Senhor da sua vida ? 
d) Qual sua satisfação com seu relacionamento com Deus ? 


