
DÚVIDA 
A dúvida e seu impacto nas nossas vidas 

3 de 4 

Pedro Siena & Eduardo Carvalho  



Dúvida 

Foco 

Fundamentos 

Discernimento 

Ação 

Nossos Encontros 

1 

2 

3 

4 

4 



Ação 

Discernimento 

Fundamentos 

Foco 

Dúvida 



Ação 

Discernimento 

Fundamentos 

Foco 

Dúvida 



Ação 

Discernimento 

Fundamentos 

Foco 

Dúvida 



Ação 

Discernimento 

Fundamentos 

Foco 

Dúvida 

1 Cor 12:13 

1 Cor 12:18 

1 Cor 12:26 







Ramalho Ivan Nicolau Toledo 

Mecânica 

Termologia 

Ótica 

Ondas 

Eletricidade 

Física Moderna 

Análise Dimensional 





 



 



 



 





Protestantismo 



 



Sola Scriptura (Somente a Escritura) 

12 De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo 

Jesus serão perseguidos. 

13 Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, 

enganando e sendo enganados. 

14 Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu 

e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o 

aprendeu. 

15 Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que 

são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em 

Cristo Jesus. 

16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção e para a instrução na 

justiça, 

17 para que o homem de Deus seja apto e plenamente 

preparado para toda boa obra. 

2 Timóteo 3 
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Dúvidas 

Como posso conhecer o plano de Deus? 

 

Como posso saber a vontade dEle para mim? 

 

… 



 



Sola Gratia (Somente a Graça) 

4 Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande 

amor com que nos amou, 

5 deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda 

estávamos mortos em transgressões — pela graça vocês 

são salvos. 

6 Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez 

assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, 

7 para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável 

riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para 

conosco em Cristo Jesus. 

8 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto 

não vem de vocês, é dom de Deus; 

Efésios 2 
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Dúvidas 

É possível se relacionar com o Criador? 

 

Como Ele pode se relacionar com alguém como eu? 

 

… 



 



Sola Fide (Somente a Fé) 

21 Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, 

independente da lei, da qual testemunham a Lei e os Profetas, 

22 justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que 

crêem. Não há distinção, 

23 pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, 

24 sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da 

redenção que há em Cristo Jesus. 

25 Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, 

pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia 

deixado impunes os pecados anteriormente cometidos; 

26 mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e 

justificador daquele que tem fé em Jesus. 

27 Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em 

que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. 

28 Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente 

da obediência à lei. 

Romanos 3 
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Dúvidas 

O que devo fazer para conseguir o favor de Deus? 

 

O que devo fazer para me relacionar com o Criador? 

 

… 



 



Solus Christus (Somente Cristo) 

1 "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; 

creiam também em mim. 

2 Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse 

assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. 

3 E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei 

para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 

4 Vocês conhecem o caminho para onde vou". 

5 Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais; 

como então podemos saber o caminho? " 

6 Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a 

vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. 

João 14 
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Dúvidas 

Quais são os caminhos que podem me levar a Deus? 

 

Quem me conduzirá ao longo desta vida? 

 

… 



 



Soli Deo Gloria (Glória somente a Deus) 

32 Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para 

exercer misericórdia para com todos. 

33 Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus 

juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! 

34 "Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu 

conselheiro? " 

35 "Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? " 

36 Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele 

seja a glória para sempre! Amém. 

Romanos 11 
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Dúvidas 

Qual o meu propósito nesta vida e na próxima? 

 

A quem deve se creditar o mérito? 

 

… 


