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Como é que Deus reconciliou Consigo a humanidade? 

II Coríntios 5:17-21. Deus reconciliou Consigo mesmo a humanidade oferecendo 
o Seu Filho Jesus como um sacrif ício pelos nossos pecados (Isaías 53:5).

Existe alguém que não precise de ser reconciliado com Deus? 

Romanos 3:10-12. Todos os seres humanos precisam de ser reconciliados com 
Deus, porque todos pecaram. Cristo foi o único ser humano que nunca pecou (He-
breus 4:14-16).

Como é que o ser humano é justificado e declarado sem culpa? 

Romanos 5:1 e 2. Deus justifica-nos pela fé; isto é, declara-nos sem culpa. A nossa 
culpa caiu sobre Cristo na cruz e, quando O aceitamos como o nosso Salvador, a Sua 
morte inocenta-nos diante de Deus (I Pedro 2:24).

Existe algum outro mediador entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo? 

I Timóteo 2:5; Atos 4:12. Não. Jesus é o único Mediador entre Deus e os homens. 
É Ele Quem está a interceder por nós no Céu (Hebreus 7:25 e 26).

O que é que nós precisamos de fazer para recebermos o perdão de Deus? 

I João 1:9; Provérbios 28:13. Precisamos de confessar os nossos pecados a Deus e, 
com a Sua ajuda, abandonar tudo o que é mau (Salmo 32:3-5). 

Qual é o significado da morte e da ressurreição de Cristo para o Cristão? 

Romanos 6:1-4, 11-13. Para o Cristão, a morte e a ressurreição de Cristo são a 
força que o capacita a morrer para uma velha vida de pecado, e a renascer para uma 
nova vida de serviço e amor a Deus.

O que é que a ressurreição de Cristo garante aos Seus seguidores? 

I Coríntios 15:21 e 22. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria res-
surreição.  

A Reconciliação  
com Deus

Nisto se manifesta o amor de Deus para connosco: que Deus enviou 
Seu Filho unigénito ao mundo, para que por Ele vivamos. I João 4:9
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