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Romanos 5.1-11

1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz 
com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,

2. por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta 
graça na qual agora estamos firmes; e nos 
gloriamos na esperança da glória de Deus.

3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas 
tribulações, porque sabemos que a tribulação 
produz perseverança;

4. a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter 
aprovado, esperança.



Romanos 5.1-11

5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus 

derramou seu amor em nossos corações, por meio do 

Espírito Santo que ele nos concedeu.

6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, 

Cristo morreu pelos ímpios.

7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; 

pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de 

morrer.

8. Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu 

em nosso favor quando ainda éramos pecadores.



Romanos 5.1-11

9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito 

mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio 

dele!

10.Se quando éramos inimigos de Deus fomos 

reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, 

quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos 

salvos por sua vida!

11.Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, 

por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem 

recebemos agora a reconciliação.



Quantos de vocês já 

foram ofendidos por 

alguém?



As pessoas que 
ofenderam vocês 
voltaram para pedir 
perdão?

Diante do pedido de 
perdão, qual a 
reação de vocês?



Por que a 
cruz de Cristo 
é o único 
fundamento 
sobre o qual 
Deus perdoa 
pecados?



O que quer dizer pecar?

Harmatia
Errar o alvo

Adikia
Cometer iniquidade

Poneria
Ser degenerado

Parabasis
Ir além do limite

Anomia
Faltar com a lei



O que é 

pecado?

 É a quebra da lei de 

Deus

 É a tentativa de ser 

independente de 

Deus

 É uma hostilidade 
contra Deus 



O Homem é pecador

 Todo homem é pecador e 

está em rebeldia contra Deus

(Rm 3.23)

 Herdamos de Adão uma

natureza pecaminosa que 

produz toda sorte de 

pecados

(Mc 7.21,23)

 O pecador é escravo do 

pecado

(Jo 8.34)

 Somente o Espírito Santo 

pode convencer o homem 

da gravidade do seu pecado

(Jo 16.7-8)



Deus é santo

Deus é 
santíssimo

Deus se ira 
contra o 
pecado

Deus é 
altíssimo

Deus é 
justiça



Por isso

precisamos

do mediador
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